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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter. 

 

 

Information om distansdeltagande 

På grund av rådande situation med Covid-19 godkänner nämndens ordförande att ledamöter deltar på 

distans. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. 

 

Deltagande på distans ska i första hand ske via avskilda rum i Stadshuset. Med ordförandes 

godkännande kan deltagande ske från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets 

överläggningar. 
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Handläggare 

Ekonom Monica Laigar-Strandberg 

Telefon 0522-69 64 22 
monica.laigar-strandberg@uddevalla.se 

 

Verksamhetsberättelse 2020, kultur och fritidsnämnden 

Sammanfattning 

2020 var året då all verksamhet riktad mot våra medborgare behäftades med 

restriktioner. I första vågen stängde bowlinghallen, biblioteken, Bohusläns museum och 

Regionteater Väst. Kulturarrangemang som isshowen i Fridhemshallen, 

teaterföreställningar och konserter liksom idrottsevenemangen Oddebollen, Junicupen 

och Uddevallakannan fick skjutas på framtiden. 

När andra vågen kom tvingades biblioteken åter stänga, liksom Walkesborgsbadet, 

Fritidsbanken, Fridhemshallen och de övriga inomhusarenorna. Allmänhetens tillgång 

till kultur- och fritidsaktiviteter blev mycket begränsad.  

Trots detta bedrövade läge har ljusglimtar kunnat skönjas. Förvaltningen har gjort sitt 

yttersta för att hitta nya former. Kulturskolan lyckades genomföra Sommarkul för barn 

6–13 år. Undervisningen för eleverna fortgick tack vare omställning. Föreställningar 

spelades in och distribuerades digitalt. 

Den offentliga kulturen genomförde Parksommar - tre konserter livestreamades med 

publik som övertrumfade föregående års fysiska. Skulpturer i centrum kom på plats och 

gestaltningen på Rampen och Källdalsskolan blev klar. Arbete med gestaltning på 

Ramnerödsskolan fortskred. 

Stora projekt lanserades; Kulturstråket, Hus för kultur, blev ett kommunfullmäktige-

uppdrag. Arbetet med Rimnersområdet intensifierades och en projektledartjänst 

inrättades för att möta utvecklingen. 

Biblioteken startade en chatt. Leveranser till riskgrupper genomfördes och bokkassar 

fylldes till förskolor. Rampen öppnades och fylldes snabbt av entusiastiska besökare. 

Även den öppna fritidsgårdsverksamheten fann nya former och lyckades bibehålla ett 

stadigt besöksantal. 

Intresset för att vistas i skog och mark ökade, särskilt i de tätortsnära miljöerna. 

Förvaltningen har gjort flera olika insatser för att stödja och guida en ivrig allmänhet. 

För att lägga grunden för ett hållbart friluftsliv har utformningen av en friluftsplan 

påbörjats.  

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott med 1,2 mkr. Verksamhetens 

budgeterade intäkter var 22,6 mkr, utfallet blev 18,8 mkr. Underskottet beror till största 

del av minskade intäkter, som en effekt av stängda verksamheter på grund av Covid-19. 
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Verksamhetens budgeterade kostnader var 168,5 mkr, utfallet blev 165,9 mkr. 

Överskottet beror till största del att nystartad verksamhet på Källdal - kallad Rampen 

inte får helårseffekt. Men även inställda arrangemang och senarelagda projekt på grund 

av Covid-19 bidrar till lägre kostnader. Ett avgångsvederlag för kultur och fritidschef 

påverkade resultatet negativt. 

Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott på kapitalkostnaderna. 

Årets investeringar uppgick till 26,1 mkr, vilket är mycket lägre än den budgeterade 

nivån på 155,6 mkr. Större aktiverade investeringar är inventarier till nystartad 

verksamhet på Rampen, reinvestering av konstgräsplan på Undavallen samt 

konstnärliga gestaltningar. Medel från effektiviseringfonden har bidragit installation av 

digital teknik för låsanordningar i kultur och fritids idrottsanläggningar s k elektroniska 

lås. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-01-25 

Verksamhetsberättelse 2020 kultur och fritidsnämnden 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar 

 

att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Monica Laigar-Strandberg 

Tf förvaltningschef Ekonom 

Skickas till 

ekonomirapportering@uddevalla.se 

kommunstyrelsen 

mailto:ekonomirapportering@uddevalla.se
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1. Verksamheternas redovisning kultur och fritidsnämnden 

1.1 Kultur och fritidsnämndens redovisning av ekonomi och verksamhet 

 

Verksamhet i och trots pandemin 

2020 var året då all verksamhet riktad mot våra medborgare behäftades med mindre eller mer 

omfattande restriktioner. Snart sagt samtliga strukturer och rutiner utmanades. I första vågen 

stängde bowlinghallen och biblioteken. Bohusläns museum stängde för allmänheten och 

Regionteater Väst fick stänga ner sina lokaler för offentliga föreställningar och aktiviteter och 

kunde därmed inte erbjuda varken egna produktioner, gästspel eller andras arrangemang under 

resten av året. Kulturarrangemang såsom isshowen i Fridhemshallen, teaterföreställningar, 

musikkonserter och festivaler liksom de stora idrottsevenemangen Oddebollen, Junicupen och 

Uddevallakannan fick skjutas på framtiden. 

När andra vågen kom tvingades biblioteken återigen stänga, liksom Walkesborgsbadet, 

fritidsbanken, Fridhemshallen och de övriga inomhusarenorna. Allmänhetens tillgång till kultur- 

och fritidsaktiviteter har troligen aldrig varit så begränsat. Samhällets mest vardagliga och 

förgivettagna aktiviteter har drastiskt gått om intet.  

Trots detta bedrövade läge har ändå ljusglimtar kunnat skönjas. Förvaltningen har gjort sitt yttersta 

för att hitta nya former för att erbjuda en meningsfull tillvaro för våra medborgare. 

Kulturskolan hann före pandemins lamslagning erbjuda vinterlovsaktiviteter för fritidshem från 

Äsperöd, Dalaberg och Hovhult och lyckades, tillsammans med biblioteken, fritidsledare och 

arbetsmarknadsavdelningen, genomföra Sommarkul; verksamhet för barn mellan sex och tretton år. 

Undervisningen för kulturskoleeleverna fortgick trots pandemin, tack vare snabb omställning och 

anpassning. Föreställningar spelades in och distribuerades digitalt. 

Även den offentliga kulturen hittade nya sätt att nå ut; Parksommar genomfördes i samarbete med 

Bohuslänningen och konserter livestreamades från tre olika platser i kommunen. Den digitala 

publik som nåddes av konserterna övertrumfade föregående års fysiska. 

Stora projekt lanserades och vidareutvecklades. Kulturstråket, Hus för kultur, blev ett 

kommunfullmäktigeuppdrag. Tack vare minskat antal offentliga arrangemang har resurser kunnat 

frigöras för att projektleda uppdraget.  

Arbetet med Rimnersområdets utveckling inträdde i en mycket intensiv fas och förvaltningen 

formade en projektledartjänst för att kunna möta utvecklingens tempo. 

Bibliotekens stängning tvingade verksamheten till nya sätt att möta besökarna; en chatt startades 

och telefontider infördes. Nya utlämningsställen anordnades, bokleveranser till riskgrupper 

genomfördes och bokkassar fylldes till förskolor. Tack vare fortsatt tillgång till bokbussen, kunde 

sexårsbesöken skötas via den. Rampen öppnades och fylldes snabbt av entusiastiska besökare. 
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På konstområdet har 2020 inneburit framsteg. Statyn på Drottninggatan invigdes och en 

namntävling drog igång. Gestaltningen på Rampen och Källdalsskolan färdigställdes och 

planeringen av den konstnärliga gestaltningen på Ramnerödsskolan fortskred. 

Den öppna fritidsgårdsverksamheten har även den hittat nya former för att erbjuda en meningsfull 

fritid för den unga befolkningen. Svårigheterna med att kunna genomföra grupp- och 

ungdomsinitierade aktiviteter har ersatts av fler utomhusaktiviteter, generella personalförstärkningar 

och samarbeten med bland annat fritidsbanken. På så vis lyckades både fritidsklubbarna och 

fritidsgårdarnas bibehålla ett stadigt besöksantal genom hela året. 

Slutligen har Uddevallabornas intresse för att vistas i skog och mark ökat markant som en följd av 

pandemin, särskilt i de tätortsnära miljöerna. Förvaltningen har gjort flera insatser för att stödja och 

guida en ivrig allmänhet både digitalt, i samtal och med hjälp av fysiska insatser. För att skapa ett 

hållbart friluftsliv för nutida såväl som framtida utövare, har förvaltningen med stöd av andra 

förvaltningar påbörjat utformningen av en kommungemensam friluftsplan.  

Måttanalys  

Kulturskolans mått indikerar en fortsatt positiv trend, trots pandemi. Inte nog med att nästan 1000 

barn nåddes av lovverksamheten, könsfördelningen bland deltagarna var också jämn. 

Tryggheten på fritidsgårdarna upplevs något lägre än föregående år, till stor del beroende av 

stängda verksamheter på Dalaberg, vilket ledde till att vuxennärvaron inte fanns naturligt som ett 

flöde runt torget. Åtgärder för detta vidtogs och en samverkan mellan nästan alla verksamheter 

inleddes på flera nivåer, kommun, polis, kyrka, handlare. Detta gav resultat och det blev en lugn 

sommar. I pandemins kölvatten och i takt med att flera skolor har undervisning på distans och att 

arbetslösheten breder ut sig ökar oron igen. De ambitiösa ansatser som fanns i början av året, för att 

jämna ut könsfördelningen på fritidsgårdarna, fick stå tillbaka för restriktioner och omformad 

verksamhet, varför målet inte kunde nås. 

Brukarundersökningen på stadsbiblioteket i början av året indikerar en mycket hög grad av nöjdhet. 

Dock har övriga mått inom biblioteksverksamheten inte kunnat nås till följd av inskränkningar i 

tillgång till bibliotekslokalerna. 

Sjukfrånvaron har på förvaltningen legat på 2,83 procent, vilket är påtagligt högre än föregående år, 

men lägre än kommungenomsnittet.  

Antalet aktiviteter i föreningarna halverades i jämförelse med föregående år. Dock har 

könsfördelningen bibehållits där flickor stått för 40 procent av aktiviteterna. 
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  Mått 

Resultat 

kvinna 

2020 

Resultat man 

2020 

Resultat totalt 

2020 

Resultat totalt 

2019 

Måluppfyllelse 

2020 

 Minskad sjukfrånvaro 3,92 2,01 3 1,71 24,56 

 
Gott bemötande vid kontakt 

med kommun, ska öka 
  95 88 107,95 

 

Andel som tar kontakt med 

kommunen via telefon som 

får ett direkt svar på en enkel 

fråga, ska öka 

  75 73 102,74 

 
Andel som får svar på e-post 

inom en dag, ska öka 
  99 99 100 

 
Förbättrat resultat i Svenskt 

Näringslivs enkät 
  257 245 95,1 

 

Ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamhet, ska 

öka 

  33 32 103,13 

 
Antalet medlemmar i 

föreningarna, ska öka 
18 986 19 041 36 027 44 722 80,56 

 
Antalet aktiviteter i 

föreningarna, ska öka 
60 065 87 396 147 461 310 894 47,43 

 

Giraffarrangörer upplever att 

de fått utveckla sin kreativa 

förmåga och sitt 

organisatoriska kunnande 

  100 100 111 

 

Nå fler barn och unga med 

kulturskoleverksamhet under 

loven, som inte deltar i 

ordinarie verksamhet 

453 455 908 410 454 

 

Besökarna och deltagarna i 

kultur och fritids 

verksamheter ska vara nöjda 

med helheten 

95,37 96,88 96   

 

Deltagandet i kulturskolan 

ska öka bland de barn och 

unga som bor i, de av 

Uddevalla kommun 

identifierade, 

utanförskapsområdena 

  9,5 8,5 119 

 

Fritidsgårdarnas besökare 

ska ha en jämn 

könsfördelning 

  25 29,5 56 

 

Besökarna på fritidsgårdarna 

upplever att de utvecklats 

personligt och socialt 

  61 64  

 

Föreningarna ska vara nöjda 

med kommunens idrotts- 

och fritidsanläggningar 
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  Mått 

Resultat 

kvinna 

2020 

Resultat man 

2020 

Resultat totalt 

2020 

Resultat totalt 

2019 

Måluppfyllelse 

2020 

 

Besökarna på fritidsgårdarna 

upplever att det är en trygg 

miljö 

  88 90 96 

 

Utlånen av barn och 

ungdomslitteratur ska öka 

per invånare 0-17 år 

  10,4 13,52  

 
Andel aktiva låntagare per 

invånare ska öka 
  21,6 24,7 86 

 
Andel biblioteksbesök per 

invånare ska öka 
  6,53 7,84 86 

 

Ekonomiskt resultat 

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott med 1,2 mkr. Verksamhetens budgeterade 

intäkter var 22,6 mkr, utfallet blev 18,8 mkr. Underskottet beror till största del av minskade intäkter, 

som en effekt av stängda verksamheter på grund av Covid-19. Verksamhetens budgeterade 

kostnader var 168,5 mkr, utfallet blev 165,9 mkr. Överskottet beror till största del att nystartad 

verksamhet på Källdal - kallad Rampen inte får helårseffekt. Men även inställda arrangemang och 

senarelagda projekt på grund av Covid-19 bidrar till lägre kostnader. Ett avgångsvederlag för kultur 

och fritidschef påverkade resultatet negativt. 

Omprioritering och senarelagda investeringar gav ett överskott på kapitalkostnaderna. Årets 

investeringar uppgick till 26,1 mkr, vilket är mycket lägre än den budgeterade nivån på 155,6 mkr. 

Större aktiverade investeringar är inventarier till nystartad verksamhet på Rampen, reinvestering av 

konstgräsplan på Undavallen samt konstnärliga gestaltningar. Medel från effektiviseringfonden har 

bidragit installation av digital teknik för låsanordningar i kultur och fritids idrottsanläggningar s k 

elektroniska lås. 

Resultaträkning 

Driftredovisning mkr Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 18,8 22,6 24,4 

Verksamhetens kostnader -160,0 -161,8 -158,6 

Avskrivningar -5,6 -6,7 -5,6 

Jämförelsestörandeposter -0,3 0,0 -0,3 

Verksamhetens nettokostnad -147,1 -145,9 -140,1 

Kommunbidrag 145,9 145,9 -145,8 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -1,2 0,0 5,7 
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Investeringar Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 

Investeringar -26,1 -155,6 -49,3 

 

Avdelning kultur och bibliotek 

Avdelning kultur och bibliotek gör ett överskott på 3,0 mkr, Till största del ha med att nystartad 

verksamhet inte ger helårskostnader i förhållande till budget och relaterat till Covid-19 och dess 

påverkan. 

Verksamheterna inom offentlig kultur ställde om sina planerade arrangemang till Corona-säkrade 

arrangemang, så långt detta var möjligt och så länge som det var möjligt. Flertalet arrangemang fick 

dock ställas in, såsom exempelvis firandet av 6 juni och Gömda, glömda gårdar. Samtliga 

dansföreställningar fick ställas in eftersom Regionteater Väst stängde sina lokaler för extern 

verksamhet. Därav ett överskott med 0,8 mkr inom Offentlig Kultur 

Även Kulturskolan ställde om sin verksamhet så långt det var möjligt. Vissa kurser gick dock, 

tyvärr, inte att slutföra och viss del av deltagaravgifterna fick därför betalas tillbaka. Ett noll-resultat 

för kulturskolans verksamheter. 

Corona-pandemin påverkade bibliotekens verksamheter i allra högsta grad. Biblioteken som 

besöksrum fick tidigt ställas om från mötesplatser till en plats där en bara fick komma in och låna 

eller lämna böcker. Tidvis var lokalerna helt stängda och förbeställda böcker fick hämtas i 

entréerna. Därmed blev också bibliotekens alla utbildningar och arrangemang inställda. Stort fokus 

lades istället på att tillgängliggöra biblioteken digitalt med utökad service via hemsidan. Under året 

har den nya mötesplatsen i Källdal, Rampen, projekterats, planerats och öppnades den 5 september. 

Rampen innehåller bland annat ett bibliotek med generösa öppettider via Meröppet. Bibliotekens 

överskott blev 2,2 mkr, som till största del avser att nystartad verksamhet inte har helårseffekt 

avseende kostnaderna. 

Den konstnärliga gestaltningen har tagit fart ordentligt med det nya sättet att hantera 

investeringsmedlen. Det ökade tempot i investeringarna i kommunen medför att man inte riktigt 

hinner med personalmässigt att planera och genomföra så att investeringsmedlen för konstnärlig 

gestaltning används. Av planerade 3,0 mkr aktiverades 2,4 mkr. 

Avdelning fritid och unga 

Avdelning fritid och unga gör ett underskott med 2,7 mkr, vilket motsvarar 3,7% av budgeten. 

Avdelningens resultat hjälps upp av att Rampen var budgeterad per helår men ej startade förrän i 

augusti. Isolerat gör Unga ett resultat om plus 2,2 mkr och Fritid ett minus om 4,9 mkr. 

Föreningsstöd gör ett plus på 0,8 mkr vilket bedöms vara överskott avseende (sökbara) 

utvecklingsbidrag samt förbättrings- och utrustningsbidrag. Kommunens föreningar har mot 

bakgrund av pandemin behövt anpassa sin verksamhet och sina planerade aktiviteter. Förvaltningen 

har utbetalat aktivitetsbidrag i likhet med 2019 års utfall (med stöd i 2020 års budget) för att stödja 

föreningarna och lindra uppkomna konsekvenser. 
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På fritidssidan har avdelningen drabbats mycket hårt av intäktsbortfall i Bowlinghallen och 

Walkesborgsbadet samt i anläggningar generellt. Anläggningar har tappat stora intäkter på grund av 

många avbokningar, inställda arrangemang samt minimalt med nybokningar, såväl från föreningar 

som privatpersoner. Förvaltningens hållning om följsamhet och fria avbokningar för föreningar och 

privatpersoner i våra inomhusanläggningar har även det bidragit till ett stort intäktsbortfall. 

