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1 Sammanfattning 
Nämndens delårsresultat uppgår till -1,9 mkr till följd av verksamheten ekonomiskt bistånd. 
Årsprognosen visar en budgetavvikelse på 16,5 mkr genom flera avvikelser av engångskaraktär. 
Avsatt budget för validering förbrukas ej, minskning utav avsättningen för skuldförda pensioner för 
räddningstjänsten, statlig ersättning för sjuklönekostnader, avslutade projekt som ger överskott. Det 
extra kommunbidrag som nämnden fått för att minska behovet av försörjningsstöd förväntas inte 
heller förbrukas. 

Organisationen har på olika sätt präglats av pandemin, inte minst kris och säkerhetsverksamheten. 

Tre styrgruppsmöten har genomförts inom den nya projektorganisationen för stadsutveckling. Inom 
Rimnersområdet har avtal tecknats med totalentreprenör för bygget av ny simhall. Projektering, 
förberedelser för flytt av råvattenledning samt ansökan om flytt av kraftledningar pågår. Ett nytt 
projekt har startat upp i syfte att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen till senior SM-
standard Friidrott samt nivå superettan, fotboll. Projektdirektiv för utveckling av Rimnersområdet är 
fastställt. 

Inom området skolor och boende har samverkansavtal tecknats med Hemsö. Projekt är igång 
gällande förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn och Skäret. Dialogmöten med berörda planeras. 

Området centrumutveckling har presenterat en fördjupad förstudie med lösningar och förslag för 
bygge av kajpromenad med översvämningsskydd samt kunskap om rådande och kommande 
förhållanden som kan uppstå till följd av klimatpåverkan. Projektet Västra centrum har tagit fram 
underlag inför förslag om planprogram. Ny detaljplan för Windingsborg är färdigställd 

Inom hamnområdet har projekten arbetat med områdesproblematik, planerad avveckling vid 
Badö/Bäve och utveckling av industriområde vid Fröland. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en handläggningsordning för IOP som förväntas förtydliga 
arbetet. 

Arbetsmarknadsavdelningen är kommunens samordnande part gällande långtidsarbetslösa som 
behöver en utvecklande insats och sysselsättning. Alla deltagare anvisas via Jobbcentrum som 
också handlägger försörjningsstöd. På grund av ansträngt personalläge på arbetsförmedlingen och 
anvisningsstopp av nya beslut sedan 2019, så har deltagare från Af varit mycket få fram tills nu. 
Under tertial 2 har det dock ökat och samtliga tillgängliga platser i kommunen har fyllts. Ett mer 
aktivt arbete med försörjningsstödstagare har skett. 

Stadstrafikforum, som är kommunens samrådsorgan med Västragötalandsregionen om 
tätortstrafiken i Uddevalla, har beslutat att en kollektivtrafikplan för Uddevalla ska tas fram. 
Kollektivtrafikplanen är ett strategidokument som pekar ut riktningen för de hållbara resornas 
utveckling. 

Under tertial 2 har inledande möten genomförts med de kommuner som vill ingå i ett fördjupat 
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konsortium avseende järnväg. En prioriterad handlingsplan är upprättad där ökad dialog om 
förutsättningar för en järnvägskorridor har inletts med norska kommuner 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har arbetat med fullmäktiges uppdrag om övergripande 
välfärdsplan och integrationsplan. Integrationsplanen är sänd på remiss. Välfärdsplanen är i en 
förankringsfas. 

Arbetet med digitalisering har fortsatt. Under tertial 1 lades ett omfattande arbete ner på att skapa 
förutsättningar för distansmöten, både inom förvaltningen och för nämnderna. Distansmöten har 
tillämpats i stor utsträckning. 
 
Den digitala agendan som är ett styrande dokument för kommunens digitaliseringsarbete 
fastställdes av kommunfullmäktige i november 2019. Den tillhörande handlingsplanen har tagits 
fram av kommundirektörens ledningsgrupp och följs upp löpande. 
 
En fiskräknare placerades i Bäveån under våren och ska vara kvar under ett år framåt på försök. 
Även arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån har 
fortsatt. 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen 

  
Nettokostnad tom 
augusti 2020 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
augusti 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunstyrelsen politisk 
styrning 

-22,9 -24,3 1,5 3,0 

Kommunledningskontoret -147,0 -139,7 -7,3 9,2 

Räddningstjänsten -30,3 -34,2 3,9 4,3 

Kommunbidrag 201,6 201,6 0,0 0,0 

Resultat 1,5 3,4 -1,9 16,5 

 

  Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar -5,2 -16,9 -25,4 -17,9 

Investeringsutgiften uppgår till 5,2 mkr för perioden januari-augusti. Årsbudgeten enligt 
flerårsplanen är 25,4 mkr och prognosen för helåret visar 17,9 mkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen 
ökar totala investeringsbeloppet för Ljungskile brandstation. Årets utfall för Uddevalla brandstation 
förväntas bli lägre än avsatt budget. Utökning av arkivlokal och kameraövervakning förskjuts. 
Investeringen avseende IT-teknik distanssalar utgår. 
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Kommunstyrelsen politisk styrning 

Kommunstyrelsens politiska styrning redovisar efter andra tertialet en budgetavvikelse 1,5 mkr och 
för helåret 3,0 mkr. De 2,5 mkr som avsatts för validering/kompetensförsörjning inom vård- och 
omsorgsområdet förväntas inte tas i anspråk. Dessutom är kostnaden för kollektivtrafiken lägre än 
avsatt budget. 

