Uppdragsbeskrivning i budget 2023-2025
Förebyggandeverksamheten
De ökade ekonomiska resurser som riktats till förvaltningsövergripande
förebyggandeverksamhet skall långsiktigt specificeras så att det gemensamma
resurser används på det mest effektiva sättet. Avsikten är att undvika
kontraproduktiva eller motverkande insatser.
Barn med särskilda behov
Det är viktigt att barn med särskilda behov får en tydligare prioritering i nämndernas
budgetfördelningar. Vilka specifika insatser som görs från respektive nämn, skall
återredovisas till Kommunstyrelsen.

Fler med Gymnasiebehörighet
Tydliggöra arbetet med mål och resultat i grundskolan förbättras, så att fler elever når
gymnasiebehörighet.
Föreningsavgifter
Att kunna delta i föreningsaktiviteter är en viktig del av förebyggande arbete bland barn
och ungdomar. Tyvärr är deltagaravgifterna många gånger höga och försvårar för många
barn och ungdomar att utöva sitt idrotts- eller kulturintresse. Bidragen till föreningar bör
i större omfattning utformas så att de premierar sänkta deltagaravgifter för barn och
ungdomar.
Våld i nära relationer
Våld i nära relationer är inget kvinnoproblem utan ett samhällsproblem där vi måste
intensifiera arbetet ytterligare. Det är ett prioriterat område, där den hedersrelaterade
problematiken även ingår. Det behövs metodutveckling och ett utvecklat samarbete med
myndigheter, frivilligorganisationer samt enskilda.
Matcha arbetssökande mot lediga jobb
Många av dom som i dag är arbetslösa saknar den grundläggande språkkunskap som
krävs för att matcha de jobb som är lediga, både inom den kommunala verksamheten
och den privata. För att på ett bättre sätt matcha dessa behov behöver vi möjliggöra
för fler att lyfta sina språkkunskaper.
Stadsutveckling
Den pågående stadsutvecklingen innebär stora möjligheter för Uddevalla. Här finns
möjligheten till nya moderna bostäder, en tydligare identitet och inte minst skyddet
mot högvatten/översvämningar. Det kommer också att innebära en ekonomisk
påfrestning, varför en tydligare handlingsplan för ekonomiska insatser och prioritering
skall presenteras.
EU och Statliga stöd
I de stora utvecklingsprojekt som vi nu genomför, måste vi bli mer framgångsrika i att
hitta externa stöd från EU-program och från statliga insatser. Det finns möjligheter till
delfinansiering från olika EU-program. Det behövs därför en strategi för hur Uddevalla
skall arbeta med att ta del av EU-program, samt hur vi aktivt arbetar med olika statliga
och regionala organ för samfinansiering.

Heltidsanställningar
Arbetet med att öka andelen heltidstjänster har varit framgångsrikt. Vi skall bibehålla
ambitionen att utöka andelen heltidstjänster med målet 80%, samt att sträva mot
schemaläggning som ger rimliga arbetsförutsättningar för personalen.
Lokal Livsmedelsproduktion
Uddevalla är en livsmedelsproducerande kommun. Att använda lokala råvaror och
livsmedel är bra ur hållbarhetssynpunkt och för att stärka den lokala självförsörjningen.
Vi måste därför öka användandet av lokala råvaror i de kommunala köken.