Pandemin har naturligtvis påverkat oss mycket och är grund till underskott, men vi måste också 

identifiera och analysera de effekter som inte har en direkt koppling till pandemin. 

Inför 2020 togs beslut om höjda taxor i exempelvis Walkesborgsbadet. Pandemin och ovan nämnda 

intäktsbortfall har gjort det mycket svårt/omöjligt att utvärdera avsedda effekter. Analysen stannar 

därmed vid bedömningar – bedömningar om att avsedda effekter var på väg att uppnås. 

 

Tilldelning och anslag om effektiviseringar för larm- och passagesystem har omsatts till projekt. 

Projektet är genomfört och anslag i organisationen kring ekonomiska personaleffektiviseringar har 

gjorts. Detta har inneburit att kvällsvaktmästarfunktionen kraftigt dragits ner. Omställningen har 

åstadkommits genom pensionsavgångar och förändrade arbetsrutiner – effekt väntas komma 2021. 

En ytterligare del i detta är att en överföring skett av administrativa arbetsuppgifter till 

Kontaktcenter – angående utlämnande av nycklar, taggar samt kontrakt till hyrestagare i våra 

anläggningar. 

 

Pandemin med dess riktlinjer och uppmaningar har framtvingat obudgeterade beslut inom 

friluftsliv. Många människor har vistats utomhus i våra spår och leder samt vid fiskesjöar och 

motionsspår. Därav har förvaltningen mottagit en stor mängd synpunkter, önskemål, felanmälningar 

samt konstruktiva förslag till förbättringar och ökad tillgänglighet och trygghet. Avdelningen har 

prioriterat om inom ramen för beslutad budget samt äskat på en större tilldelning i 2021 års budget. 

Den öppna fritidsverksamheten har behövt göra stora anpassningar i prioriterade områden, 

avvecklat fritidsklubb i Ljungskile – med krav om återbetalning till BUN samt rekryterat till samt 

öppnat Rampen. Som beskrivs ovan har helårsbudgeteringen av Rampen räddat upp såväl 

avdelningens som förvaltningens resultat. Öppen fritidsverksamhet har gjort anslag om samt tagit 

beslut kring organisationsanpassning efter avvecklad verksamhet i Ljungskile och förväntade 

effekter kommer under 2021. Vidare kommer minst två medarbetare att arbeta halvtid på egen 

begäran och dessa uppkomna vikariat kommer inte att tillsättas. 

 

Emaus gör ett bra resultat och det lilla underskott som identifierats handlar om sjuklöner och 

uppkomna vikariat, inget som kräver djupare ekonomiska analyser och omställningar. Vidare även 

om konsultstöd vid djurförsäljning. 

Fritidsbanken gör ett överskott och är huvudsakligen finansierad genom etableringsstöd. 

Arbetsledning finansieras till 0,5 tjänst från öppen fritidsverksamhet (fritidsledare) och övrig 

grundbemanning sker genom samarbete med Arbetsmarknadsavdelningen. Fritidsbanken är en 

mycket viktig funktion generellt och i pandemitider, men förutsägbarhet och budget för säkrad drift 

är komplext. 
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Gemensam verksamhet 

Gemensam verksamhet består av kultur och fritidsnämnd, förvaltningschef, administrativa 

avdelningen, förvaltningsgemensamma kostnader samt förvaltningens förändring av 

semesterlöneskulden. Dessa verksamheter redovisar ett underskott med 1,5 mkr. 

Under gemensamt finns även en budget för verksamhetsanpassningar i kultur och fritids lokaler, 

dessa medel matchar inte förvaltningens behov utan är mycket lägre. Det har medfört ett 

överskridande av kostnaderna för 2020. Behovet av anpassning är större än vad tillgängliga medel 

kan medverka till. Utöver detta har förvaltningen inte förbrukat medel som var avsedda för 

fortbildning av personal och förtroendevalda mot bakgrund av krav på återhållsamhet samt att 

rörelsefriheten med anledning av Covid-19 var begränsad. Överskott för administrativa avdelningen 

för personal som varit tjänstledig har inte återbesatts. Dessa överskott har finansierat bidrag, IOP 

som det inte finns utrymme i budgeten. Ett avgångsvederlag för kultur och fritidschef påverkade 

resultatet negativt. 

Fler pensionsavgångar under året har bidragit till minskning av semesterlöneskulden och övrig 

okompenserad tid. 

Nettokostnader 

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommun-

bidrag 

Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

Kultur 3,3 -35,8 33,3 0,8 1,0 

Bibliotek 1,1 -25,0 26,1 2,2 0,2 

Unga 3,2 -20,8 19,8 2,2 1,3 

Fritid 10,9 -68,7 52,9 -4,9 -0,1 

Gemensam verksamhet 0,3 -15,6 13,8 -1,5 3,3 

Summa 18,8 -165,9 145,9 -1,2 5,7 

 

Korta fakta/Nyckeltal 

Verksamhetsområde Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 

Kultur och bibliotek Kulturskolan, antal kurs/elevplatser 1 169 1 155 1 150 1 293 1 383 

Kultur och bibliotek Bohusläns museum, antal besökare 276 387 280 095 270 273 247 566 106 157 

Kultur och bibliotek Regionteater Väst, antal besökare 12 495 8 708 10 270 7761 3785 

Kultur och bibliotek Folkbiblioteken, antal utlån 354 850 339 807 340 495 348 996 286 796 

Fritid och Unga Bowlinghallen, antal besökare  56 500 50 000 48 022 24 831 

Fritid och Unga Fridhemshallen, antal besökare 44 175 39 580 38 000 38 500 32 000 

Fritid och unga Walkesborgsbadet, antal besökare 103 651 106 000 110 873 79 469 53 557 

Fritid och Unga Emaus lantgård, antal besökare 47 216 46 347 37 332 36 533 27 300 
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2. Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

 

   Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2020 

Resultat 

man T3 

2020 

Resultat 

totalt T3 

2020 

  Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   95 

Kommentar Kultur och fritidsförvaltningen värnar om bemötandet och dialogen med medborgarna. Verksamheterna har 

kontaktvägar både genom kontaktcenter, Facebook, Instagram samt mobiltelefonnummer för sms (utöver kommuntelefon och e-

post). Ansökan och ändringar för Kulturskolans verksamheter kan medborgaren sköta digitalt hemifrån och verksamheternas 

tillgänglighet är inte begränsad med telefontider. Biblioteket har under de perioder som verksamhetens öppettider varit 

begränsade, på grund av pandemin, haft både en chatt-funktion på sin hemsida samt utökat samtliga biblioteks telefontider för att 

kunna erbjuda bra service. 

 

Medarbetare avsätter ett APT om året till att enbart arbetar/reviderar med vad betyder kommunens värdegrund för oss. Öppenhet, 

respekt och professionalitet. På detta sätt ökar vi både kunskap och medvetenhet av betydelsen av vårt bemötande av andra. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen genomför brukarundersökningar med frågor om bemötande i våra öppna verksamheter. Under 

2020 har biblioteket undersökts. Genomgående fick personalens bemötande höga betyg. 

  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 

svar på en enkel fråga, ska öka 

  75 

Kommentar Uppföljningssystemet via kontaktcenter, som sköter synpunktshanteringen visar inte tidsåtgången mellan inkomna 

synpunkter och avslutat ärende. Inte heller får förvaltningen veta vilket svar synpunktslämnaren fått. 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka   99 

Kommentar Kultur och fritidsförvaltningen har funktionsbrevlådor som bevakas löpande och besvaras med kort varsel. 

Kontaktcenter tar också emot mejl och återkopplar omgående, vid sidan av befintlig/fastställd struktur med Artvise. Förvaltningen 

har genomfört dialogmöte med kontaktcenter i syfte att utvecklas positivt tillsammans. 

  Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät   257 

Kommentar 

Kultur och fritidsnämnden arbetar indirekt med företagsklimatet, genom arrangemang och kultur- och fritidsaktiviteter, för att 

kommunen ska vara attraktiv. Kultur och fritidssektorn är en växande näringsgren, som skulle kunna utvecklas. Det är ett uppdrag 

som för närvarande inte ligger på kultur och fritidsnämnden. 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka    

Kommentar 
Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor. För de 

inköp som görs utanför inköpsavtal finns en medvetenhet om att handla ekologiskt. Kultur och fritidsförvaltningens 

livsmedelinköp är marginella i förhållande till övriga förvaltningar. 

  Sjukfrånvaro total % R12 0 0 0 
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2.1. Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Genom etablering av kulturstråket "hus för kultur" på övre Kungsgatan förvaltas kulturhistoriska 

miljöer och kommunala kulturfastigheter används. Renoveringen av Skolgatan 4 innebär att en 

central kommunal kulturfastighet värnas.  

 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 

2019-2021 fått i uppdrag 

att utreda möjligheterna 

och presentera förslag för 

tillgänglighetsanpassade 

och tillfredsställande 

lokaler för kulturskolan 

inom ramen för ett 

”Ungdomens kulturhus” 

Underhåll av kulturskolan pågår. Kultur och fritids verksamhetsbehov består i 

tillgänglighetsanpassning och en god ventilation i lokalerna. Verksamhetsbehovet 

hanteras av förvaltningens lokalplanerare i samarbete med samhällsbyggnads 

fastighetsförvaltare. 

Under tertial tre har förvaltningen föreslagit nämnden att be om ett omformulerat 

uppdrag från kommunfullmäktige där "Ungdomens kulturhus" tas bort ur 

sammanhanget. Ett kulturstråk kommer etableras på övre Kungsgatan, vilket till stora 

delar kommer kunna fylla ett sådant behov. 

 

2.2. Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 

och turism 

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att möta den 

ökade efterfrågan på områden för friluftsliv, främst genom 

förbättrad digital information. Förvaltningsövergripande 

pågår också framtagandet av en kommungemensam plan 

för hållbart friluftsliv.  

 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta med att 

skapa ett tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

Förvaltningen har under 2020 ökat sin närvaro inom området friluftsliv som kommunal 

fråga, och har startat upp flera utvecklingsprojekt. Den rådande pandemin har skapat 

en stor efterfrågan på områden för friluftsliv och förvaltningen har behövt ta höjd för 

olika aspekter för att kunna bibehålla hållbarhet och kvalitet. 

Fokus har framförallt legat i "tillgänglighet" där det har jobbats med att förbättra den 
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Nämndsstrategier Kommentar 

digitala informationen med avsikt att sprida ut besökare och brukare. Hemsidan har 

reviderats flera gånger för att skapa större tydlighet, kommunkartan har fyllts på med 

spår, leder, grillplatser, fiskesjöar med mera och turförslag skapades under sommaren 

för att leda allmänheten till nya platser. 

Parallellt med detta har förvaltningen fortsatt arbetet med att formulera en friluftsplan 

för kommunen. I slutet av året redovisades planens stomme för nämnden i syfte att 

påbörja arbetet med att förankra den i den politiska organisationen. Detta arbete 

kommer ske under våren med förhoppning om att kunna anta planen innan sommaren.     

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 2020-

2022 fått i uppdrag att ta 

fram en övergripande plan 

"hållbart friluftsliv i 

Uddevalla kommun" (KF ÖS 

4) 

Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har under T3 2020 fastställt ramverket 

för planen och påbörjat arbetet med att förankra planens utformning i den politiska 

organisationen. Arbetsgruppen har identifierat sex arbetsområden som planen 

kommer att fokusera på att definiera för att övriga nämnder sedan ska kunna 

formulera ställningstaganden och mål inom. Arbetsgången kommer således vara att 

först anta planen med dess sex arbetsområden i KF för att sedan gå ut i de olika 

nämnderna med planen för att stödja dem i arbetet med att ta fram egna mål och 

ställningstaganden kopplat till den antagna planen. Arbetsgruppen har förutom att 

staka ut den nya planen jobbat med att ta fram idéer för att höra allmänhetens röst 

samt att förmedla planen till civilsamhället. 2021 är utsett till friluftslivets år av 

Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv och arbetsgruppen har planerat för hur detta 

ska resonera med arbetet med planen. 

 

2.3. Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och 

Lyckorna som speciella landmärken 

Det pågående arbetet med kulturstråket "Hus för kultur", parat med den konstnärliga gestaltningen 

på Kungs- och Drottninggatan, kommer att stärka de kulturhistoriska miljöerna i centrala 

Uddevalla. Rampens konstnärliga gestaltning inspirerades av det lokala kulturarvet. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Konstnärlig gestaltning ska användas 

för att skapa och stärka identiteten på 

olika platser i Uddevalla kommun 

Förvaltningen har arbetat enligt 1%-regeln; den så kallade Fyrbodalsmodellen. Att 

förvaltningen tilldelas investeringsmedel för konstnärlig gestaltning separerat från 

enskilda byggnationer ger en helt ny möjlighet att kunna gestalta utvalda områden i 

kommunen och att strategiskt kunna arbeta med offentlig gestaltning. Det 

gestaltningsråd som förvaltningen har tillsammans med 

samhällsbyggnadsförvaltningen är en viktig grupp för kommunens gestaltningsfrågor. 

Gestaltningsrådet har av olika skäl inte kunnat samlas under året och dess arbetsformer 

behöver struktureras ytterligare men det finns stort hopp om att detta ska kunna komma 

tillstånd under 2021.  I och med ovanstående två viktiga parametrar är kommunens 

gestaltningsarbete i en fortsatt positiv utveckling.  

På Rampen i Källdal har ett konstverk installerats som utgör mittpunkten i biblioteket 

och sträcker sig ut i hela rummet. Från golv till väggar och fönster och kilar vidare 

under dörrarna. Konstverket är den givna punkten dit alla barn söker sig när de 

kommer in i biblioteket. 
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2.4. Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Emaus lantgård, som är ett av Uddevallas stora besöksmål, har genomfört en 

medborgardialog. De regionala kulturinstitutionerna Regionteater Väst och 

Bohusläns museum är viktiga motorer för besöksnäringen, vars verksamhet 

kan utvecklas ytterligare med det tilltänkta kulturstråket. 

 

 

2.5. Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 

infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta 

möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till denna strategi genom att värna hållbarhetsaspekter, kulturmiljö 

och folkhälsoaspekter i planärenden, bland annat. 

2.6. Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

Kultur och fritidsnämnden har inga uppdrag kopplade till denna strategi, annat än att bevara och 

säkra tillgängligheten till kuststigen som löper i kustmiljön samt underhålla och utveckla 

kommunala badplatser. 

2.7. Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling 

Att arbeta med hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling är något som kultur och fritid ser 

som ett stort och viktigt uppdrag. Utifrån det ansvar som kultur och fritidsnämnden har för 

idrottsanläggningar och den miljöpåverkan som de har så görs systematiska förbättringsåtgärder för 

att reducera detta, bland annat hanteringen av 

konstgräsplaner. Rampens verksamhet är tvärprofessionellt 

utformad för att stärka den sociala gemenskapen och 

därigenom verka för hållbar social utveckling.  

Kultur och fritidsnämnden arbetar även med Fritidsbanken, 

ett idrottsbibliotek, som genom återbruk av idrottsmateriel 

och utlån av detsamma skapar goda förutsättningar för såväl 

deltagande i olika aktiviteter som ett hållbart samhälle med 

minskat konsumtionsbehov genom återbruk. Denna 

verksamhet har visat sig mycket betydelsefull i rådande 

pandemi, under vilken människor hänvisas till 

utomhusvistelse.  
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja 

civilsamhällets organisering och 

verksamhet 

Arbetet med att främja civilsamhällets organisering och verksamhet löper inom ramen 

för föreningsstöd, föreningsdialoger och uppföljningsmöten (ordförandemöten) samt 

IOP:er. Ett ökat antal anläggningar för främst idrott har tillkommit under året och en 

dialog med föreningslivet angående stödformer har genomförts. Pandemin har utmanat 

civilsamhället och flertalet föreningar har vänt sig till oss för stöd, rådgivning och 

lättnader. 

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga 

och attraktiva platser för idrott och 

hälsa 

Det förvaltningsövergripande projektet om Rimnersområdets utveckling har fortlöpt 

under året. Likaså har en behovsanalys angående framtida ridanläggning skrivits fram. 

Beläggningen på våra fullmåttshallar har i genomsnitt legat på ca 40 procent och 

skolidrottshallarnas beläggning har legat på ca 47 procent. Den låga beläggningen är 

direkt relaterad till restriktioner till följd av pandemin. 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 

2019-2021 fått i uppdrag 

att utvärdera 

föreningsstödet och ta fram 

förslag till nya 

bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (KF ÖS 5) 

Under 2019-2020 utfördes kartläggningar över olika utmaningar och problemområden 

som politik, förvaltning och civilsamhälle identifierat gällande nuvarande 

föreningsstödssystem. Utvärderingen är därmed genomförd. Under 2021 tas fram 

förslag till nya bestämmelser. Förvaltningens ledningsgrupp har under tertial tre 

påbörjat denna fas, genom att processa fram övergripande syfte, mål och uppdragets 

omfattning i en uppdragsbeskrivning som ska godkännas i nämnden. Beslut är också 

taget under tertial tre att nämnden utgör referensgrupp för uppdraget. 

  Kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 

2019-2021 och 2021-2023 

fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och 

renovera Rimnersvallen 

(KF ÖS 6) 

Uppdraget ingår i det så kallade Stadsutvecklingsprojektet med gemensam styrgrupp. 

Under 2020 har målsättningar med uppdraget klargjorts och en behovsanalys 

genomförts i samarbete mellan kultur och fritid och samhällsbyggnad. 

Föreningsdialoger har genomförts under fasen. Inför förstudien sker en upphandling av 

totalentreprenör (samverkansform partnering). Förstudien ska klargöra förutsättningar 

och kostnadskalkyler inför beslut om investering. 

  Kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 

2019-2021 och 2021-2023 

fått i uppdrag att ta fram en 

plan för att utveckla 

Rimnersområdet till ett 

samlat sport- och 

idrottscentrum med SM 

standard för friidrott samt 

elitarena för paraidrott och 

fotboll  (KF ÖS 6) 

Uppdraget ingår i det så kallade Stadsutvecklingsprojektet med gemensam styrgrupp. 

Projektet drivs i samverkan med samhällsbyggnad. 