                                        Belopp i mkr 
 
Verksamhet 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Budgetavvikelse 
jan-augusti 

Prognostiserad 
avvikelse helår  

Kommunstyrelsens omkostnader 9,5 0,2 0,4 

Partistöd 1,5 0,0 0,0 

Sponsring/medfinansiering 1,3 -0,5 -0,2 

Flygtrafik och kollektivtrafik 8,5 0,5 0,6 

Medlemskap, bidrag, m.m.  15,7 1,2 2,2 

SUMMA 36,5 1,5 3,0 

 

Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret redovisar en budgetavvikelse på -7,3 mkr efter andra tertialet. Intäkterna 
inom kommunledningskontoret visar en positiv budgetavvikelse på 8,6 mkr för perioden. Den 
enskilt främsta orsaken är högre intäkter än avsatt budget för subventionerade anställningar inom 
arbetsmarknadsavdelningen, här finns å andra sidan en negativ budgetavvikelse på kostnadssidan. 
Även projektmedel inom avdelningen Hållbar tillväxt bidrar till intäkternas positiva avvikelse. 

På kostnadssidan visas en negativ budgetavvikelse på 16,0 mkr och är en följd av ekonomiskt 
bistånd. Här görs ett ärende till kommunstyrelsens sammanträde i september där man föreslår 
kommunfullmäktige att tillföra kommunstyrelsen ytterligare 28,7 mkr. Helårsprognosen för 
kommunledningskontoret uppgår till 9,2 mkr. Arbetsmarknadsavdelningen visar -3,4 mkr, medan 
övriga avdelningar visar 12,6 mkr. Genomgående har det varit ett lägre utfall för utbildning, resor 
och personalaktiviteter till följd av Covid-19. Dessutom har verksamheterna erhållit statsbidrag på 
1,4 mkr som kompensation för sjuklönekostnaderna. 

Arbetsmarknadsavdelningens underskott är en följd av försörjningsstödsverksamheten och avser 
främst organisatoriska kostnader vad beträffar personalkostnader då det är många fler tjänstemän än 
budgeterat för 2020. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat rejält under de senaste åren. I 
augusti 2019 var antalet 769 stycken (inklusive avslag och återkrav) och i augusti 2020 var 
motsvarande siffra 816 stycken. Jämför man med augusti 2018 var antalet 640 stycken. Del av det 
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bidrag som kommunen erhåller från Migrationsverket vad gäller ersättning för etableringsinsatser 
och introduktion för nyanlända var även tänkt att finansiera några tjänster. Här blir det ett lägre 
utfall än vad som var planerat. Dessutom har det under året uppstått kostnader för ombyggnation av 
lokalerna på Junogatan 2, förutom detta tillkommer inventarier och IT-system. Det har även varit 
kostnader för inhyrd personal. Det beslut som har tagits av socialförvaltningen sedan tidigare, att 
halvera bemanningen och införa robotisering/automatisering har inte gett effekt. Uppsagd personal 
återanställdes och leverantören med roboten avbröts. Det krävs en tydlig kartläggning av 
verksamhetens processer och flöden, där avdelningen kommer arbeta vidare med processerna, 
genom att kvalitetssäkra, modernisera och effektivisera dessa. Arbetsmarknadsavdelningens 
negativa avvikelse för året har begränsats genom de 6,4 mkr som tillförts. Medlen var avsedda att 
användas till åtgärder för att minska behovet av försörjningsstöd. På grund av att organisationens 
ekonomiska avvikelse redan under våren var negativ, så avstod man från att använda medel till att 
tillsätta de tjänster som ska jobba ut klienter mot sjukförsäkringssystemet. Tillsättning och kostnad 
hade inte kunnat parerats till och med årsskiftet. 

Inom arbetsmarknadsavdelningen finns även andra avvikelser såsom mötesplats Tureborg där 
nämnden inte har någon finansiering från och med 2020. Det har tagits beslut om avveckling av 
denna verksamhet, under året uppstår det dock kostnader för lokalhyra och avveckling. 
Servicecenter Fridhems besparing av en tjänst har blivit försenad och effekt uppstår i slutet av året. 
Dessutom lägre intäkter för Servicecenter Fridhems uppdrag, bland annat en följd av färre deltagare 
då Arbetsförmedlingen har färre anvisade deltagare. Under april månad gavs information om statlig 
extrasatsning för sommarjobb till ungdomar. På grund av pandemin ställdes cirka hälften av de 
planerade platserna in. Genom denna statliga satsning kunde man skapa nya och egna platser för 
275 ungdomar med en ökad kostnad på främst handledarskap, fordon och utrustning. 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett större överskott till följd av att den budget som avsatts för 
eventuella kostnader för utveckling av verksamhet, utredningar med mera inte har använts fullt ut. 
Även inom IT-avdelningen förväntas ett större överskott, vilket bland annat beror på att de medel 
som erhållits från effektiviseringsfonden inte behöver användas fullt ut. 3,0 mkr har tillförts 
avdelningens resurser för deras arbete med att stötta förvaltningarna vad gäller automatisering och 
digitalisering. Bedömningen är att 1,1 mkr inte kommer att förbrukas. Dessutom är det ett lägre 
utfall för personalkostnaderna till följd av sjukfrånvaro och tjänstledigheter. 

