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Riktningar
Uddevalla kommun
är en självklar
tillväxtmotor för en
mer utveckla region

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Övergripande strategier

Övergripande strategier
Företag och individer bemöts positivt
med Öppenhet, Respekt och
Professionalitet, där vi arbetar för en
entreprenöriell och innovativ kultur.

Säkra kompetensförsörjningen.

Nämndstrategier

Politiska uppdrag

Nämnd strategier
Verksamheterna arbetar med att
upprätthålla ett gott bemötande och
en effektiv handläggning

Politiska uppdrag
Handläggningstiderna ska minska

Verka för att det i Uddevalla kommun
ska finnas goda förutsättningar för
företagsetablering och nyinflyttning

Översyn av bestämmelser för
hantering av allmän platsmark

Arbeta med innovativa lösningar för
att rekrytera och behålla befintlig
personal

Genomföra insatser för att öka den
externa kommunikationen

Översyn av bestämmelser för
skyltning inom Uddevalla kommun

Mått
Mått
Gott bemötande i kontakt
med myndighetsavdelningen,
ska öka
(KF)Gott bemötande vid
kontakt med kommun, ska
öka
(KF)Andel som tar kontakt
med kommunen via telefon
som får ett direkt svar på en
enkel fråga,, ska öka
(KF)Andel som får svar på epost inom en dag, ska öka
(KF)Företagsklimatet ska bli
bättre
(KF)Förbättrat resultat i Svenskt
Näringslivs enkät
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

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.

(KF)Minskad Sjukfrånvaro
(KF)Minskad tid för
genomförande/översyn
av nya och äldre detaljplaner
(KF)Antalet markanvisningar,
ska öka
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I Uddevalla kommun
utvecklar vi ett tryggt
samhälle tillsammans

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Samhällsbyggnadsnämnden

Övergripande strategier
Vision: Uddevalla –Nämndstrategier
Hjärtat i Bohuslän

Motverka klimatförändringarnas
effekter, genom en hållbar
ekonomisk, ekologisk och social
utveckling

Liv, Lust ochPolitiska
Läge uppdrag
ger livskvalitet

Prioritera översvämningsskyddets
utbyggnad i förhållande till
stadsutvecklingsprojektets
genomförande
Bidra till FN:s globala mål för hållbar
utveckling och Sveriges Agenda 2030

Sträva efter att åstadkomma breda
politiska överenskommelser i
långsiktigt strategiska frågor samt öka
samarbetet med civilsamhället t.ex.
genom gemensamt förebyggande
arbete

Genom ett kommunövergripande
samarbete förvaltningar emellan
främja en mer effektiv
lokalförsörjningsprocess

Verka för trygghet i de offentliga
miljöerna

Verka för ökad trygghet i samband
med ombyggnation och utveckling
av centrum och de offentliga
miljöerna

Verka för ökad livskvalitet genom god
och värdig vård och omsorg
Uppmuntra förändringsvilja och modet
att pröva samt utvärdera nya
arbetsmetoder bland annat genom en
utökad digitalisering.

Mått

(KF) Fortsatt kartläggning av
förorenad mark för att ge underlag
för planering och sanering

(KF)Öka andel förnybar och
återvunnen energi i
kommunala byggnader
(KF)Minska
fossilbränsleanvändning i
kommunala fordon
(KF)Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet, ska
öka

(KF) Planera för och genomföra en
upprustning och förnyelse av
Dalabergs centrum i samverkan med
övriga fastighetsägare och genom
en bred medborgardialog

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
Verka för en ökad samverkan med
övriga förvaltningar, nämnder och de

Revidering av delegationsordning

Nöjd Nämnd Index
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I Uddevalla kommun
bedrivs en god och
trygg utbildning inför
framtiden

Uddevalla kommun
erbjuder attraktiva
och hållbara
boendemiljöer där
gamla och nya
miljöer möts och
samspelar

Uddevalla är en
kustkommun som tar
vara på vattnets
potential

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
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Vision: Uddevalla –Nämndstrategier
Hjärtat i Bohuslän

Liv, Lust ochPolitiska
Läge uppdrag
ger livskvalitet

kommunala bolagen för att optimera
verksamheten

Verka för en trygg och jämlik skola
som skapar studiero och förbättrade
studieresultat
Tydligare krav i upphandlingar ska ge
mervärde, såsom ekologisk och
närproducerad mat i kommunens kök
liksom giftfria leksaker och
byggmaterial
Nyanlända och ungdomar ska
snabbare lotsas in i arbete,
företagande eller utbildningar
Utveckla och stärk Uddevalla
kommuns kulturarv och varumärke
med Gustafsberg och Lyckorna som
särskilda landmärken
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
Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil
kust och unika fjäll för
naturupplevelse, boende och turism
Synliggör och platsutveckla våra
besöksmål för turismnäringen
Möjliggör ett stadigvarande boende
längs kusten och skydda den känsliga
kustmiljön

Tillvarata det vattennära läget
genom satsningar i området kring
vattnet

Mått