Under 2020 har målsättningar klargjorts. Behovsanalysen har påbörjats, men kommer 

att intensifieras genom en större förenings- och intressentdialog med hjälp av en 

processledare i början av 2021. Projektledarna från kultur och fritid och 

samhällsbyggnad har under 2020 prioriterat utredning och förslag till beslut om 

ersättningsytor för B och C plan då dessa tillfälligt behöver flyttas från 

Rimnersområdet pga byggnation av ny simhall. Beslut om att förlägga C plan 

(konstgräs) till Sommarhemsskolan och B plan (naturgräs) till Bodeleområdet togs i 

nämnden i december och går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige. 

  Fortsätt arbeta med en 

ridanläggning i anslutning 

till Uddevalla tätort 

Underlag till behovsanalysen är insamlat och håller på att sammanställas. 

Behovsanalysen lyfts till nämnd under början av 2021 för beslut om godkännande och 

start av nästa steg, förstudie. 

  Kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 

2020-2022 fått i uppdrag 

att under 2020 utreda 

villkoren för 

konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

En utredning pågår och håller på att sammanställas. 

Utredningen har delvis kopplats till de resultat som nu framkommit under processerna 

för ersättningsytor för konstgräs i och med simhallsbyggnationen på Rimnersområdet. 

Utredningen presenteras under första tertialet 2021. 

  Samtliga nämnder har 

utifrån flerårsplan 2019-

2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill 

vara en attraktiv 

Kommunfullmäktige har under tertial tre beslutat enligt flerårsplanen att alla nämnder 

ska göra omstart i Heltidsresan. 

Arbetet samordnas av kommunledningskontoret. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

arbetsgivare, därför strävar 

kommunen efter att 

erbjuda alla anställda 

heltid, och deltid som en 

möjlighet (KF ÖS 8) 

 

   Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2020 

Resultat 

man T3 

2020 

Resultat 

totalt T3 

2020 

  

 

Antalet medlemmar i föreningarna, ska öka 18 986 19 041 36 027 

Kommentar 
Det lägre resultatet gentemot 2019 beror delvis på att ca 10 föreningar inte redovisat vid redovisningstillfället. Det finns inga 

indikationer som skulle kunna förklara en eventuell nedgående trend. Det rådande pandemi-läget kan ju påverka antalet 

medlemmar negativt fast om så är fallet borde detta synas Tertial 3 2021, då 2020-års medlemsantal redovisas. 

Förvaltningens tidigare bedömning kvarstår - att medlemsantalet kommer att ligga kvar på nuvarande nivå, främst på grund av att 

vi inte kan se några konkreta faktorer som avgörande för en ökning. 2020 var på många sätt ett utmanande år för alla föreningar 

beroende av pandemin - exakt vilka konsekvenser detta fått kopplat aktuellt mått är svårbedömt. 

 

  Föreningarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och 

fritidsanläggningar 

   

Kommentar 
Ett ökat utbud av lokaler för idrott och hälsa har tillkommit under året; Kroppskultur har valt att förlägga huvuddelen av sin 

verksamhet i Stenab Arena och en fullstor hall i Källdal har skapat nya och mycket förbättrade förutsättningar. Den fulla effekten 

och nöjdheten är ändå svår att överblicka under pandemin då många aktiviteter flyttas ut och anpassats samt lokaler avbokats. 

 

Under våren 2020 deltog representanter från det lokala föreningslivet i en workshop om nämndens bidragsgivning. 

 

2.8. Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska 

frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt förebyggande 

arbete 

Kultur och fritidsnämnden har under året behandlat sju IOP, genomfört workshops med det lokala 

föreningslivet avseende föreningsstöd samt planerat föreningsdialoger om Rimnersområdets 

utveckling. Löpande dialog med föreningslivet vad gäller de restriktioner som följer pandemin har 

hållits under året. 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i 

uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den 

civilsamhället och att träffa 

fler IOP-avtal (idéburet 

offentligt partnerskap) 

En sammanhållen organisation och process för IOP har utformats i kommunen, med 

kommunledningskontoret som samordnare. Beredande utskott till KS är 

arbetsmarknad- och integrationsutskottet. 

Under året har sju IOP inkommit. Två avtal har träffats, två har avslagits (en i nämnd 

och en i arbetsmarknad- och integrationsutskottet) och tre håller på att beredas av 

förvaltningen. 

 

IOP avtal som är ett verktyg inom ÖK idé är ett sätt att samverka med föreningar och 

civilsamhället för att skapa mervärde i kommunen. Kultur och fritidsnämnden har 

inom sitt ansvarsområde uppdraget att ge bidrag, stödja och medverka till utveckling 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

för föreningar. Det är en utmaning i hur de olika uppdragen kan komplettera 

varandra på bästa sätt och därför behöver nämnd och förvaltningen ihop med 

kommunledningskontoret se över hur IOP:er bör hanteras framöver.   

2.9. Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Kultur och fritid tillhandahåller simskola till grundskola och gymnasieskola. Skolor har möjlighet 

att boka kostnadsfria bad i Walkesborgsbadet samt även boka simskola för de elever som har behov 

av detta (s.k. restsimsgrupper). För denna verksamhet har förvaltningen simlärare anställda. 

Kultur och fritidsnämnden erbjuder ett varierat utbud av studieplatser, däribland biblioteken. 

Kulturskolan vill vara en del av grundskolans kompensatoriska uppdrag, dvs att skolan har ansvar 

för att erbjuda en jämlik möjlighet för alla barn att nå målen för utbildningen. Kulturverksamhet kan 

vara en del i att stärka elevernas lärandemöjligheter. 

På idrottsanläggningarna bedrivs skolverksamhet. Kultur och fritidsnämnden har, inom ramen för 

besparingsdirektiv, tagit beslut om att avveckla verksamheten fritidsklubb i Ljungskile.  

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska arbeta för ett 

tydligt barn- och ungdomsperspektiv 

Under året har ett intensivt förarbete till nya ungdomsfullmäktige genomförts från 

förvaltningen. Dock har inga sammanträden kunnat hållas på grund av Covid-19. 

Ansvar för uppdraget med ungdomsdemokrati och inflytandeformer (UF) ligger på 

kommunledningskontoret. Kultur och fritid har på ett politiskt initiativ avvecklat 

tjänsten som ungdomssamordnare och har ej längre förutsättningar att vara 

kommunledningskontoret behjälpliga i detta. 

Fritidsledare skapar aktiviteter för och i dialog med ungdomar, utöver ordinarie 

kulturskoleverksamhet, i kulturskolans lokaler under vissa veckodagar. Biblioteken har 

årligen besök av föräldragrupper från BVC, klassbesök samt samverkan med öppna 

förskolorna. Giraffstödet är en konkretisering och ett riktat stöd till ungas initiativ. 

Medborgardialogen på Emaus Lantgård har utgått ifrån barn- och 

ungdomsperspektivet. 

Nämnden har deltagit i en utbildning om barnkonventionen. 

Kultur och fritid ska främja ett livslångt 

lärande 

Ett livslångt lärande är så mycket mer än bara skola och arbete. Det handlar om 

vidgade vyer, möten med andra människor och nya upplevelser. Kulturverksamheter 

har sin utgångspunkt och sitt syfte inom detta område på olika sätt. Kulturskolans 

verksamhet kan ses som ett lärande i mer traditionell bemärkelse då formen till stora 

delar sker i förhållandet mellan lärare och elev. Dock erbjuder kulturverksamheterna 

också möjligheter för människor att få uttrycka sig på olika sätt. Genom att vara publik 

kan medborgarna uppleva helt nya och oväntade skeenden, men de kan också själva 

delta som aktörer i dans, teater, musik och bild. Konst och kultur skapar ofta debatt och 

människor tenderar att tycka väldigt olika, vilket bidrar till vidgade vyer och därmed 

ett lärande. Biblioteksverksamheten har sin utgångspunkt i ett livslångs lärande. 

Genom fri tillgång till litteratur skapas bra möjligheter för invånarna att förkovra sig på 

olika sätt. Dessutom har bibliotek ett statligt uppdrag som handlar om digitalt lärande 

som verksamheterna arbetar aktivt med. På biblioteken sker också författarbesök, 

barnteater och annan programverksamhet. 

Föreningsstöd och föreningsutveckling bidrar stort till ett livslångt lärande. Under 

pandemin har skola och simskola fått prioriteras i Walkesborgsbadet. Förvaltningen 

följer resultaten för nybörjargrupper och fortsättningsgrupper, vad gäller de kurser som 

ges i egen regi. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

  Genomför 

medborgardialog inför 

utveckling av aktiviteter på 

Emaus lantgård 

En medborgardialog har genomförts under november och december 2020. 

Över 200 st unika svar har inkommit, både genom att samla in synpunkterna från 

besökare till Emaus och från digital enkät på uddevalla.se. Deltagarna har fått svara på 

vad Emaus betyder för dem, vad det tycker bäst om med Emaus och hur de vill se 

Emaus utvecklas. 

 

Medborgardialogen har engagerat stort i alla åldrar. Av de 222 deltagarna i åldrarna 6-

80 år önskar 50% av dessa delta i efterföljande dialoger och fokusgrupper. Dialogen 

har upplevts mycket positiv av arbetsgruppen som genomfört den. Dialogen med 

besökare på Emaus i samband med insamling av synpunkter har varit positiv och 

framåtsträvande. 

 

Resultat och analys av enkätsvaren kommer presenteras för nämnden. Prioriteringar 

och inriktningar processas i nämnden innan uppstart av fokusgrupperna. 

 

   Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2020 

Resultat 

man T3 

2020 

Resultat 

totalt T3 

2020 

  Besökarna på fritidsgårdarna upplever att de utvecklats personligt och 

socialt 

  61 

Kommentar 
2020 har inneburit ett svårt läge för ungdomsinitierade aktiviteter. Det är svårt att hålla motivationen uppe kring att uppmuntra till 

aktiviteter när de inte får dra publik utan hålla nere antalet besökare istället. Gruppverksamhet har ändå flutit på och under 

sommaren och faktiskt tack vare den varma hösten/vintern har sommarens aktiviteter som fotboll och på Oljeberget kunnat 

förlängas. Resultatet i enkäten visar ändå på ett totalt resultat om 61% 

  Giraffarrangörer upplever att de fått utveckla sin kreativa förmåga och 

sitt organisatoriska kunnande 

  100 

Kommentar 
Det är få Giraffarrangemang som har kunnat genomföras under året. Men de som har genomförts har haft ett gott stöd från 

avdelningens ungkultursamordnare och målet har uppnåtts. 

  Utlånen av barn och ungdomslitteratur ska öka per invånare 0-17 år   10,4 

Kommentar 
Under pandemiåret 2020 lånades 121 625 barn- och ungdomslitteratur ut. 

Befolkningen 0–17 var det året 11 669 till antalet 

Alltså lånades 10,4 böcker ut per person, vilket är lägre än målsättningen på 13,8 lån per person. 

Mediebeståndet ökade något under året jämfört med föregående år, men nyförvärvet var något lägre, trots att Rampens verksamhet 

startat. 

  Andel aktiva låntagare per invånare ska öka   21,6 

Kommentar 
Antal aktiva låntagare 2020 är 12 280. 

Befolkningen uppgår till 56 834 individer 

En sänkning av antalet aktiva låntagare från föregående år, vilket förmodligen hör samman med pandemin och stängning av 

biblioteken. 

  Andel biblioteksbesök per invånare ska öka   6,53 

Kommentar De fysiska besöken 2020 uppgick till 163 156, de digitala till 200 577. Meröppet 7629 (Rampen sept-dec samt 

Ljungskile) sammanlagt 371 362. Antalet invånare uppgick till 56 834. Det ger ett genomsnittligt antal besök på 6,53 per invånare 

Besök på sociala medier som FaceBook, Instagram och Youtube är inte inräknade. 

 

Stadsbiblioteket och Ljungskile bibliotek var stängda 23/3-22/6 och Dalabergs bibliotek 23/3-27/7 pga Covid-19. Under första 

stängningen skedde utlämning av böcker. Biblioteken stängde åter 21/12 året ut. 
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2.10. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom att skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och 

fritidsliv med särskild inriktning på barn och unga. 

Kultur och fritid bidrar till strategin bland annat genom sitt arbete i gestaltningsrådet, där 

utformning av det offentliga rummet utgår ifrån principer om trygghetsskapande inslag så som 

konstnärlig gestaltning, belysning och byggnaders utformning, ytor för möte och aktivitet och 

estetiska upplevelser. 

Att förlägga kulturarrangemang i det offentliga rummet kan också bidra till att fler människor rör 

sig ute vilket skapar trygghet. Kultur och fritid arbetar med att erbjuda en mångfald trygga 

mötesplatser. Biblioteken är en viktig sådan, men även idrottsanläggningar, spontana aktiva 

mötesplatser och öppna ytor såsom spår och leder, badplatser osv. 

 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritids verksamheter ska 

bidra till en levande och hållbar 

kommun 

Pågående arbete med friluftsplan, aktivitetsytor, medborgardialog och utveckling av 

Emaus Lantgård och kvalitetshöjning av spår och leder är exempel på projekt och 

uppdrag som bidrar till strategin. Vidare ska även Rimnersområdets utveckling stödja 

denna strategi. 

Under pandemin har våra verksamheter visat sig oerhört betydelsefulla för folkhälsan. 

Att jobba för utvecklade möjligheter till utomhusaktiviteter och utomhusvistelse 

kommer sannolikt visa sig viktigt även efter pandemin. 

Kulturskolan har förlagt verksamhet, kostnadsfritt, i olika bostadsområden och 

sommaraktiviteter har kunnat erbjudas. Biblioteken arbetar aktivt med klassbesök och 

samverkar med öppna förskolorna. Under perioden har förvaltningen kontinuerligt 

gjort bedömningar samt riskanalyser i syfte att värdera öppethållande av verksamheter 

samt ompröva befintliga rutiner och strukturer, för att minska smittspridningen av 

Covid-19. 

  

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans arbeta 

med trygghetsskapande aktiviteter. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete (KF 

ÖS 6) 

Arbetet påbörjas 2021. 
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  Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i 

uppdrag att påbörja utvecklingen 

av ett kulturstråk i centrum ”Hus 

för kultur” (KF ÖS 6) 

En förstudie är framtagen, baserad på en behovsanalys. Arbetet med 

utvecklingen av kulturstråket Hus för kultur pågår. 

 

 

  
 Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2020 

Resultat 

man T3 

2020 

Resultat 

totalt T3 

2020 

  Besökarna och deltagarna i kultur och fritids verksamheter ska vara 

nöjda med helheten 

95,37 96,88 96 

Kommentar 
En brukarundersökning av biblioteksverksamheten genomfördes i mars 2020. Den var planerad att pågå under fyra veckor, 

inkludera samtliga bibliotek och vara bemannad olika dagar och tider på dagarna för att maximera förutsättningarna att fånga både 

sällan- och oftabesökare och olika användargrupper. Efter mindre än två veckor fick dock undersökningen avbrytas då biblioteket 

stängde på grund av Covid-19. Detta medförde att underlaget blev mindre än beräknat och det fångade inte upp så många unga 

människor som det var önskat. 

Av respondenterna var 96 procent nöjda och mycket nöjda med biblioteksverksamheten som helhet. 175 personer besvarade 

enkäten. Som följd av pandemin har inte de planerade brukarundersökningarna på bowlinghallen kunnat genomföras. 

 

Under året har Emaus Lantgård varit föremål för debatt och synpunktshantering, vilket föranledde en medborgardialog som 

genomfördes i november. Sammanställning av denna pågår. I övrigt har förvaltningen fått indikationer på en generell nöjdhet med 

kultur och fritids verksamheter under året. 

 

2.11. Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 

mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Kultur och fritidsnämnden följer avtal så långt det är möjligt. 

2.12. Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom kulturskolans verksamhet på Bryggan, 

(skolans mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar) som syftar till att hjälpa barnen bli 

trygga och få ökad självkänsla. Giraffstöd ökar ungdomars tro på den ena förmågan och 

erfarenheterna av att ha arrangerat leder inte sällan till mer kunskaper om hur de kan "ta sig fram" i 

samhället. Drygt hälften av giraffarrangörerna är bosatta i Uddevallas så kallade socialt utsatta 

områden. Biblioteken samverkar med SFI för att introducera bibliotekens verksamheter och ordna 

lånekort. Stadsbiblioteket har en avdelning för "Ny i Sverige" med lättläst litteratur om till exempel 

Sveriges historia, hur samhället fungerar och liknande. Förvaltningen stödjer på flera sätt föreningar 

som arbetar med integrerad verksamhet samt barn och ungdomsverksamhet. Att medverka i en 

förening kan vara en bas för unga att dels bygga sin egen identitet och självkänsla, dels att få ett 

nätverk och kontakter. Dessa faktorer kan på flera sätt bidra till den övergripande strategin. 

2.13. Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom sitt arbete för att uppnå balans mellan hög- 

och lågintensiv verksamhet, för att fler befolkningsgrupper ska känna social gemenskap, förbättrad 

hälsa och ökad livskvalitet. Under året har verksamhet på Rampen skapats, för att bidra till just den 

balansen mellan hög- och lågintensiv verksamhet. Likaså har verksamheten på Emaus lantgård 
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utvecklats till att även inrymma lågintensiva aktiviteter och genom detta välkomna fler barn och 

unga med varierande social bakgrund. 

Nämndsstrategier Kommentar 

För att främja jämlik resursfördelning 

ska kultur och fritid stödja och erbjuda 

aktiviteter och verksamheter som är 

såväl högintensiva som lågintensiva 

Förvaltningens verksamheter inrymmer både högintensiva (organiserade) verksamheter 

och lågintensiva (egenorganiserade) aktiviteter. Kulturskolan är idag en högintensiv 

verksamhet då den är styrd i hög grad. Deltagarna har bestämda dagar och tider och 

följer lärares instruktioner. Dock har Kulturskolan också utvecklat inslag av lågintensiv 

verksamhet i samverkan med fritidsledare i öppen kulturverksamhet samt en mer 

egenorganiserad lovverksamhet. Giraffstödet är en lågintensiv verksamhet som utgår 

från de ungas egna initiativ. Biblioteken är en lågintensiv verksamhet, en mötesplats 

utan krav på prestation, där besökarna kan läsa tidning, använda datorer, låna böcker 

bland annat. Således finns inom avdelningen en balans mellan de olika 

verksamhetsinriktningarna, allt inom kulturområdet. Emaus lantgård har genom 

utvecklingsidéer skapat mer lågintensiva verksamheter/aktiviteter och genom detta 

välkomna fler barn- och ungdomar med olika social bakgrund och olika 

förutsättningar. Öppen fritidsverksamhet (fritidsgårdar/klubbar) har behövt avvecklats i 

syfte att nå budget i balans. Fritidsgård och fritidsklubb i Ljungskile är avvecklade. 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Barn- och 

utbildningsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 

2019-2021 fått i uppdrag 

att tillsammans ta fram en 

plan gällande gemensamt 

bibliotek och skolbibliotek 

i Källdal (KF ÖS 6) 

Gällande biblioteksplan för skol- och folkbibliotek föreslås gälla även under 2021, 

samt revideras tillsammans med barn och utbildning. Förslaget tas i kultur och 

fritidsnämnden i början av 2021 och gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.  

