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Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

 

 

Riktningar Övergripande 

strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 

kommun är en 

självklar 

tillväxtmotor för en 

mer utvecklad 

region 

Verka för ett bra 

företags- och 

arbetsmarknadsklimat 

Verksamheterna arbetar 

med att upprätthålla ett gott 

bemötande och en effektiv 

handläggning 

Handläggningstiderna ska 

minska 

 

Genomföra insatser för att 

öka den externa 

kommunikationen 

 

(KF) Effektivisera 

myndighetsutövningen för 

att åstadkomma snabbare 

processer i dialog med de 

berörda 

 

  (KF) Gott bemötande vid kontakt med 

kommun, ska öka 

 

  (KF) Gott bemötande i kontakt med    

myndighetsavdelningen, ska öka 

 

  (KF) Företagsklimat, ska bli bättre 

 

 

 

Utveckla lokal och 

regional infrastruktur 

inklusive Bohusbanan 

 

Trafiklösningar, byggprojekt 

och detaljplaneläggning 

präglas av ett 

helhetsperspektiv 

(KF) Utvärdera 

parkeringsbestämmelserna 

för Uddevalla kommun och 

behovet av avgiftsfri, 

tidsbegränsad parkering 

 

(KF) Undersöka 

förutsättningarna för ett 

samarbete med ägarna till 

de privata 

parkeringsanläggningarna 

för att effektivare utnyttja 

parkeringshusen 

 

Återkomma till nämnden 

med förslag på 

hastighetsdämpande 

åtgärder på Fasserödsvägen 
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Riktningar Övergripande 

strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uppdatering av 

planeringsförutsättningarna 

kring Ljungskile Hamn 

 

I Uddevalla 

kommun utvecklar 

vi ett tryggt 

samhälle 

tillsammans. 

Verka för tillämpning av 

FNs 17 globala 

hållbarhetsmål och 

Agenda 2030 

Prioritera 

översvämningsskyddets 

utbyggnad i förhållande till 

stadsutvecklingsprojektets 

genomförande 

 

 

 

 

 (KF) Fortsätta kartläggningen 

av förorenad mark för att ge 

underlag för planering och 

sanering 

 

 

 

  

 

 

 

  (KF)Antal områden som saneras, ska öka 

                                                                     

  (KF) Trä som byggnadsmaterial, ska öka 

                                                                     

  (KF) Andelen förnybar och återvunnen energi 

i kommunala byggnader 

 

  (KF) Minska fossilbränsleanvändning i 

kommunala fordon 

 

Verka för trygghet i de 

offentliga miljöerna 

 

 

Verka för ökad trygghet i 

samband med 

ombyggnation och 

utveckling av centrum och 

de offentliga miljöerna 

(KF) Planera för samt 

genomföra en upprustning 

och förnyelse av Dalabergs 

centrum i samverkan med 

övriga fastighetsägare och 

genom en bred 

medborgardialog 

 

(KF) Tillsammans arbeta med 

trygghetsskapande 
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aktiviteter. Kommunstyrelsen 

har fått uppdraget att leda 

detta arbete 

 

Verka för ökad 

livskvalitet genom god, 

värdig vård och omsorg 

samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

Genom ett 

kommunövergripande 

samarbete förvaltningar 

emellan främja en mer 

effektiv 

lokalförsörjningsprocess 

 

 

 

 

 

(KF) Tillsammans förbättra den 

drogförebyggande 

samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta 

arbete 

 

 (KF) Tillsammans arbeta för 

barn och unga på Tureborg. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta 

arbete 

 

Säkra 

kompetensförsörjningen 

genom att pröva nya 

arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad 

digitalisering 

Säkra ett högt medvetande 

kring det ekonomiska läget 

och dess effekter, på alla 

nivåer inom hela 

Samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

ska vara i framkant när det 

gäller digitalisering och 

automatisering 
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Riktningar Övergripande 

strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

 

Verka för en ökad 

samverkan med övriga 

förvaltningar, nämnder och 

de kommunala bolagen för 

att optimera verksamheten 

 

 

 

 

  

  (KF) 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) Uppdrag att effektivisera 

planprocessen samt 

förnyelsearbetet av föråldrade 

planer 

 

  (KF) Uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade 

processer 

 

  (KF) Uppdrag att göra en 

omstart med heltidsresan 

 

 

 

 

 

  (KF) Uppdrag att digitalisera 

plan och byggprocesserna 

 

 Nöjd Nämnd Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen främjande, förebyggande och tidiga 

insatser ska öka i relation till andelen 

rehabilitering 

 

Andelen som helt anser sig utvecklas 

yrkesmässigt och personligt i sitt arbete ska öka 

 

  (KF) Minskad sjukfrånvaro 
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Riktningar Övergripande 

strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

I Uddevalla 

kommun bedrivs 

en god och trygg 

utbildning inför 

framtiden. 

Verka för en trygg och 

jämlik skola som skapar 

studiero och förbättrade 

studieresultat 

 

Nyanlända och 

ungdomar ska snabbare 

lotsas in i arbete, 

företagande eller 

utbildning 

   

 

 

 

 

 

 

 

  (KF) Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet, ska öka 

Uddevalla 

kommun erbjuder 

attraktiva och 

hållbara 

boendemiljöer där 

gamla och nya 

miljöer möts och 

samspelar. 

Uddevallas unika 

boendemiljöer och 

infrastrukturinvesteringar 

ska tas tillvara 

   

Ta vara på Uddevalla 

kommuns 27 mil kust 

och unika fjäll för 

naturupplevelse, 

boende och turism 

   

Uddevalla är en 

kustkommun som 

tar vara på 

vattnets potential 

Utveckla och stärk 

Uddevalla kommuns 

kulturarv och 

platsvarumärke 

   

 


