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Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla kommun 
är en självklar 
tillväxtmotor för en 
mer utvecklad 
region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknadsklimat 

   

2. Utveckla lokal och 
regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 

   

      Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska öka 

      Företagsklimat, ska bli 
bättre 

I Uddevalla 
kommun utvecklar 
vi ett tryggt 
samhälle 
tillsammans. 

3 Verka för tillämpning av 
FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 

   

4. Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att öppna mötesplatser 
för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, 
Ljungskile (KF ÖS 6) 

 

   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) 

 

   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) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom god, 
värdig vård och omsorg 

 Ge rätt insatser i 
rätt tid som leder till 
resultat och effekter. 

   Förvaltningen ska i samband med 
placeringar alltid utvärdera hemmaplanslösningar 
som ett första alternativ. 

   Externa placeringar 
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samt gemensamt 
förebyggande arbete 

  Förvaltningen ska fortsätta arbetet med 
strukturomvandling av socialtjänstens 
boendeinsatser 

 

  Förvaltningen ska kartlägga effekten av 
trygghetsboenden 

 

 Motverka 
ensamhet och skapa 
trygghet. 

  Förvaltningen ska prioritera brukares 
delaktighet och inflytande genom att utvärdera 
efterlevnaden av genomförandeplaner. 

 

   Förvaltningen ska belysa hur boendes 
hälsosituation inom LSS kan förbättras genom 
arbetssätt och strukturer som understödjer god 
kosthållning och fysisk aktivitet, till exempel 
genom en omvärldsanalys. 

 

 Möta brukarnas 
förväntningar med 
begränsade resurser 

  Förvaltningen ska ta fram 
månadsuppföljning med relevanta och viktiga 
nyckeltal samt analys som möjliggör styrning mot 
att möta den ekonomiska utmaningen och 
nämndens strategier. 

 

  Förvaltningen ska anpassa daglig 
verksamhet och personlig assistans utifrån 
tilldelad budgetram 

 

  Förvaltningen ska genomföra jämförelser 
med kommuner som har klart lägre kostnader 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 och 2020–2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning 
(KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att starta upp ett nytt 
korttidsboende för barn (KF ÖS 7) 

 

    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) 
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    Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att möjliggöra 
hemmaplanslösningar (KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att riktade och 
förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens 
(KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att utreda förutsättningar 
för äldrecentrum (KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att delta i 
äldreomsorgslyftet (KFÖS 7) 

 

   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) 

 

   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) 

 

    Brukarbedömning i särskilt 
boende äldreomsorg, helhetssyn, 
ska öka 

    Brukarbedömning i 
hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

    Andel 
genomförandeplaner 

6. Säkra 
kompetensförsörjningen 
genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland 
annat genom en utökad 
digitalisering 

 Säkra kompetens-
försörjningen 

  Förvaltningen ska öka andelen anställda 
undersköterskor med omvårdnadsutbildning 
jämfört med andelen utan utbildning. Anställda 
som inte når upp till undersköterskans 
kvalifikationer ska ges tydliga incitament till 
vidareutbildning eller validering. 
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  Förvaltningen ska fullfölja arbetet med den 
så kallade heltidsresan. Vid nyanställning ska 
heltid vara norm. 

  Andel heltidsanställda 

  Förvaltning ska se på möjligheten att dela 
upp omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter t ex 
service och omvårdnad. 

 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun 
vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid, 
och deltid som en möjlighet (KF ÖS 8) 

 

  Förvaltningen ska undersöka möjligheterna 
att införa 80-90-100 modellen 

 

  Förvaltningen ska utreda och analysera 
rimligt antal anställda per chef 

 

   Sjukfrånvaro 

  Tänka nytt 
genom innovation och 
alternativa lösningar. 

  Förvaltningen ska skapa bättre 
förutsättningar för att möta en variation av 
brukarbehov genom olika typer av driftsformer och 
i första hand utveckla verksamheten i egen regi, 
exempelvis genom intraprenad eller samverkan 
med idéburen sektor 

 

  Förvaltningen ska breddinföra 
medicingivare 

 

  Förvaltningen ska breddinföra digital tillsyn  

  Förvaltningen ska dubblera antalet 
automatiserade processer 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2018–2020 fått i uppdrag att söka och använda de 
riktade statsbidragen som finns tillgängliga (KF 
ÖS 8) 

 

    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 
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verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 8) 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 8) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 8) 

 

     Minskad sjukfrånvaro 

I Uddevalla 
kommun bedrivs en 
god och trygg 
utbildning inför 
framtiden. 

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

   

8.Nyanlända och 
ungdomar ska snabbare 
lotsas in i arbete, 
företagande eller 
utbildning 

   

      Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska öka 

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

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastruktur-
investeringar ska tas 
tillvara 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som 
tar vara på vattnets 
potential 

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

   

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 

   

 