Uppdraget om plan för gemensamt bibliotek och skolbibliotek är behandlat i 

uppsiktsplikt oktober 2020 och har begärts avslutat av kultur och fritidsnämnden.  

  Kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 

2019-2021 fått i uppdrag 

att ta fram en plan för 

fritidsgård och idrottshall i 

Källdal (KF ÖS 6) 

Under fredag och lördag den 4 och 5 september invigdes Rampen för skola och 

allmänhet. Rampen inrymmer idrottslokal, bibliotek, café, fritidsgårdsverksamhet samt 

ett antal olika typer av aktivitetsrum. Verksamheten utgör en del av den nya 

Källdalsskolan. Uppdraget att planera verksamheten är därmed avslutat och har 

behandlats i uppsiktsplikt i oktober 2020. 

  Kultur- och fritidsnämnden 

har utifrån flerårsplan 

2020-2022  och 2021-2023 

fått i uppdrag att 

tillsammans med 

socialnämnden och barn- 

och utbildningsnämnden 

skapa förutsättningar för 

att förbättra ungdomars 

välbefinnande (KF ÖS 6) 

Under höstens pandemivåg har förvaltningen arbetat i tre steg. I första hand göra 

anpassningar inom verksamheten, i andra hand begränsa i antal besökare, öppettider 

etc, och i tredje hand stänga verksamheter. Detta för att så långt som möjligt främja 

hälsa, välbefinnande och social gemenskap med barn och unga i fokus. Under senare 

delen av hösten har regeringens och folkhälsomyndighetens stränga restriktioner 

inneburit att ex idrottshallar och simhall har stängt. Även fritidsgårdarna har fått stänga 

för öppen verksamhet i lokalerna men har ställt om till bland annat digitala 

mötesplatser och forum tillsammans med fritidsledare.  Inför vårterminen erbjuder 

kulturskolan digital undervisning i exempelvis instrument och teater för äldre elever. 

Nyckelpersoner från de representerade förvaltningarna har under 2020 träffats för att 

definiera uppdraget. Slutsatser efter dessa möten var: 

1. politiska signaler och våra förkunskaper inom området säger oss att det är främst 

Tureborgsområdet som behöver kartläggas utifrån olika perspektiv/ 

problemställningar/förutsättningar, så det är där fokus kommer att läggas. 

2. Fler nyckelpersoner/kloka individer behöver samlas och börja kartläggning för att 

kunna ställa rätt frågor och få en så bred grund som möjligt inför arbetet med att skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

 

Det sattes datum för arbetsmöte men på grund av rådande pandemi har mötet flyttats 

fram till våren. Hjälp med att göra reflektion och kartläggning kommer från Camilla 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

Karlsson samt Helena Svernling, utvecklare på kommunledningskontoret 

 

  Synliggöra hur 

jämställdhetsarbetet ökar 

kvaliteten i verksamheten, 

motverka könsstereotypa 

normer och bidra till att 

fördela samhällets resurser 

på ett rättvist och medvetet 

vis 

Analys av resursfördelning utifrån jämställdhetsperspektiv ingår i flera av 

förvaltningens uppdrag och utvecklingsprocesser. Undersökningar visar att de spontana 

aktiva mötesplatserna deltar pojkar i högre utsträckning än flickor vilket följer de 

nationella besöksräkningarna på denna typ av platser. Av det skälet har det mobila 

fritidsledarteamet besökt aktivitetsparken i Skeppsviken, för att uppmuntra till mer 

jämställd könsfördelning bland utövarna. Förvaltningen genomför även total översyn 

av stödet till föreningslivet och här ingår en analys av jämställd fördelning. 

Perspektivet är även inarbetat i den rapport kring ridsportens förutsättningar som tagits 

fram. 

Generella mönster bekräftar det vi egentligen redan vet. Fritidsgårdarna domineras av 

pojkar och verksamheten på Emaus domineras de organiserade aktiviteterna av flickor. 

På fritidsgårdssidan kan vi dock se trender åt rätt håll tack vare ett medvetet arbete. 

 

Könsfördelningen vad gäller unga arrangörer, anlitade konstnärer och artister är jämn. 

Marknadsföringen utgår alltid från ett normkritiskt- och jämställdhetsperspektiv, både i 

text och bild. De föreställningar och akter som anlitas är alltid bokade utifrån samma 

grund. Kulturskolan har en relativt jämn könsfördelning med övervägande deltagande 

av flickor. Biblioteken har fler kvinnliga låntagare än manliga. Kulturverksamhet 

överlag tenderar att attrahera fler kvinnor än män. 

  Samtliga nämnder har 

utifrån flerårsplan 2021-

2023 fått i uppdrag att 

tillsammans förbättra den 

drogförebyggande 

samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta 

arbete (KF ÖS 7) 

Arbetet påbörjas 2021. 

  Samtliga nämnder har 

utifrån flerårsplan 2021-

2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta för barn 

och unga på Tureborg. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta 

arbete (KF ÖS 7) 

Arbetet påbörjas 2021. 

 

 

   Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2020 

Resultat 

man T3 

2020 

Resultat 

totalt T3 

2020 

  

 

Antalet aktiviteter i föreningarna, ska öka 60 065 87 396 147 461 

Kommentar Aktiviteterna redovisade i tertial 3 2020 gäller för våren 2020. 

Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 framgår av resultatet, men är klart mindre än förväntat. En hypotes är att 

föreningarna varit framgångsrika med att hitta alternativa former för bedrivande av sin verksamhet. 

 

Antalet aktiviteter minskar troligtvis något ytterligare men förvaltningen hoppas att den negativa trenden planar ut. Detta då 

föreningarna som redovisat ett lägre antal aktiviteter Vt-20 gentemot Vt-19, har kompenserats ekonomiskt genom aktivitetsbidrag 

utbetalats på 2019 års nivå. Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet har även erhållit statligt ekonomiskt stöd. 
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   Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2020 

Resultat 

man T3 

2020 

Resultat 

totalt T3 

2020 

 

  Fritidsgårdarnas besökare ska ha en jämn könsfördelning   25 

Kommentar Året inleddes med stora ambitioner om att jobba mer inriktat på aktiviteter för tjejerna. Tjejgruppen som finns på 

Dalabergs fritidsgård är stark och har många idéer och tankar. Tyvärr har pandemin gjort att aktiviteter inte gått att genomföra 

samt att det upplevs finnas en större oro för smittspridning hos tjejerna. En del av deltagarna har helt enkelt inte fått delta i 

grupper. Enkäten besvarades i år av så få individer att mätningen inte är helt tillförlitlig. Fördelningen mellan könen är inte jämn 

utan fortfarande med en stor övervikt på killar. 

 

  Besökarna på fritidsgårdarna upplever att det är en trygg miljö   88 

Kommentar 
Tryggheten har i enkätsvaren visat en liten minskning från 90 till 88 procent. Våren på Dalaberg kantades av en grupp unga vuxna 

som spred oro kring centrum på Dalaberg. När första vågen av covid19 spreds i början av året stängde verksamheter runt torget 

helt vilket ledde till att vuxennärvaron inte fanns naturligt som ett flöde runt torget. Åtgärder för detta vidtogs och en samverkan 

mellan nästan alla verksamheter inleddes på flera nivåer, kommunpolis, kyrka, handlare. Detta gav resultat och det blev en lugn 

sommar. I pandemins kölvatten och i takt med att flera skolor har undervisning på distans och att arbetslösheten breder ut sig ökar 

oron igen. 

 

2.14. Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till 

strategin genom bland annat utbildning i 

digitala verktyg, införande av taggsystem 

i nämndens lokaler samt kurser för 

allmänheten via biblioteken i digital 

inkludering. Under året öppnade också 

kommunens andra Meröppetbibliotek på 

Källdal. Därutöver använder nämndens 

verksamheter sociala medier för 

marknadsföring av aktiviteter och för streaming av 

evenemang (som åtgärd för minskad smittspridning). Antalet digitala lån i biblioteken har ökat 

stadigt. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska främja digital 

inkludering 

I samband med coronapandemins intåg har kultur och fritid ställt om till en ökad 

digitalisering av sammanträden och beredningar, med syfte att minska smittspridning 

och säkra fortlevnad av de demokratiska processerna. 

Omställningen har bidragit positivt till nämndstrategin då både politiker, 

nämndsekretariat och handläggare förbättrat sina färdigheter att behärska kommunens 

digitala verktyg. Digitalisering av sammanträden har även krävt ett ökat samarbete 

med andra förvaltningar med avseende på nämndsekreterare, administrativa chefer 

samt IT-avdelningen. 

 

Arbetet har även fört med sig omvärldsbevakning för att lära av andra kommuner, 

bevakning av lagar och föreskrifter och säkerställande att nödvändiga politiska beslut 

fattas och bestämmelser uppdateras, allt för att säkerställa att digitaliserade 

sammanträden genomförs på lagligt sätt. 

Biblioteken arbetar mycket med digital inkludering genom att tillhandahålla datorer 
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Nämndsstrategier Kommentar 

genom lånekort samt genom kurser både i grupp och individuellt. De har samarbete 

med Ryttarens aktivitetscenter där bibliotekspersonal medverkar vid IT-café i 

aktivitetscentrets lokaler. Sociala medier är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå ut 

med information om avdelningens verksamhet och att skapa goda relationer till 

användarna. Webbgruppen på biblioteken har tagit fram en strategi för bibliotekens 

användning av sociala medier. I början på året startade arbetet upp med att visa 

medborgare hur man använder iPad, dator och smartphone för olika ändamål. När 

Covid-19 spred sig ställdes samtliga program in. I mars stängde biblioteket och stort 

fokus lades på digitala tjänster. Redan första dagen sattes en chatt upp för att bland 

annat enklare kunna hjälpa låntagare navigera på bibliotekets webb för att använda de 

digitala tjänster som erbjuds. Extra satsningar har gjorts hela året på e-böcker, e-

ljudböcker, strömmande film mm. 

För att underlätta för låntagarna utökades antal e-bokslån och omlån per person och 

förseningsavgifter togs bort. 

Pandemin har gjort att alla behövt lära sig använda digitala verktyg. Personalen har 

deltagit i utbildningar om digitala tjänster både som regionen erbjudit och som 

personal på biblioteket själva skapat. Möten, kurser och nätverksträffar har gjorts 

digitalt och de flesta av personalen har nu deltagit i eller själva arrangerat möten. Detta 

har gjort att biblioteken beställt konferensutrustning till grupprum för att det ska vara 

enkelt att delta och att alla ska kunna höras och synas i digitala möten. Under året har 

ny självbetjäning installerats på biblioteken och Rampen har ett meröppetsystem. På 

Rampen är det kontantfritt, ett test för att se om det skulle gå att införa på fler 

bibliotek. Ett system för att automatisera fakturor har implementerats och testats i höst. 

Fler innovationer är på gång för att förenkla för användarna 

Offentlig kultur använder sig mest av sociala media vid marknadsföring av 

arrangemang. På grund av situationen med Covid-19 har avdelningens verksamheter 

arbetat intensivt med olika digitala lösningar. Bland flertalet kan nämnas digitala 

livestreamade föreställningar, digitala kurser på Kulturskolan samt chatt och digitala 

bokcirklar på biblioteken. Dock upphörde tillfälligt diverse gruppaktiviteter kring 

digital inkludering. I början av augusti kunde verksamheterna starta upp igen, men 

redan i oktober infördes begränsningar igen och biblioteken kunde inte längre vara 

mötesplatser utan enbart erbjuda möjligheter att låna böcker. 

 

 

 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 och 

2021-2023 fått i uppdrag att i 

samverkan med övriga 

nämnder uppnå maximalt 

samutnyttjande av lokaler för 

alla kommunens 

verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta 

arbete (KF ÖS 8) 

Samverkan och samordnings sker framförallt inom kommunens 

lokalförsörjningsgrupp där lokalplanerare för kultur och fritid medverkar. 

Samordning sker också inom ramen för stadsutvecklingsprojekten där kultur och 

fritid framförallt berörs av Rimnersvallen, Utveckling av Rimnersområdet och den 

nya Simhallen. 

Beslut om att starta projekt Kulturstråket innebär samordning av lokaler för 

kulturföreningar men också för verksamheter inom kultur och fritid och andra 

förvaltningar. 

 

I arbetet med den nya Ljungskileskolan deltar lokalplanerare m.fl. för att bidra med 

kunskap om behov av kultur -och fritidsaktiviteter i ett växande Ljungskile. 

  Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i 

uppdrag att utveckla digitala 

och automatiserade processer 

(KF ÖS 8) 

Genom utvecklingen av digitala taggsystem ökar tillgängligheten till nämndens 

anläggningar, liksom meröppetsystemet till biblioteksrummet. Ett system för att 

automatisera fakturor har implementerats och testats i höst på biblioteken. 

Livestreaming av evenemang har skett under åren, liksom digital kommunikation via 

chat med biblioteksbesökarna och digitala kurser på kulturskolan har utvecklats. En 

stor del av förvaltningens interna kommunikation sker genom Teams. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i 

uppdrag att göra en omstart 

med heltidsresan (KF ÖS 8) 

Arbetet påbörjas under 2021. 

2.15. Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kultur och fritidsnämnden besvarade remissen för Plan Välfärd genom att särskilt lyfta de 

tillväxtfaktorer som bidrar till social tillväxt, däribland belysa de faktorer som är kopplade till 

kultur- och fritidsområdet. Genom ökad samverkan och breddat perspektiv kan kommunens 

förvaltningar gemensamt arbeta för en entreprenöriell och innovativ kultur.  

Nämndsstrategier Kommentar 

Kultur och fritid ska underlätta 

kulturarbetares villkor att verka i 

kommunen 

Förvaltningens utredning, Hus för kultur, är en del i detta arbete och som nu resulterat i 

uppdraget Kulturstråket/Hus för kultur. För att underlätta kulturarbetares villkor är en 

första förutsättning att det finns ändamålsenliga lokaler att verka i. Lokaler för 

kulturlivet är sedan många år mycket eftersatt i Uddevalla och det aktuella uppdraget 

måste ta sitt avstamp där. Kulturstråket, och samverkan mellan dessa nya lokaler och 

Kulturskolan, Sinclair och Margretegärde kommer att skapa ett kluster där 

kulturarbetarnas villkor i kommunen ges bättre förutsättningar. I övrigt behöver 

förvaltningen arbeta med Uddevallas både konst- och kulturpolitik samt infrastruktur 

för att över tid kunna nå resultat i frågan. 

Förvaltningen har förenklat och digitaliserat upphandlingsförfarandet gällande 

konstnärer och konstkonsulter. Konstnärer som vill vara med och gestalta Uddevalla 

kommer framöver kunna anmäla sig till kommunens "konstnärspool" och på det sättet 

underlättar vi upphandlingsprocessen både för förvaltningen och konstnärerna. 

2.16. Säkra kompetensförsörjningen 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har utmaningar inom kompetensförsörjningen. Det gäller 

särskilt rekrytering till kulturskola och bibliotek, eftersom utbildade lärare är en nationell bristvara. 

Därtill minskar förmågan till att vara en attraktiv arbetsgivare när verksamhet bedrivs i icke-

verksamhetsanpassade lokaler. 

Välfungerande regional infrastruktur är central för att kunna rekrytera kompetent personal. 

Nämnden kommer under 2021 ta fram en gemensam kompetensförsörjningsplan. 

2.17. Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden bidragit till denna strategi genom att i 

samhällsplaneringsprocessen lyfta en bredare tolkning av infrastruktur, till att också inkludera gång- 

och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik samt grön infrastruktur för rekreation och attraktivitet. 

Därtill arbetar kultur och fritidsnämnden med digital infrastruktur för ökad tillgänglighet, liksom att 

säkra en god kulturell infrastruktur. 
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Kultur och fritid ska arbeta för en 

hållbar samhällsutveckling 

Kultur och fritids chefer har genomfört en workshop om de globala hållbarhetsmålen 

(2030) under hösten. Syftet var att lära känna målen och koppla dem till kultur och 

fritids verksamheter. 

 

Förvaltningens arbete för en hållbar samhällsutveckling sker delvis i en 

förvaltningsövergripande miljöstrategigrupp. Under hösten har gruppen genomfört 

intern miljörevision genomförts med syfte att göra stickprov på hantering av utvalda 

miljölagar. Årets fokusområden var avfallshantering, kemikaliehantering och 

köldmedia. 

 

En digital extern miljörevision har genomförts utifrån miljöledningssystemet ISO 

14001. 

En av kultur och fritids verksamheter, Walkesborgsbadet, reviderades. Kommunen fick 

inga avvikelser och en rad positiva iakttagelser samt förbättringsmöjligheter noterades. 

 

Kultur och fritid arbetar för minskad resursanvändning och ökat återbruk exempelvis i 

form av bibliotekets verksamhet samt genom att ge begagnade persondatorer till 

föreningar som en gåva. Idrottsbiblioteket Fritidsbanken har visat sig vara betydelsefull 

i rådande pandemi då efterfrågan på utomhusaktiviteter ökat. 

 

Kultur och fritid har utvecklat staden och stärkt den kulturella infrastrukturen genom 

konstnärlig gestaltning, bland annat av Maria Lundbäcks plats. Vidare har kultur och 

fritid arbetat med projektet Hus för kultur, bland annat genom att förbereda beställning 

av planbesked. Projektet syftar till att tillvarata byggnader med högt kulturmiljövärde 

och använda dem för att stärka kulturlivet i centrum. 

 

Kultur och fritidsförvaltningen lyfter aspekter som kan öka hållbarheten i 

samhällsplaneringen vid besvarande av detaljplaner. Detta sker även vid beredning av 

planärenden i tidiga skeden, i form av inkomna begäran om planbesked som behandlas 

i kommunens förprövningsgrupp. Kultur och fritid har exempelvis belyst 

kulturmiljöperspektiv vid förfrågningar om planbesked båda centralt och i de så 

kallade övriga tätorten, samt tillgången till mötesplatser och rekreation. 

 

Kultur och fritid har besvarat en remiss om kollektivtrafikplan för Uddevalla. Kultur 

och fritid ser att planen kan bli en viktig nyckel för ett mer hållbart Uddevalla och 

tillstyrkte bland annat planens ställningstaganden om att kollektivtrafiken ska ges en 

framträdande del av stadsmiljön och stärka Uddevallas identitet samt att 

kollektivtrafikens attraktivitet ska öka bland annat i form av ökad turtäthet. 

Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och attraktiviteten till 

service och utbud, digitalt och analogt 

Kultur och fritid har med stöd av Kontaktcenter utvecklat möjligheterna till ökad 

tillgänglighet - genom att överföra arbetsuppgifter till dem (utlämning av nycklar, 

taggar, kontrakt etc). Förvaltningen får nya inputs genom att många människor fortsatt 

befinner sig i våra utomhusmiljöer till följd av pandemin, och gjort stora insatser för att 

öka den digitala informationen om friluftslivet. 

 

Uppdraget försvåras av pågående pandemi men tvingar oss att tänka större och 

"ovanligt" - ett lärande som kommer att bidra till verksamhets- och strukturutveckling 

på längre sikt. Förvaltningen har behövt jobba mer digitalt och har 

kompetensutvecklats naturligt i detta. Denna högre kompetens ger oss perspektiv för 

framtida digital utveckling. Omvärldsspaning ger oss också perspektiv på hur andra 

behövt ställa om och skapat nya strukturer. 

Kulturskolan ökar tillgängligheten genom att bedriva verksamheten i olika 

bostadsområden, dvs verksamheten utgår från närhetsprincipen som en del av 

tillgänglighetsarbetet. Dessutom bedriver Kulturskolan gratis prova-på verksamhet och 

lovaktiviteter. Allt detta arbete sker med externa medel och kan inte anses rymmas 

inom befintlig budget. Offentlig kultur arbetar med unga arrangörer och utgår från de 

ungas egna engagemang och initiativ på deras fria tid. Inom kulturområdet har den 

stora utmaningen länge varit lokalbehovet. Nuvarande lokaler är få och eftersatta vilket 

inte bidrar till attraktiviteten. Förvaltningen har genomfört en behovsanalys för 
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Nämndsstrategier Kommentar 

stadsbibliotekets framtida utformning. Genom att öppna Rampen, nytt bibliotek på 

Källdal, blir litteratur och information mer tillgängligt för de västra delarna av 

kommunen. Ljungskile bibliotek och Rampen har meröppet för att öka 

tillgängligheten. Dalabergs bibliotek har renoverats för mer attraktiva lokaler. 

Biblioteken arbetar aktivt med digital medvetenhet genom kurser och samarbeten. Ett 

ständigt arbete pågår för att förenkla digitalt. Webben har under året kontrollerats och 

kompletterats inför nya lagar om tillgänglig webb. 

Kultur och fritid ska skapa tillgängliga 

och attraktiva platser för kulturella 

uttryck 

Förvaltningen har under perioden utrett framtida hantering av Försvarsmuseet och 

Sjömanshusmuseet, och nämnden har beslutat om riktlinjer för det ekonomiska stödet 

till dessa stiftelser. 

Förvaltningen har tagit fram en behovsanalys av framtidens Stadsbibliotek som 

redovisades i nämndens junimöte. Därutöver har förvaltningen redovisat den förstudie 

som ligger till grund för behov av lokaler för det fria kulturlivet. De nya lokalerna på 

Rampen erbjuder plats för olika kulturuttryck, såsom dansstudio, musikrum och 

aktivitetsrum. Arbetet med renovering av kulturskolan på Skolgatan 4 har 

återupptagits. 

 

 

   Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2020 

Resultat 

man T3 

2020 

Resultat 

totalt T3 

2020 

  Nå fler barn och unga med kulturskoleverksamhet under loven, som inte 

deltar i ordinarie verksamhet 

453 455 908 

Kommentar Kulturskolan har inom befintlig ram samt genom statligt stöd erbjudit verksamhet på skolloven, inkl. sommarlovet. 

Verksamheterna har skett genom samarbete med andra aktörer bland andra skolan. 

Under lovverksamheterna har bland annat hela grupper av barn från skolans fritidsverksamhet besökt Kulturskolan. Kulturskolan 

har haft sommarkul på Hovhult , Dalaberg och Tureborg med prova-på verksamhet, i samarbete med fritidsgårdarna, Emaus, 

Bibliotek, AMA, Uddevallahem och Hyresgästföreningen. Verksamheterna har genom det statliga stödet kunnat erbjudas 

kostnadsfritt. Antal deltagare 908 besökare varav 455 pojkar och 453 flickor, d.v.s. en jämn könsfördelning. 

  

 

Deltagandet i kulturskolan ska öka bland de barn och unga som bor i, de 

av Uddevalla kommun identifierade, utanförskapsområdena 

  9,5 

Kommentar Kulturskolan har, med hjälp av medel från Kulturrådet och Delegationen mot segregation arbetat med kortare, gratis, 

kurser i de aktuella bostadsområdena. Verksamheten erbjuder både prova-på Kulturverkstad ,6-8 veckors kurser i dans, drama, 

bild eller instrument samt öppen kulturverksamhet. Metoderna som används är gynnsamma och deltagandet har ökat markant 

enligt GIS-mätning. 2017 var deltagandet i de tre bostadsområdena Hovhult, Dalaberg och Tureborg i genomsnitt 2%. Mätningen 

2018 visade deltagande med 9% och den siffran är något lägre för 2019, 8,5%. Siffrorna för 2020, som analyseras våren 2021, 

kommer att visa på en höjning. Verksamheten är i stort sett helt finansierad med externa medel. Siffran som anges (8,5%) är de 

yngre barnen 5-12 år då det är den åldersgrupp som dominerar hela kulturskoleverksamheten. Nedan presenteras hela 

åldersspannet i de två åldersgrupperna/område. 

Tureborg 5-12 år 6,0% Tureborg 13-24 år 3,9 % 

Hovhult 5-12 år 8,0% Hovhult 13-24 år 2,0% 

Dalaberg 5-12 år 11,4% Dalaberg 13-24 år 1,9% 
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Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro 

 

Mått 

Resultat 

kvinna T3 

2019 

Resultat 

kvinna T3 

2020 

Resultat man 

T3 2018 

Resultat man 

T3 2020 

Resultat totalt 

T3 2019 

Resultat totalt 

T3 2020 

Minskad 

sjukfrånvaro 
2,05 3,92 1,43 2,01 1,71 2,83 

Kommentar Korttidsfrånvaron (sept - dec) låg på 2,83 procent, vilket var en markant höjning från föregående tertial (1,79). Dock 

ligger förvaltningens korttidsfrånvaro fortsatt under kommungenomsnittet på 4,6  procent. 
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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

Kultur och fritidsnämnden har fått i 

uppdrag av kommunfullmäktige att 

utreda framtida hantering av 

Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

(dnr 2018/00855) (KF ÖS 16) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering av uppdraget gällande att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet 

och Sjömanshusmuseet. 

 

Bakgrunden till ärendet var Bohusläns försvarsmuseums akuta ekonomiska kris som 

diskuterades för ca två år sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora 

kommande ekonomiska svårigheter. Därför aktualiserades frågan om hur kultur- och 

fritidsnämnden hanterar de stiftelsemuseer som finns i kommunen. Risken var 

överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin verksamhet 

samtidigt som nämnden inte hade rätt att, enligt nämndens styrdokument inom 

området, ge ekonomiskt stöd. Samtidigt har nämnden efter undantag under en längre 

tid gett stöd åt både Bohusläns museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut 

och nämnden begärde därför ett uppdrag om detta från kommunfullmäktige. 

Utredningen behandlades av kultur- och fritidsnämnden i juni 2020. I denna 

konstateras bl.a. att begränsningen för ekonomiskt stöd har funnits av skälet att 

stiftelser inte har skyldighet att redovisa vare sig ekonomi och verksamhet och att 

kommunala skattemedel ska användas till stöd åt de som behöver det och uträttar något 

som kommunen behöver. Ett enkelt sätt att hantera den problematiken torde vara att 

koppla vårt eventuella stöd till ett krav på ekonomisk insyn. Kultur- och 

fritidsnämnden beslutade med utredningen som grund att omfördela medel som idag 

omfattas av regelverket för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för 

museistiftelser. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för 

detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av 

nämnden. 

 

Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet 2020-06-15 § 91, där förvaltningschef 

fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd till stiftelsemuseerna som omnämns i 

utredningen, för beslut i kultur och fritidsnämnden under 2020. De nya riktlinjerna 

beslutades av kultur och fritidsnämnden 2020-11-18. 

Ta fram en behovsanalys av framtidens 

Stadsbibliotek i Uddevalla. 

Uppdraget är slutfört och redovisades i nämnd i juni 2020. Uppdraget ska därmed 

avslutas. 

 

Att stadsbiblioteket behöver mer ändamålsenliga och attraktiva lokaler har varit 

föremål för utredningar under flera år. Denna utredning syftade till att beskriva 

bibliotekets lokalbehov ur en bredare kontext, dels utifrån verksamhetens behov, dels 

utifrån nationella styrdokument, en omvärldsanalys samt Uddevallas invånares 

önskemål. Utredningen beskriver även bibliotekets roll i samhällsutvecklingen, som 

mötesplats, demokratiarena och kulturlokal. 

 

Vikten av attraktiva bibliotekslokaler är stor, bland annat eftersom det läsfrämjande 

uppdraget är viktigare än någonsin, då klyftan mellan de som läser och inte ökar och 

läsning är en viktig förutsättning för att delta i det demokratiska samhället. Biblioteket 

är dessutom en av få platser där alla är välkomna, och där man bara kan vara utan krav 

på prestation. 

 

Utredningen pekar på bibliotekets behov av läs- och studieplatser och studierum, gott 

om plats för att exponera media, flexibla lokaler som möjliggör kombination av en tyst 

verksamhet och en verksamhet som för ljud med sig. Biblioteksverksamheten behöver 

även bättre logistiklösningar med avseende på mediehantering och 

programverksamhet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 upprusta Landbadet så att 

verksamheten kan bedrivas (KF ÖS 13) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 upprusta 

Landbadet så att verksamheten kan bedrivas. 

Upprustning av Landbadet är färdigställd och invigning skedde den 6 juni 2017. 

Upprustningen har inneburit att Landbadets reningssystem, rördragningar, ytskikt m.m. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

har iordningsställts för att säkra en drift i ytterligare 10 år. I övrigt har även ett 

områdesskydd (staket) satts upp för att göra Landbadet driftsäkrare, höja kvalitén och 

öka säkerheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu färdigställt slamavskiljningen, 

varför uppdraget kan betraktas som genomfört. 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 

2018-2020 fått i uppdrag att under 

2016- 2018 utveckla området 

Gustavsberg/Landbadet/Bodele/ 

Skeppsviken med utökat friluftsliv och 

mötesplats Bodele (KF ÖS 13) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2016-2018, 2017-2019 och 2018-2020 

att under 2016-2018 utveckla området Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken 

med utökat friluftsliv och mötesplats Bodele 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-11 § 252 att godkänna den utredning som en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp utformat (Utredning Bodele m.m. 2016-04-11) 

samt att den ska utgöra planeringsunderlag för kommunens utveckling av området för 

rekreations- och friluftsliv. Kultur- och fritidsnämnden har genomfört de åtgärder som 

nämnden hade till uppgift att genomföra inom ramen för utredningen. Uppdraget 

bedöms vara färdigt 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att 

under 2017 anlägga en aktivitetspark. 

(KF ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 anlägga en 

aktivitetspark 

Aktivitetsparken invigdes 19 juni 2019. Anläggningens driftsplanering görs av enheten 

för fritidsanläggningar. Uppdraget att anlägga en aktivitetspark är genomfört. 

Rusta upp och informera om 

vandringsleder kring Tureborg 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2019-10-16 § 117 att avsluta ärendet 

Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att 

söka och använda de riktade 

statsbidragen som finns tillgängliga (KF 

ÖS 8) 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-10 att godkänna kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering av uppdraget utifrån flerårsplan 2018-2020 att under 2018 att söka och 

använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga. 

Kultur och fritidsförvaltningen finansierar en stor mängd av sina aktiviteter med hjälp 

av externa medel. Förvaltningen har under flera år aktivt sökt externa medel för att 

kunna utveckla verksamheten och nå upp till målsättningar. Medlen har bidragit till 

förvaltningens arbete med ökad tillgänglighet till och utbud av verksamheter och 

aktiviteter. 

Följande medel har sökts och rekvirerats under 2018: Från Socialstyrelsen har medel 

sökts för lovstödsaktiviteter samt bidrag för ökad simkunnighet för elever i 

förskoleklass. Från Statens kulturråd har medel sökts för Stärkta bibliotek och 

inköpsstöd samt kulturskolebidrag. Från migrationsverket har etableringsstöd sökts och 

använts i form av tex Parksommar, fritidsledartjänst, särskilt mediainköp på 

biblioteken, Cumulus, gratis bowling och simskoleundervisning bland annat. 

Därutöver har regionalt bidrag sökts och mottagits inom ramen för barnkulturprogram 

och fria danskonsten mm. Förvaltningen har också, i samverkan med Skogsstyrelsen, 

gjort insatser kring Gröna jobb och Friluftsliv. 

De externa medlen möjliggör utveckling och ökad kvalitet, men det finns en stor 

utmaning i att integrera projekten i ordinarie verksamhet utan ökad budgetstorlek, när 

de externa medlen fasas ut. Arbetet med ökad inkludering i målgrupperna och ökad 

bredd på aktiviteterna försvåras. 

Under 2019 har kultur och fritidsnämnden fortsatt söka och använda riktade bidrag 

från både stat och region. Under året användes ca 4,4 miljoner i externa medel.  

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

genomföra kommunfullmäktiges beslut 

om att samlokalisera kulturskolan med 

annan verksamhet i Sinclair (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-03-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 

slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att samlokalisera 

kulturskolan med annan verksamhet i Sinclair. 

 

Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra uppdraget 

med samordningsansvar från kommunledningskontoret. 

 

Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat är att 

teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. Exempelvis har 

kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till omklädningsrummen. 

 

Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 får ej plats i de nuvarande 
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lokaler som estetiska programmet förfogar över och kan därför inte samlokaliseras. 

Utredningen visar dock att dans, teater, bild och film kan samlokaliseras i sin helhet 

med lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för vidare beslut angående 

anpassningar och kostnader. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 

samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess. 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Projekt Friluftsplan Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en 

övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Planen förväntas ta sin 

utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det 

kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med 

friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara 

vägledande för, och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska 

ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som 

kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 

 

Det övergripande målet med friluftslivsarbetet är ”Med omsorg för framtiden förvaltar 

och utvecklar vi tillsammans ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag!” 

 

Det övergripande målet är specificerat i sex utpekade områden;  

tillgänglighet (I vilken grad användaren upplever sig ha möjlighet till friluftsliv),  

tillgång (kommunens ansvar att tillgodose användarnas tillgång till ytor för friluftsliv)  

attraktivitet (I vilken grad användaren vill utöva friluftlivsaktiviteten),  

trygghet (Kommunens ansvar att motverka oro eller tveksamhet hos användaren),  

kvalitet (I vilken grad användaren upplever aktiviteten meningsfull och 

tillfredsställande) och  

tillväxt (Kommunens ansvar att på ett hållbart sätt tillse tydlig progression vad gäller 

områdena ovan). 

 

Det övergripande målet och de sex utpekade områdena ingår i ett dokument som utgör 

del I av planen. Denna kommer sedan kompletteras med del II som utgör varje nämnds 

bidrag till det övergripande målets uppfyllnad utifrån strategiska ställningstaganden 

kopplade till de utpekade områdena. Del II kommer att arbetas fram och utformas efter 

förankringsprocessen av del I, det vill säga under hösten 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-26 

Hållbart friluftsliv – Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 2021-01-26 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden antar Hållbart Friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 

2030 i sin helhet. 
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Kultur och fritidsnämnden sänder Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 

2030 på remiss för yttrande senast 30 april till barn- och utbildningsnämnden, 

socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, samt relevanta 

föreningar och organisationer som berörs av det kommunala friluftslivets utveckling 

 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget att ta fram en övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun” 

föregicks av kartläggningar över både det organisatoriska, historiska och fysiska 

kommunala friluftslivsarbetet. Ett antal utmaningar och brister identifierades. 

Organisatoriskt identifierades behoven av ökad politisk förankring med 

kommungemensamt övergripande mål för friluftslivet och att inrätta en kommunal 

friluftsorganisation med tydligt mandat och definierade ansvarsområden, i syfte att 

samordna de kommunala insatserna inom friluftsområdet. Parallellt med utredningen av 

den kommunala organisationen gjordes även en kartläggning av de fysiska miljöerna, 

det nuvarande utbudet av områden och aktiviteter samt förutsättningarna för friluftsliv. 

Dessa två kartläggningar har sedan legat till grund för framtagandet av de sex utpekade 

områdena som fokusområden för arbetet med friluftsliv.  

 

Projektledare från kultur och fritidsförvaltningen utsågs och en 

förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsattes i januari 2020.  

 

Arbetsgruppen processade fram förslag på utpekade områden, baserat på tidigare gjorda 

kartläggningar, omvärldsanalyser av andra kommunala friluftsplaner, lokala 

styrdokument och de tio nationella målen för friluftsliv. 

Kultur och fritidsnämnden arbetade fram sitt förslag på övergripande mål för det 

kommunala friluftslivsarbetet i en workshop i januari 2021.  

 

Processen framöver 

Planen del I kommer efter godkännande i kultur och fritidsnämnden att skickas på 

remiss till berörda nämnder och friluftsorganisationer. Uppdraget för dessa instanser är 

att bedöma det övergripande målets samt de sex utpekade målområdenas användbarhet 

och applicerbarhet i den egna verksamheten samt påbörja förankringsprocessen inom 

den egna organisationen. För processtöd står den nuvarande arbetsgruppen till 

förfogande. 

 

Planen kommer att kommuniceras till medborgarna inom ramen för Naturvårdsverkets 

Friluftslivets år 2021. Syftet med detta är att förankra planens existens hos 

medborgarna, för att de ska kunna ha inflytande på arbetet med friluftsliv inom 

kommunens ramar. Förmedlingen av planen kommer framför allt att äga rum på 

biblioteken och har för avsikt att vara interaktiv för att dels skapa delaktighet, dels för 

att insamla kunskap om medborgarnas friluftsvanor.  
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Efter antagande av del I i kommunfullmäktige kommer de kommunala nämnderna få i 

uppdrag att dels ta fram strategiska ställningstaganden för sitt friluftslivsarbete, dels 

utse en eller flera representanter till den förvaltningsövergripande friluftsorganisationen, 

för att via den samordna och driva sina strategiska ställningstaganden. 

Samtliga nämnders strategiska ställningstaganden kommer att bilda del II av planen och 

utgöra grunden för den förvaltningsövergripande friluftsorganisationens 

arbetsbeskrivning framöver. 

 

Varje nämnd får tertialvis uppföljning på sina strategiska ställningstaganden via styr- 

och uppföljningssystemet VUV-IT via sin eller sina utsedda representanter. 

Kommunfullmäktige får årsvis en sammanställning över samtliga insatser inom 

friluftslivsområdet via den förvaltningsövergripande friluftsorganisationen. 

 

Huvudsakligt ansvar/arbetsuppgifter för kommunal friluftsorganisation 

 Representation från samtliga förvaltningar, samordnad av kultur och 

fritidsförvaltningen 

 Övergripande ansvar över samordning och uppföljning av de sex utpekade 

områdena (tillika de tio nationella målen för friluftsliv) 

 Särskilt fokusområde Tillväxt 

 Framtagande av årlig handlingsplan baserad på nämndernas strategiska 

ställningstaganden 

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 

kommunstyrelsen, Bohusläns Klätterklubb, Bokenäs IF, Friluftsfrämjandet Ljungskile, 

Friluftsfrämjandet Uddevalla, Föreningen Sportstugan, Herrestads Allmänna 

Idrottsförening, Jägareförbundet Bokenäsets Jaktvårdskrets, Jägarnas Riksförbund 

Forshälla, KFUM i Uddevalla, Ljungskile Friluftsklubb, Ljungskile Ridklubb, 

Ljungskile Segelsällskap, Segelsällskapet Viken-Ägir, Sportfiskeklubben Härvan, 

Stenshults Idrottsförening, Uddevalla Botaniska Förening, Uddevalla Cykelklubb, 

Uddevalla Idrottssällskap Orientering, Uddevalla Motorbåtsklubb, Uddevalla Open 

Parasport, Uddevalla Orienteringsklubb, Uddevalla Ridklubb, Uddevalla Roddklubb, 

Uddevalla Ryttarförening, Uddevalla Scoutkår, Uddevalla Skidklubb, Uddevalla 

Sportfiskeförening, Uddevalla Sportfiskeklubb, UIS Skidor och Skridsko.  
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Organisationer: Destination Uddevalla, Västkuststiftelsen, Uddevalla Turism, 

Ungdomsfullmäktige, Bohusläns museum  
 



 

Hållbart friluftsliv 
 

Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 
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Inledning  
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 uppdrag att ta fram en övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Planen förväntas 

ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för 

arbetet med friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de kommunala 

friluftsinsatserna. Likaså ska ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 

Planen består av två delar; första delen utgör de övergripande ramarna för det kommungemensamma friluftslivsarbetet inklusive övergripande mål och 

utpekade områden. Andra delen beskriver, utifrån varje nämnds bidrag inom vart och ett av de utpekade områdena, hur ansvaret fördelas mellan kommunens 

olika nämnder samt vilken inriktning som den kommunövergripande friluftsorganisationen ska ha.  

  

Organisation 
Styrgrupp 

Roger Hansson, Kultur och fritidsförvaltningen 

 

Projektledning 

Robert Wahlström, Kultur och fritid 

Anna-Helena Wiechel, Kultur och fritid 

 

 

Förvaltningsövergripande arbetsgrupp 

Lynn Joel, Kommunledningskontoret 

Amanda Windeman, Kommunledningskontoret 

Anna Thorén Skrote, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Malin Kolviken, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Referensgrupp 

Kultur och fritidsnämnden 
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Bakgrund 
Det övergripande målet för den nationella friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen. Naturvårdsverket är den statliga 

myndighet som samordnar och bevakar att riksdagens tio friluftspolitiska mål efterlevs.  

Tillgänglig natur för alla 
Riksdagens mål om 
tillgänglig natur för alla 

innebär att alla människor ska ha 
möjlighet att vistas i och njuta av 
natur- och kulturlandskapet. 

Starkt engagemang och 
samverkan för friluftslivet 
Riksdagens mål om stärkt 

engagemang och samverkan för 
friluftslivet sätter individens 
personliga val och engagemang i 
centrum. 

Allemansrätten 
Viktiga mål för 
friluftspolitiken är att 

allemansrätten värnas och att 
allmänhet, markägare, föreningar 
och företag har god kunskap om 
allemansrätten. 

Tillgång till natur för 
friluftsliv 
För att friluftsmålet om 

tillgång till natur ska kunna uppnås 
behöver friluftslivets behov 
säkerställs genom hållbart 
brukande, fysisk planering och 
bevarande. 

Attraktiv tätortsnära 
natur 
Friluftsmålet om attraktiv 

tätortsnära natur innebär att det ska 
finnas tillgång till attraktiv natur i 
och i närheten av tätorter. 
Allmänheten ska ha tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära 
landskap med höga frilufts-, natur- 
och kulturmiljövärden.  
 

Hållbar regional tillväxt 
och landsbygds-utveckling 
Friluftsmålet om hållbar 

regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling innebär att 
friluftsliv och turism bidrar till att 
stärka den lokala och regionala 
attraktiviteten och medverkar till 
en stark, hållbar utveckling och 
regional tillväxt.  

Skyddade områden som 
resurs för friluftslivet 
Friluftsmålet om skyddade 

områden som resurs för friluftslivet 
handlar om att naturområden ska 
göras attraktiva för friluftsliv och 
rekreation.  

Ett rikt friluftsliv i skolan 
Friluftsmålet om ett rikt 
friluftsliv i skolan innebär 

att förskolor och skolor bedriver 
friluftslivsverksamhet och 
undervisning om förutsättningar 
för en god miljö och hållbar 
utveckling.  

Friluftsliv för god 
folkhälsa 
Riksdagens mål om 

friluftsliv för god folkhälsa handlar 
om att skapa goda förutsättningar 
så att människor kan vara 
regelbundet fysiskt aktiva i natur- 
och kulturlandskapet.  

God kunskap om 
friluftslivet 
Friluftsmålet om god 

kunskap om friluftslivet innebär att 
det bör finnas etablerad forskning 
och statistikinsamling kring 
friluftsliv. 

 

Uddevalla kommuns vision, med de tre värdeorden Liv, Lust och Läge, ger den kommunala friluftslivsorganisationen en tydlig övergripande förankring. 

Ställningstaganden för friluftslivet i kommande översiktsplan, samt Kultur och fritidsnämndens övergripande mål och principer för styrning är vägledande. 

Friluftslivspolitiken regleras också i bland annat Plan- och bygglagen1, Miljöbalken2 och i läro- och ämnesplaner3. Friluftspolitiken är också länkad till de 

nationella miljökvalitetsmålen.4  

 
1 Natur och friluftsliv - PBL kunskapsbanken - Boverket 
2 Riksintresse för naturvård och friluftsliv (Miljöbalkens 3 kapitel 6 §) ISBN: 91-620-8253-1 (naturvardsverket.se) 
3 https://www.skolverket.se/  
4 Sveriges miljömål - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/op-modell/mark--och-vattenanvandning/natur-och-friluftsliv/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8253-1.pdf
https://www.skolverket.se/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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Friluftslivspolitiken i Uddevalla kommun 
Friluftslivet behöver säkras, inte bara i nutid utan även långsiktigt. Det kulturella arvet med livet vid och på havet, fjällmiljöerna med dess gårdar och historian 

som regementsstad, i kombination med allemansrätten, skapar goda förutsättningar för ett kvalitativt friluftsliv för alla medborgare. För att detta ska kunna 

komma till stånd, krävs en gemensam målbild, tydlig politisk förankring och gränsdragning mellan förvaltningar och nämnder vad gäller ansvarsfördelning. 

Det krävs också ett heltäckande och framåtsyftande skydd för friluftslivet i översiktsplaneringen, särskilt vad gäller de bostadsnära friluftsområdena. 

Utöver behovet av en långsiktig, strategisk och målinriktad övergripande friluftslivsplan för att säkra hållbarhet och kvalitet över tid, krävs en formaliserad 

förvaltningsgemensam friluftsorganisation bestående av representanter från samtliga förvaltningar för att få till stånd nödvändig samordning och prioritering. 

  



5 
 

Omvärldens påverkan 
Människor skattar möjligheten att utöva friluftsliv högt, så till den grad att det ofta påverkar val av bostadsort och bostadsområde. Det gör att den kommunala 

friluftspolitiken blir en angelägen strategisk fråga för såväl kompetensförsörjning och turismnäring som för folkhälsoarbetet och kultur- och naturmiljövården.   

Friluftslivet medför många positiva värden för både samhälle och individ. Friluftslivets egenvärde, det vill säga den existentiella livskvaliteten som var och en 

förnimmer i kontakten med naturen, är kanske den mest centrala. Men friluftslivet erbjuder också andra nyttor. Det utgör en källa till rekreation, psykiskt och 

fysiskt välbefinnande och social gemenskap, det motverkar stillasittande, erbjuder en inspirerande pedagogisk miljö och ökar människors vilja att vårda och 

värna naturen. 

Ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv är följaktligen en viktig folkhälsopolitisk fråga, vilket Folkhälsomyndigheten slår fast.5 Därför är det av särskild vikt att 

det offentliga ökar förutsättningar för alla att på lika villkor vistas i naturen.  

Naturvårdsverkets senaste sammanställning över den svenska befolkningens friluftsvanor visar att fyra av fem svenskar är ganska eller mycket ofta ute i 

naturen under längre ledigheter. Ungefär hälften uppger sig vara ute i naturen på vardagarna. Följaktligen är hälften av svenskarna inte ute i naturen i 

vardagen.6 Tillgång till lämpliga platser, kunskap och information om utbud och möjligheter är några av hindren för att delta i olika aktiviteter utomhus på 

fritiden, men också upplevelsen av tidsbrist och sällskap. 

Friluftslivet som kulturhistorisk rörelse är starkt förankrad i den ideella sektorn och dagens föreningar utgör fortfarande en viktig roll. Föreningarna förenar 

och aktiverar många människor genom sin verksamhet som förmedlar kunskap och färdigheter för friluftslivet och för vidare de sociala och kulturella 

aspekterna kring friluftslivet som filosofisk institution. De ideella föreningarna fyller därtill en viktig funktion genom att deras verksamheter kommer den 

breda allmänheten till gagn. Detta sker genom upprätthållande och etablerande av exempelvis leder, spår, vindskydd, eldstäder, rastplatser, bryggor, spänger. 

Dessa insatser spelar en viktig roll för allemansrättsutövandet: många fler kan nyttja allemansrätten utan att vara medlemmar i, eller organiserar sig i, 

föreningar. Det ideella arbete som sker är således en viktig faktor för ett blomstrande friluftsliv.     

 

 
5 Naturvårdsverket ”Uppföljning av målen för friluftspolitiken 2019” s. 85 
6 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513


6 
 

Syfte och mål 
 

 

Det övergripande målet är nedbrutet i sex utpekade områden. De utpekade områdena är sprungna ur de tio nationella målen för friluftsliv, lokala 

styrdokument, tidigare lokala kartläggningar inom området samt andra kommuners friluftsplaner. 

Friluftsplanen är en specificering av översiktsplanen avseende arbetet med det långsiktiga kommunala friluftslivsarbetet. Genom att peka ut den långsiktiga 

strategiska viljeriktningen är syftet att stödja och vägleda utformningen av det kommungemensamma arbetet avseende förvärv, underhåll och utveckling av 

friluftslivsområden samt underlätta medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. Planen riktar sig främst till den interna kommunorganisationen, med 

utgångspunkten att inspirera och stödja medborgarnas möjlighet till att vistas ute i naturen. 

  

Övergripande mål 

Med omsorg för framtiden förvaltar och utvecklar vi tillsammans 

ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag! 
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Vad är friluftsliv 
Den officiella definitionen av friluftsliv är ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.7  

Denna plan vilar på tolkningen att friluftsliv således inte är knutet till en aktivitet utan är en den erfarenhet eller den sinnesstämning som kan uppstå sig när 

användaren befinner sig i dessa miljöer. De faktorerna som motverkar upplevelsen av friluftsliv är följaktligen element som hindrar användaren från att 

uppfylla dessa förutsättningar. Friluftslivsarbetet inom kommunen ska genomsyras av detta synsätt och kommunens viktigaste uppgift är att skapa miljöer som 

bidrar till positiva upplevelser. 

Att vistas innebär inte att någon förflyttning behöver ske, utan att befinna sig i miljön är det centrala. Målet med vistelsen är att uppleva välbefinnande och att 

få en naturupplevelse. Detta ställer stora krav på miljöerna för friluftsliv. Många aspekter av det moderna samhället stör möjligheten till välbefinnande på 

samma sätt som naturupplevelsen är känslig för ingrepp och påverkan.    

  

 
7 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513
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Utpekade områden för kommunalt friluftslivsarbete 
För att nå det övergripande målet med friluftsliv krävs samverkan inom följande utpekade områden. De utpekade områdena utgår från en modell där områdena 

representeras i ett så kallat Venn-diagram. Detta är för att förtydliga att samtliga områden påverkar varandra och påverkas av varandra. Diagrammet ska även 

tolkas på så sätt att det inte går att uppnå ett mål på bekostnad av ett annat. För att arbeta mot det övergripande målet måste samtliga områden förbättras 

samordnat.   
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Tillgänglighet 

 

Graden av tillgänglighet bygger på en kedja av faktorer där ingen del är starkare än den svagaste länken. Tillgänglighet börjar långt innan vistelsen i form av 

information, marknadsföring och kunskap. Detta följs sedan upp av möjligheterna i att resa till platsen och avslutas med utformningen av den faktiska miljön. 

Alla de komponenter som bygger upp tillgängligheten måste även vara kopplade till varandra. 

Uppfattningen av tillgänglighet skiljer sig mellan individer men kan på många sätt generaliseras. Uppgiften blir således att identifiera vilka faktorer som bryter 

kedjan och gör så att känslan av tillgänglighet minskar eller saknas helt. Vana användare kan i större utsträckning tolerera brister i tillgänglighet, dock ska 

även användare som rör sig sällan eller aldrig i skog och mark uppleva friluftslivet som tillgängligt. Ända från den första exponeringen till dess att de har 

avslutat en vistelse i naturmiljön. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta om den fysiska och digitala informationen vi tillhandahåller om områden och aktiviteter och för att användare skall 

ha vetskap om vad som finns. Vidare berör det utformningen av de naturområden vi marknadsför och erbjuder, samt vilken information och vägledning som 

finns på plats. Användarnas väg till och från olika områden är en viktig aspekt för att skapa tillgänglighet. 

Friluftslivet behöver även inrymmas inom fysisk planering för att skapa god geografisk täckning av områden samt att sätta in friluftslivet i den 

samhällsutveckling som kommunen driver.  

Nationella mål som berörs av Tillgänglighet  

 

  

I vilken grad användaren upplever sig ha möjlighet till friluftsliv 
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Attraktivitet 

 

Attraktivitet handlar om den subjektiva upplevelsen av utbudet av områden och aktiviteter i kombination med kvaliteten. Kvaliteten är avgörande för att 

attraktiviteten ska vara god, men det bygger även på mönster hos användare - så som medborgare, besökare och turister - men även hos samhället i stort. 

Dessa mönster samt vilka faktorer som får oss att vilja ta oss ut måste undersökas kontinuerligt.  

En viktig del i att skapa attraktiva miljöer är att låta kvalitet vara tongivande i utveckling av friluftslivet för att sedan förstärka de faktorer som skapar 

attraktivitet, istället för att bara utgå från tillgängliga områden.   

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta initialt om att finna metoder för att skapa förståelse för användarnas vanor, viljor, mönster och efterfrågan för att 

kunna utforma miljöer och utveckla utbudet på ett välavvägt sätt. Det handlar dock lika mycket om att utreda vad som gör ett område oattraktivt för friluftsliv. 

 

Nationella mål som berörs av Attraktivitet  

 

  

I vilken grad användaren vill utöva friluftslivsaktiviteten 
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Trygghet 

 

Trygghet handlar om utövarens tillit till sin egen förmåga att på ett säkert sätt kunna genomföra en vistelse i naturen. Undervisning i skolan spelar en central 

roll i att skapa förtrogenhet hos barn och unga, men det finns även ett behov av det samma hos andra ålderskategorier.  

Det handlar även om att skapa trygghet i vad utövaren kan förvänta sig av de anläggningar och områden som kommunen tillhandahåller och marknadsför till 

allmänheten. Olika typer av områden kräver olika insatser i olika stor utsträckning för att öka tryggheten. Områden ska dock aldrig upplevas som hotfulla eller 

obehagliga oberoende av vem användaren är. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta framför allt om två frågor: fysiska miljöer och kunskapsförmedling.  

Den fysiska aspekten utgörs av att skapa miljöer som inte upplevs som otrygga eller osäkra. Detta kan åstadkommas genom fysiska ingrepp, information eller 

sociala åtgärder. Gällande kunskapsförmedling handlar det om att stödja olika åtgärder för att minska allmänhetens trösklar orsakade av brist på erfarenhet, 

kunskap eller förtrogenhet. Det handlar om riktade insatser till vuxna, utveckling av fritidsaktiviteter för barn och unga samt stöd till skola för undervisning av 

friluftsliv.  

Utöver detta behövs kunskapsinsamling kring varför personer väljer att avstå från vissa områden, vissa aktiviteter eller från friluftsliv som helhet.  

 

Nationella mål som berörs av Trygghet  

 

  

Kommunens ansvar att motverka oro eller tveksamhet hos användaren 
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Kvalitet  

 

Kvalitet utgörs av användarens uppfattning av välbefinnande under sin vistelse samt kvaliteten på naturupplevelsen. Genom att exempelvis belysa och säkra 

naturvärden skapas starkare upplevelser i miljön. Lika viktig är avsaknad av störande inslag i upplevelsen, då dessa minskar möjligheten till välbefinnande, 

avslappning och rekreation. Kvalitet bör därför i många fall stå över kvantitet vad gäller friluftsliv. Ett kvantitativt utbud fyller inte nödvändigtvis behovet hos 

användaren om kvaliteten är bristande.   

Viktiga faktorer som ökar upplevelsen av meningsfullhet är att användaren har förståelse för, samt är medveten om de fördelar och vinsterna som kommer 

med att utöva friluftsliv. Kunskap, erfarenhet och förståelse behöver även stärkas hos personer som sällan eller aldrig tar del av friluftslivet.   

 

Kommunens roll   

Kvalitet inom kommunalt friluftsliv behöver vara evidensbaserat. De faktorer som ökar kvaliteten är i stor utsträckning universella och har belägg i forskning 

kring effekter och förutsättningar för rekreation.  

Kvalitet handlar om att skydda naturmiljöer som används för friluftsliv från ingrepp som minskar naturvärdet eller den biologisk mångfalden. Det handlar om 

att erbjuda ett mervärde till upplevelsen och att öka användarnas kunskaper för att öka medvetenheten kring den miljön de befinner sig i. Parallellt med detta 

behöver störningar för utövaren kartläggas och minimeras. Friluftslivet måste även förankras i den fysiska planeringen för att kvalitet och attraktivitet ska vara 

mer framträdande i utvecklingen av friluftslivet. 

 

Nationella mål som berörs av Kvalitet  

 

 

I vilken grad användaren upplever aktiviteten meningsfull och tillfredsställande 
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Tillgång 

 

Tillgång är både ett konkret mått på antal området för friluftsliv och storleken på dessa men är även en upplevd känsla kopplat till tillgänglighet. Tillgång till 

olika typer av områden tillsammans med god tillgänglighet kan skapa ett smörgåsbord för användaren. Därför måste den konkreta tillgången på områden för 

friluftsliv samspela med tillgänglighet, attraktivitet och kvalitet: det räcker inte med att bara ha tillgång till områden, utan de måste även förvaltas på ett sätt 

som möjliggör friluftsliv.  

Tillgången på områden för friluftsliv måste även genomsyra alla nivåer och aspekter av samhällsplanering, bebyggelse och boende. Utan bostadsnära tillgång 

till miljöer som tillgodoser tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet, kan aldrig friluftslivet få en naturlig plats i vardagen.   

 

Kommunens roll 

Det kommunala perspektivet på tillgång innebär framför allt att tillgodose efterfrågan på miljöer för friluftsliv samt biytor så som parkeringar till dessa. Detta 

innebär att dels möta den efterfrågan vi har i dagsläget, dels att framtidens behov inbegrips i övrig planering. I nya och gamla områdena bör det strävas efter 

att ha höga natur och kulturvärden, att skapa möjligheter till diversifierat friluftsliv och att geografiskt sett sprida områdena inom kommunen. Detta 

sistnämnda innefattar tryggande av såväl tätortsnära områden som områden längre bort. 

 

Nationella mål som berörs av Tillgång  

 

  

Kommunens ansvar att tillgodose användarnas tillgång till ytor för friluftsliv 
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Tillväxt 

 

Tillväxt är en naturlig del i samhället och således även en naturlig del i friluftslivet. Tillväxt kan både utgöra ett hot och en möjlighet för friluftslivet vilket 

innebär att samhällets tillväxt behöver ske i samklang med friluftsliv och naturvård. En samhällsplanering som tar dessa faktorer i beaktning ger stora vinster 

på lång sikt. För att kommunen ska kunna på ett konkurrenskraftigt sätt utmärka sig i regionen som turistmål och som attraktiv kommun för boende behöver 

tillväxten vara välplanerad. Det samma gäller för att stärka folkhälsan. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är därför viktiga aspekter även inom detta 

fält.   

Friluftslivet i sig är även det i ständig rörelse och förändring, så förbättringsarbetet och utvecklingen bör vara kontinuerlig. Tillväxt behöver därför inte 

nödvändigtvis betyda ökning eller fysisk expansion, utan kan lika gärna tolkas som progression eller förädling.   

 

Kommunens roll 

Kommunens roll inom tillväxt handlar primärt om att tillse att förutsättningarna för friluftsliv inom kommunen förbättras över tiden i takt med att övriga 

förändringar sker. Dessa förändringar kan utgöras av ändrade förutsättningar för den kommunala organisationen, samhällsutveckling eller ändrad efterfrågan 

från allmänheten. Omvärldsbevakning bör därför ske kontinuerligt och revision av denna plan bör ske med jämna mellanrum. 

 

Nationella mål som berörs av Tillväxt  

 

  

Kommunens ansvar för en hållbar progression inom de utpekade områdena 
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Genomförande  
a) Uddevalla kommuns Plan för hållbart friluftsliv (2030) del I antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument som anger den 

övergripande riktningen på friluftslivsarbetet i Uddevalla kommun. Planen utgör den ram som varje nämnd har att utgå ifrån i sina respektive insatser 

inom friluftslivet. 

 

b) Del II utformas efter förankringsprocess. Den består av de strategiska ställningstaganden som varje nämnd beslutar att rikta in sitt friluftslivsarbete på, 

samt de målsättningar inom varje ställningstagande som nämnden har. Förvaltningarna har sedan till uppgift att verkställa dessa, i samverkan med 

övriga representanter i den kommungemensamma friluftsorganisationen. Varje förvaltning utser också en eller flera representanter till den 

kommungemensamma friluftsorganisationen för samverkan och samordning av det gemensamma friluftslivsarbetet. 

 

c) Uppföljning och analys. Årligen följs hela kommunens friluftslivsarbete upp i kommunfullmäktige utifrån friluftsplanen. Tillsammans ska alla 

nämnder säkra att kommunen arbetar i enlighet med samtliga sex utpekade områden.  

 

Kommunikation av dokumentet 

Friluftsplanen ska vara ett dokument som är väl känt i kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar mandatperiodens 

strategiska plan. Kultur och fritidsnämnden är ansvarig för att hålla dokumentet levande genom att vara samordnande nämnd för den kommungemensamma 

friluftsorganisationen.  Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida. 

 

Uppföljning och utvärdering/analys 

Varje nämnd följer tertialvis upp sitt arbete inom sina områden i enlighet med det kommunala uppföljningssystemet. Den kommungemensamma 

friluftsorganisationen följer upp samtliga nämnders arbete till årsredovisningen och rapporterar till kommunfullmäktige. 
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Revidering 

Det övergripande målet för den kommunala friluftspolitiken specificeras i de sex utpekade områdena. Bedöms något område vara i behov av revidering, bör 

också det övergripande målet bli föremål för revidering. Detta ställningstagande sker årligen i samband med den kommunala friluftsorganisationens 

rapportering av arbetet till kommunfullmäktige.  
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Naturvårdsverket. Friluftsliv 2018 -Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor. 2019 

Naturvårdsverket. Tema fakta -Hushållning med värdefull natur, riksintresse för naturvård och friluftsliv. 2015  

Skolverket.se 

Sverigesmiljomal.se 
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Handläggare 

Strateg Stellan Hedendahl 

Telefon 0522-69 65 33 
stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Ansökan om bidrag för tryck av boken Hällristningar i 

Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar har skickat in en ansökan om 

bidrag för tryck av boken ”Hällristningarna i Uddevalla kommun”. 

 

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar har som mål att dokumentera 

och tillgängliggöra alla Bohusläns hällristningar. Experter på hällristningar gör 

dokumentationen noggrant. Stiftelsen har identifierat 2500 hällristningslokaler i 

Bohuslän. Dokumentation från deras arbete finns tillgängligt på hallristning.se 

Stiftelsen ger ut tryckta publikationer när det finns möjlighet ekonomiskt.  

 

När man pratar om hällristningar tänker de flesta på Tanums kommun och Vitlycke 

museet. För allmänheten är det inte lika känt att det finns 73 platser i Uddevalla 

kommun med hällristningar från bronsåldern. De mest kända finns i bland annat Utby 

och Herrestad.  

 

Att dokumentera hällristningarna är viktigt för framtiden. I takt med att 

väderförhållanden förstör hällristningarna är det viktigt att de finns dokumenterade och 

bevarade.  

 

Det är viktigt att det finns möjlighet för en intresserad allmänhet att hitta till och ta del 

av vår historia från bronsåldern. Vilket utan dokumentationen hade varit svårt. 

 

Det är bra att dokumentationen finns på en hemsida men det ökar kunskapen och 

möjligheten att nå ut om det också finns en tryckt bok.  

 

Stiftelsen söker om 20 000 kr för tryckkostnaden. Andra bidragsgivare är bland andra 

Percy Barnevik och Thordénstiftelsen. 

 

Stiftelsens för dokumentation av Bohusläns hällristningar har sitt säte i Vitlycke. Det 

gör det svårare för Kultur och Fritidsnämnden att stödja det här projektet på grund av de 

regler som finns. Dels att det är stiftelse och att deras hemvist är utanför Uddevalla 

kommun. Det positiva är att innehållet i projektet är i Uddevalla kommun, vilket talar 

för att det ändå borde kunna beviljas ett stöd. 
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Ansökan tryckbidrag boken ”Hällristningarna i Uddevalla kommun” 2020-11-20 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar avslå ansökan om stöd till boken ”Hällristningarna i 

Uddevalla kommun”. 

 

 

 

 

Paula Nyman Stellan Hedendahl  

Tf förvaltningschef Strateg 

Skickas till 

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar 



Ansökan tryckbidrag boken "Hällristningarna i Uddevalla kommun" 

Sökanden 

855101-4478 

Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar 

Vitlycke museum, Vitlycke 2 

45793 Tanumshede 

 

Kontaktperson 

Andreas Toreld 

 

 

Bakgrund 

”Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar” har som namnet antyder ett klart och tydligt mål: 

att dokumentera och tillgängliggöra alla Bohusläns hällristningar för framtida generationer. Stiftelsen 

skapades av Aina Barnevik 1995 och har sedan dess bedrivit fältarbete på de bohuslänska hällarna varje år. 

Stiftelsen samlar in medel från företag, andra stiftelser samt enskilda. Pengarna går oavkortat till 

dokumentationsarbetet. Sveriges främsta hällristningsexperter ansvarar för att dokumentationen utförs så 

noggrant som möjligt. Vi har i dagsläget dokumenterat ca 2500 hällristningslokaler, vilket inbegriper alla 

kända hällristningar inom kommunerna Orust, Uddevalla, Lysekil, Munkedal och Sotenäs. Fältarbetet 

bedrivs för närvarande i Tanum och Strömstad kommun. All dokumentation kan laddas ner gratis på vår 

hemsida: hallristning.se. 

 

Stiftelsen ger också ut tryckta publikationer i den mån erhållna bidrag tillåter. Böckerna är rikt illustrerade 

med färgfoton och de kalkerade hällristningarna utgör huvuddelen av innehållet. Böckerna finns till 

försäljning på bla Bohusläns museum, Vitlycke museum, Göteborgs Stadsmuseum och Hallmans bokhandel. 

Hittills har 14 publikationer utgivits. Den senaste var "Hällristningarna i Munkedals kommun". 

 

Hällristningar i Uddevalla tillhör kanske inte de mest kända i Bohuslän. Men det finns 73 platser i 

kommunen som innehåller ristningar från bronsåldern, varav de största och mest kända ligger i Utby i 

Herrestad socken och Kolsby i Skredsvik socken. Vi önskar nu tillgängliggöra denna dokumentation i 

bokform för en intresserad allmänhet. 

 

Uddevallasonen Percy Barnevik har skrivit ett förord samt bidragit med medel till manus och layout av 

publikationen. Medel till tryckbidrag har erhållits av Thordénstiftelsen och Kungliga Patriotiska 

Sällskapet.Vi ansöker nu om bidrag till återstående 20 000 kr i tryckkostnad enligt nedanstående budget.. 

 

 

Budget 

Kostnader: 

Manus 75 000 kr 

Layout 15 000 kr 

Eng översättning 10 000 kr 

Tryck 50 000 kr 

Totalt kostnader:150 000 kr 

 

Intäkter: 

Percy Barnevik 80 000 kr 

Thordénstiftelsen 20000 kr 

Kungliga Patriotiska Sällskapet 20 0000 kr 

Överskott bokförsäljning 10 000 kr 

Sökta medel 20 000 kr 

Totalt intäkter: 150 000 kr 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Uppdragsbeskrivning för översyn av föreningsstöd  

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019–2021 i uppdrag att utvärdera 

föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. Uppdraget 

föranleddes bland annat av en total översyn av det totala föreningsstödet i Uddevalla 

kommun. En utvärdering av nuvarande stöd genomfördes med representanter från det 

lokala föreningslivet, ledamöter från bland annat kultur och fritidsnämnden samt 

tjänstepersoner från kultur och fritidsförvaltningen. Ett utredningsuppdrag ska nu 

formuleras i syfte att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. 

Uppdraget är knutet till nämndstrategin att främja civilsamhällets organisering och 

verksamhet.  

 

Med utgångspunkt i tidigare gjorda utredningar och kartläggningar, de nationella målen 

för civilsamhället, idrottspolitiken och kulturpolitiken, relevanta kommunala strategier 

samt utlåtanden från det lokala föreningslivet har kultur och fritidsförvaltningen 

identifierat behovet av en mer inkluderande, transparant och tydlig stödstruktur för 

civilsamhällets olika aktörer. 

 

Kultur och fritidsnämndens övergripande syften är att stärka demokrati och 

yttrandefrihet, stärka folkhälsan, stärka social gemenskap och stärka den kulturella 

infrastrukturen i samhällsutvecklingen. Gemensamt kan dessa aspekter utgöra ramen för 

vilka samhällseffekter som kultur och fritidsnämnden avser stödja.  

 

Följaktligen föreslås syftet med stödet till civilsamhället vara att uppmuntra till 

verksamhet som gynnar demokratiutvecklingen, den sociala gemenskapen, folkhälsan, 

yttrandefriheten och den lokala kulturella infrastrukturen. 

 

Förslaget till nya bestämmelser för samtliga bidrag bör innehålla följande aspekter: 

 En palett av stödformer, både organisations-, verksamhets- och lokalrelaterade, 

som utgår ifrån de olika verksamhetslogikernas olika behov. Detta för att 

åstadkomma en inkluderande och främjande stödstruktur. 

 

 En presentation av vilka typer av styrinstrument som finns, inom vilka områden 

som politisk styrning och prioritering av vissa grupper (tex åldrar, kön, 

funktionsvariation), bostadsområden, verksamheter, intresseområden eller 

liknande kan vara lämplig samt inom vilka områden där likställighet ska råda. 

Detta för att säkra tydlighet och transparens vad gäller vilka typer av stöd som 

kan erhållas och på vilka grunder dessa ges.  
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Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27 

Utredningsuppdrag översyn av föreningsstöd 2021-01-27 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar om följande inriktning på stödet till civilsamhället: 

Kultur och fritidsnämndens stöd till civilsamhället ska uppmuntra till verksamhet som 

gynnar demokratiutvecklingen, den sociala gemenskapen, folkhälsan, yttrandefriheten 

och den lokala kulturella infrastrukturen. Kultur och fritidsnämndens stöd till 

civilsamhället ska vara främjande, inkluderande, tydligt och transparent. 

 

Styrinstrumenten ska i de sammanhang det är lämpligt ge utrymme för politisk 

prioritering utifrån kultur och fritidsnämndens reglemente och lagstöd. 

 

Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att lämna förslag på 

stödstruktur till civilsamhället som är tydlig, transparent och inkluderande samt uppnår 

det övergripande syftet med kultur och fritidsnämndens stöd till civilsamhället. 

Förslaget ska utgå ifrån civilsamhällets lokala förutsättningar och ta hänsyn till tidigare 

genomförda utredningar och kartläggningar. Slutrapportering med underlag och förslag 

till reviderade bestämmelser för föreningsbidrag sker i november 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019–2021 i uppdrag att utvärdera 

föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. Uppdraget 

föranleddes bland annat av en total översyn av det totala föreningsstödet i Uddevalla 

kommun. En utvärdering av nuvarande stöd genomfördes med representanter från det 

lokala föreningslivet, ledamöter från bland annat kultur och fritidsnämnden samt 

tjänstepersoner från kultur och fritidsförvaltningen. Ett utredningsuppdrag ska nu 

formuleras i syfte att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. 

 

Det lokala föreningslivet utgör en del av civilsamhället, dvs en arena som är skild från 

staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar 

tillsammans i gemensamma intressen. Nuvarande stöd riktas tydligt mot de 

sammanslutningar inom civilsamhället som organiserar sin inom föreningsformen. 

 

Det lokala föreningslivet inrymmer ett utbud av föreningskategorier med skilda logiker 

och ändamål. Det gör också att vilken typ av stöd som de olika föreningarna är i behov 

av skiljer sig åt. I ovan nämnda översyn, liksom i efterföljande workshops med det 

lokala föreningslivet, politiker och tjänstepersoner, har detta perspektiv 

uppmärksammats och särskilt idéburna föreningar har upplevt sig ”ramla mellan 

stolarna” i nuvarande stödstruktur. Dessa olika logiker tydliggörs i de nationella målen 

för civilsamhället och de två förgreningarna idrotts- och kulturpolitiken.  
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 Det nationella målet för civilsamhället är att ”utveckla det civila samhällets 

möjligheter att göra människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att 

påverka den egna livssituationen eller samhället i stort”, dvs riktar sig 

verksamheter som i första hand brukar beskrivas som idéburna.  

 Det nationella målet för idrottspolitiken är att ”ge möjlighet för folk att 

motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa samt stödja en fri och 

självständig idrottsrörelse”, dvs stimulera till fysisk aktivitet. 

 Det nationella målet för kulturpolitiken är att ” kulturen ska vara en dynamisk, 

utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha 

möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling”, dvs stödja verksamhet som på olika 

sätt riktas till såväl kulturproducent som konsument. 

Uddevalla kommun saknar ett tydligt syfte med sin bidragsgivning till civilsamhället, 

vilket bland annat lett till att olika föreningar upplever bristande transparens, otydlighet 

och orättvisor och grupper som inte valt att organisera sig genom föreningsformen har 

haft svårare att överblicka vilka stödformer som kan erbjudas deras 

verksamhetsinriktning. 

 

Samhällstrenden pekar på allt färre föreningsaktiva och forskning visar att 

föreningsanslutning bland barn och unga i hög grad är knuten till socioekonomiska 

faktorer. På senare tid har andra former av överenskommelser mellan civilsamhälle och 

kommun blivit allt mer vanligt förekommande, såsom Offentligt Idéburet Partnerskap. 

Lokalt finns också Överenskommelse kommun & idéburen sektor i Uddevalla - ÖK Idé. 

För att främja ett fortsatt aktivt och dynamiskt civilsamhälle kan det därför vara 

lämpligt att öppna för stödformer till grupper utanför det traditionella föreningslivet. 

 

Kultur och fritidsnämndens verksamhet syftar till att stärka demokratin och 

yttrandefriheten, folkhälsan, den sociala gemenskapen och den kulturella infrastrukturen 

i samhällsutvecklingen. Dessa övergripande syften relaterar i hög utsträckning till de 

nationella målen och betonar den mångfald av samhällseffekter som civilsamhället, på 

egen hand och med stöd av den kommunala sektorn, kan uppnå.  

 

Kommunfullmäktige har under mandatperioden 2019–2022 antagit strategin att öka 

samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt förebyggande arbete. Strategin 

tyder på en önskan om att öppna för ett intensifierat samarbete för att gemensamt arbeta 

för en socialt hållbar samhällsutveckling, där civilsamhällets roll och betydelse 

framhålls. 

 

Kultur och fritidsnämnden har också ett antal strategier som på olika sätt ger riktning åt 

sitt stöd till civilsamhället. Den mest övergripande strategin lyder ”kultur och fritid ska 

främja civilsamhällets organisering och verksamhet”. Denna strategi bör ligga till grund 

för utredningens utformning och innehåll.  
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Kultur och fritidsnämnden ska också genom sitt strategiarbete skapa tillgängliga och 

attraktiva platser för idrott och hälsa, friluftsliv samt kulturella uttryck. Dessa strategier 

pekar på inriktningen för investeringar framöver som i sin tur kan få stor påverkan på 

det lokala civilsamhällets tillgång till aktivitetsytor och samlingslokaler. 

 

För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja och erbjuda aktiviteter 

och verksamheter som är såväl högintensiva1 som lågintensiva. Bakgrunden till denna 

nämndstrategi relaterar till den kartläggning om olika strukturer som hindrar barns och 

ungas deltagande i fritidsaktiviteter, som genomfördes i förvaltningen. En obalans 

mellan låg- och högintensiva verksamheter råder, till förmån för de högintensiva. Denna 

struktur gynnar vissa grupper på bekostnad av andra. För att åtgärda ojämlikheten 

föreslogs bland annat att söka samverkansformer med civilsamhället som uppmuntrar 

till att komplettera nuvarande struktur, dvs i högre utsträckningen än för närvarande 

erbjuda lågintensiva inslag och en resursfördelning mellan dessa olika former som ökar 

jämlikheten mellan verksamhet och aktiviteter som är högintensiva respektive 

lågintensiva. 

 

Detta bör också återspeglas i utformningen av bidrag till civilsamhällets verksamheter. 

Följaktligen föreslås syftet med stödet till civilsamhället vara att uppmuntra till 

verksamhet som gynnar demokratiutvecklingen, den sociala gemenskapen, folkhälsan, 

yttrandefriheten och den lokala kulturella infrastrukturen. På så vis kan en inkluderande 

stödstruktur formas, som återspeglar olika typer av verksamhetslogiker; såväl idéburen 

som idrotts- eller kulturorienterad och som öppnar för nya samverkan- och 

verksamhetsformer, både inom det befintliga utbudet av föreningar som mellan det och 

nya organisationsformer. 

 

Inom ramen för denna inriktning syftar utredningen till att presentera en palett av 

stödformer, både organisations-, verksamhets- och lokalrelaterade, som utgår ifrån de 

olika verksamhetslogikernas olika behov. Detta för att åstadkomma en inkluderande och 

främjande stödstruktur. 

 

I workshops med det lokala föreningslivet, politiska ledamöter och tjänstepersoner, 

framkom också behovet av tydlighet och transparens vad gäller vilka typer av stöd som 

kan erhållas och på vilka grunder dessa ges.  

 

Här ska utredningen visa på vilka typer av styrinstrument som finns, inom vilka 

områden som politisk styrning och prioritering av vissa grupper (tex åldrar, kön, 

                                                      
1 Högintensiva mötesplatser kännetecknas av att de har en tydlig uppsättning ”aktivitetsregler”. Dessa 

regler styr vad människor kan eller inte kan göra inom ramen för verksamheten. För att få delta förväntas 

varje individ följa dessa regler. Exempelvis förväntas en person som deltar på en fotbollsträning att träna 

på aktiviteten fotboll. Inom högintensiva aktiviteter kommer människor i kontakt med likasinnade och 

exponeras för samma värden och intressen som ligger till grund för deras deltagande. Utgångspunkten för 

deltagande är ofta ett medlemskap. Lågintensiva mötesplatser är dess raka motsats, dvs inga framträdande 

aktivitetsregler, och besökaren möter ett varierande och brett utbud av värden och intressen. 
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funktionsvariation), bostadsområden, verksamheter, intresseområden eller liknande kan 

vara lämplig samt inom vilka områden där likställighet ska råda. 

 

 

 

 

Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 

Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 

Telefon 0522-696511 

Annahelena.wiechel@uddevalla.se 

 

Kultur och fritid 

Administrativa 

avdelningenUtvecklare+4652269

6511anna-

helena.wiechel@uddevalla.se 

Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se  

Det kommunala stödet till civilsamhället 

1. Bakgrund 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019-2021 i uppdrag att utvärdera föreningsstödet och 

ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. Uppdraget föranleddes bland annat av en 

total översyn av det totala föreningsstödet i Uddevalla kommun. En utvärdering av nuvarande stöd 

genomfördes med representanter från det lokala föreningslivet, ledamöter från bland annat kultur 

och fritidsnämnden samt tjänstepersoner från kultur och fritidsförvaltningen. Ett utredningsuppdrag 

ska nu formuleras i syfte att ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga bidrag. 

Det lokala föreningslivet utgör en del av civilsamhället, dvs en arena som är skild från staten, 

marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i 

gemensamma intressen. Nuvarande stöd riktas tydligt mot de sammanslutningar inom 

civilsamhället som organiserar sin inom föreningsformen. 

 

Det lokala föreningslivet inrymmer ett utbud av föreningskategorier med skilda logiker och 

ändamål. Det gör också att vilken typ av stöd som de olika föreningarna är i behov av skiljer sig åt. 

I ovan nämnda översyn, liksom i efterföljande workshops med det lokala föreningslivet, politiker 

och tjänstepersoner, har detta perspektiv uppmärksammats och särskilt idéburna föreningar har 

upplevt sig ”ramla mellan stolarna” i nuvarande stödstruktur. Dessa olika logiker tydliggörs i de 

nationella målen för civilsamhället och de två förgreningarna idrotts- och kulturpolitiken.  

 

 Det nationella målet för civilsamhället är att ”utveckla det civila samhällets möjligheter att 

göra människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att påverka den egna 

livssituationen eller samhället i stort”, dvs riktar sig verksamheter som i första hand brukar 

beskrivas som idéburna.  

 

 Det nationella målet för idrottspolitiken är att ”ge möjlighet för folk att motionera och 

idrotta för att främja en god folkhälsa samt stödja en fri och självständig idrottsrörelse”, dvs 

stimulera till fysisk aktivitet. 

 

 Det nationella målet för kulturpolitiken är att ” kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 

och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta i 

kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 

utveckling”, dvs stödja verksamhet som på olika sätt riktas till såväl kulturproducent som 
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konsument. 

Uddevalla kommun saknar ett tydligt syfte med sin bidragsgivning till civilsamhället, vilket bland 

annat lett till att olika föreningar upplever bristande transparens, otydlighet och orättvisor och 

grupper som inte valt att organisera sig genom föreningsformen har haft svårare att överblicka vilka 

stödformer som kan erbjudas deras verksamhetsinriktning. 

 

Samhällstrenden pekar på allt färre föreningsaktiva och forskning visar att föreningsanslutning 

bland barn och unga i hög grad är knuten till socioekonomiska faktorer. På senare tid har andra 

former av överenskommelser mellan civilsamhälle och kommun blivit allt mer vanligt 

förekommande, såsom Offentligt Idéburet Partnerskap. Lokalt finns också Överenskommelse 

kommun & idéburen sektor i Uddevalla - ÖK Idé. För att främja ett fortsatt aktivt och dynamiskt 

civilsamhälle kan det därför vara lämpligt att öppna för stödformer till grupper utanför det 

traditionella föreningslivet. 

 

Kultur och fritidsnämndens verksamhet syftar till att stärka demokratin och yttrandefriheten, 

folkhälsan, den sociala gemenskapen och den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen. 

Dessa övergripande syften relaterar i hög utsträckning till de nationella målen och betonar den 

mångfald av samhällseffekter som civilsamhället, på egen hand och med stöd av den kommunala 

sektorn, kan uppnå.  

 

Kommunfullmäktige har under mandatperioden 2019-2022 antagit strategin att öka samarbetet med 

civilsamhället t.ex. genom gemensamt förebyggande arbete. Strategin tyder på en önskan om att 

öppna för ett intensifierat samarbete för att gemensamt arbeta för en socialt hållbar 

samhällsutveckling, där civilsamhällets roll och betydelse framhålls. 

 

Kultur och fritidsnämnden har också ett antal strategier som på olika sätt ger riktning åt sitt stöd till 

civilsamhället. Den mest övergripande strategin lyder ”kultur och fritid ska främja civilsamhällets 

organisering och verksamhet”. Denna strategi bör ligga till grund för utredningens utformning och 

innehåll.  

 

Kultur och fritidsnämnden ska också genom sitt strategiarbete skapa tillgängliga och attraktiva 

platser för idrott och hälsa, friluftsliv samt kulturella uttryck. Dessa strategier pekar på inriktningen 

för investeringar framöver som i sin tur kan få stor påverkan på det lokala civilsamhällets tillgång 

till aktivitetsytor och samlingslokaler. 

 

För att främja jämlik resursfördelning ska kultur och fritid stödja och erbjuda aktiviteter och 

verksamheter som är såväl högintensiva1 som lågintensiva. Bakgrunden till denna nämndstrategi 

                                                 
1 Högintensiva mötesplatser kännetecknas av att de har en tydlig uppsättning ”aktivitetsregler”. Dessa regler styr vad 

människor kan eller inte kan göra inom ramen för verksamheten. För att få delta förväntas varje individ följa dessa 

regler. Exempelvis förväntas en person som deltar på en fotbollsträning att träna på aktiviteten fotboll. Inom 

högintensiva aktiviteter kommer människor i kontakt med likasinnade och exponeras för samma värden och intressen 

som ligger till grund för deras deltagande. Utgångspunkten för deltagande är ofta ett medlemskap. Lågintensiva 

mötesplatser är dess raka motsats, dvs inga framträdande aktivitetsregler, och besökaren möter ett varierande och brett 

utbud av värden och intressen. 
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relaterar till den kartläggning om olika strukturer som hindrar barns och ungas deltagande i 

fritidsaktiviteter, som genomfördes i förvaltningen. En obalans mellan låg- och högintensiva 

verksamheter råder, till förmån för de högintensiva. Denna struktur gynnar vissa grupper på 

bekostnad av andra. För att åtgärda ojämlikheten föreslogs bland annat att söka samverkansformer 

med civilsamhället som uppmuntrar till att komplettera nuvarande struktur, dvs i högre 

utsträckningen än för närvarande erbjuda lågintensiva inslag och en resursfördelning mellan dessa 

olika former som ökar jämlikheten mellan verksamhet och aktiviteter som är högintensiva 

respektive lågintensiva. 

 

Detta bör också återspeglas i utformningen av bidrag till civilsamhällets verksamheter. Följaktligen 

föreslås syftet med stödet till civilsamhället vara att uppmuntra till verksamhet som gynnar 

demokratiutvecklingen, den sociala gemenskapen, folkhälsan, yttrandefriheten och den lokala 

kulturella infrastrukturen.  

 

På så vis kan en inkluderande stödstruktur formas, som återspeglar olika typer av 

verksamhetslogiker; såväl idéburen som idrotts- eller kulturorienterad och som öppnar för nya 

samverkan- och verksamhetsformer, både inom det befintliga utbudet av föreningar som mellan det 

och nya organisationsformer. 

 

Inom ramen för denna inriktning syftar utredningen till att presentera en palett av stödformer, både 

organisations-, verksamhets- och lokalrelaterade, som utgår ifrån de olika verksamhetslogikernas 

olika behov. Detta för att åstadkomma en inkluderande och främjande stödstruktur. 

Vid framtagandet av reviderade föreningsstöd ska hänsyn tas till kommunens totala stödbild för att 

stöden ska harmonisera och komplettera varandra. Förslag på revidering ska prioriteras under 2021 

för de stöd som är inom kultur och fritidsförvaltningens nuvarande ansvarsområden.  

 

I workshops med det lokala föreningslivet, politiska ledamöter och tjänstepersoner, framkom också 

behovet av tydlighet och transparens vad gäller vilka typer av stöd som kan erhållas och på vilka 

grunder dessa ges.  

 

Här ska utredningen visa på vilka typer av styrinstrument som finns, inom vilka områden som 

politisk styrning och prioritering av vissa grupper (tex åldrar, kön, funktionsvariation), 

bostadsområden, verksamheter, intresseområden eller liknande kan vara lämplig samt inom vilka 

områden där likställighet ska råda. 

 

2. Syfte och mål 

Följaktligen föreslås syftet med stödet till civilsamhället vara att uppmuntra till verksamhet som 

gynnar demokratiutvecklingen, den sociala gemenskapen, folkhälsan, yttrandefriheten och den 

lokala kulturella infrastrukturen. 

 

Syftet med utredningen är att ta fram ett förslag på stödstruktur till civilsamhället som ska vara 

främjande, inkluderande, tydligt och transparent samt uppnår det övergripande syftet med kultur 

och fritidsnämndens stöd till civilsamhället.  
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Styrinstrumenten ska i de sammanhang det är lämpligt ge utrymme för politisk prioritering utifrån 

kultur och fritidsnämndens reglemente och lagstöd. 

 

 

Förslaget till reviderade bestämmelser för samtliga bidrag bör innehålla följande aspekter: 

 Ett förslag till en palett av stödformer, både organisations-, verksamhets- och 

lokalrelaterade, som utgår ifrån de olika verksamhetslogikernas olika behov. Med en plan 

över rimlig tid för införande och en beskrivning av konsekvenser för kommun och 

föreningsliv. Detta för att åstadkomma en inkluderande och främjande stödstruktur. 

  

 Förslaget ska innefatta en presentation av vilka typer av styrinstrument som finns, inom 

vilka områden som politisk styrning och prioritering av vissa grupper (tex åldrar, kön, 

funktionsvariation), bostadsområden, verksamheter, intresseområden eller liknande kan vara 

lämplig samt inom vilka områden där likställighet ska råda. Detta för att säkra tydlighet och 

transparens vad gäller vilka typer av stöd som kan erhållas och på vilka grunder dessa ges. 

 

 

3. Avgränsningar 

Hänsyn ska tas till kommunens totala stödbild för att stöden ska harmonisera och komplettera 

varandra. Förslag på revidering ska under 2021 prioriteras för de stöd som är inom kultur och 

fritidsförvaltningens nuvarande ansvarsområden. 

 

4. Metod 

Förslaget ska grundas i en analys av nuvarande stödstrukturs utmaningar och brister i 

förhållande till det övergripande syftet, samt analys av relationen mellan stödform och tänkta 

effekter. Förslaget ska utgå ifrån civilsamhällets lokala förutsättningar och ta hänsyn till 

kommunens totala stöd till civilsamhället, tidigare genomförda utredningar och kartläggningar. 

5. Organisation 

Beskrivs senare. 

6. Tidplan 

Uppdraget pågår under 2021. Förslaget ska innehålla en plan över rimlig tid för 

införande. 
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7. Budget och finansiering 

Beskrivs senare. 

8. Återrapportering 

Återrapportering sker vid varje nämnd. 
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Handläggare 

Webbredaktör Stefan Apelman 

Telefon 0522-69 65 41 
stefan.apelman@uddevalla.se 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-02-03 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande delegationsbeslut: 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att i begränsad omfattning åter öppna folkbiblioteken i 

Uddevalla kommun 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att Kulturskolan endast ska erbjuda undervisning och 

aktiviteter på distans inför start vårterminen 2021 

 

Beslut enligt delegation nr I att åter öppna idrottshallar och simhall för 

föreningsaktiviteter riktade till barn och unga födda 2005 och senare 

 

Beslut enligt delegation nr 1 att åter öppna verksamhet på Kulturskolan för barn och 

unga födda 2005 och senare fr o m 8 februari 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Stefan Apelman 

Tf förvaltningschef Webbredaktör 
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Handläggare 

Utredare Josefin Florell 

Telefon 0522-69 70 17 
josefin.florell@uddevalla.se 

 

Redovisning av anmälningsärenden 2021-02-03 

 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden godkänner redovisningen av följande anmälningsärende:  

 

 

Information om begränsad service på biblioteken fr.o.m. 21-01-11 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paula Nyman Josefin Florell 

Tf förvaltningschef Utredare 
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