Avdelningen för personal och kommunikation prognostiserar ett positivt resultat, bland annat en 
följd av lägre personalkostnader och hyreskostnader för Kontaktcenter. Upphandlingen för nytt 
personalsystem har överklagats och en ny upphandling ska göras under hösten. Detta medför att en 
del kostnader för implementeringen förskjuts till nästkommande år. Inom HR-enheten har det varit 
flera vakanta tjänster som nu har tillsatts. Dessutom förväntas företagshälsovårdens kostnader bli 
lägre än avsatt budget. 

Inom avdelningen Hållbar Tillväxt bidrar avslutade projekt till ett positivt resultat. Detta rör 
overheadkostnader i projekten KOBRA och Urban Platsinnovation och att samtliga kostnader för 
projekten som blivit granskade vid revisionen har blivit godkända. Ekonomiavdelningens överskott 
beror på lägre lönekostnader, och att den budget som avsatts för inköpsanalysverktyg inte behöver 
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användas. Det prognostiserade utfallet för avdelningen juridik och administration är i stort sett i 
nivå med avsatt budget. 

                                        Belopp i mkr 
 
Avdelning 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Budgetavvikelse 
jan-augusti 

Prognostiserad 
avvikelse helår  

Förvaltningsledning och kommundirektör 29,3 2,5 3,5 

Avd för juridik och administration 12,2 1,1 0,0 

Ekonomiavdelning 25,7 1,4 1,1 

Personal- och kommunikationsavd 42,4 3,4 2,6 

Arbetsmarknadsavdelning 88,5 -21,5 -3,4 

IT-avdelning 3,0 2,6 3,3 

Avd för hållbar tillväxt 13,5 3,2 2,1 

SUMMA 214,6 -7,3 9,2 

 

Räddningstjänsten 

För perioden visas en budgetavvikelse på 3,9 mkr. Prognosen för året uppgår till 4,3 mkr, varav 
2,5 mkr avser en minskning av avsättningen för "skuldförda pensioner" som avser upplupna 
pensionskostnader som inte betalas ut löpande utan skuldförs i respektive kommun. Ny statistik 
visar att personalomsättningen bland brandmän är något högre än vad som tidigare antagits. När 
brandmän slutar före 58 års ålder försvinner rätten till brandmanspension. En ökad 
avgångssannolikhet innebär att antalet framtida förväntade uttag av brandmanspension kommer bli 
lägre och att pensionsavsättningen blir lägre i motsvarande mån. Den budget på 1,5 mkr som avsatts 
för 2020 avseende ökning av pensioner för långsiktiga åtagandet behöver då inte användas. 
Dessutom förväntas årets medlemsavgift bli 0,2 mkr lägre till följd av pensionerna. 

                                        Belopp i mkr 
 
Verksamhet 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Budgetavvikelse 
jan-augusti 

Prognostiserad 
avvikelse helår  

Köp av räddningstjänst 51,3 3,9 4,3 

SUMMA 51,3 3,9 4,3 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T2 
2020 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat man 
T2 2020 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Resultat 
totalt T2 
2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,04 2,19 1,7 1,73 1,92 2,06 

Kommentar I Uddevalla kommun har vi valt att fokusera på korttidssjukfrånvaro. Med korttidssjukfrånvaro avses 
frånvaro som är från dag 1 till och med dag 14. Återkommande korttidsfrånvaro kan ha en naturlig förklaring, men det 
kan också vara ett uttryck för att något är fel på arbetsplatsen. En korttidssjukfrånvarodag kostar för en organisation 
minst 10 procent av månadslönen. 

 
Sjukfrånvaron bland medarbetarna på Kommunledningskontoret (exkl. AMA) uppgår vid mättillfället till 8,10% och 
ligger lägre än kommunens totala sjukfrånvaro som uppgår till 9,77%. Av den totala sjukfrånvaron på förvaltningen 
står långtidsfrånvaron för 6,04%. Kortidssjukfrånvaro vid mättillfället uppgår till 2,06% en ökning med 0,13 enheter från 
förgående år och en ökning med 0,18 från T1. Effekterna av Coronapandemin har inte varit så stora på 
kommunledningskontoret, dock arbetar en stor del av förvaltningen administrativt och kan arbeta hemifrån vid lättare 
symtom. Trots den mindre ökningen av korttidsjukfrånvaro ökar den totala sjukfrånvaron vilket beror på 
långtidssjukfrånvaro. Sedan föregående år ser vi en ökning av långtidssjukfrånvaron med 0,59%. De största 
anledningarna till den ökade långtidsjukfrånvaron är utmattning, stress och andra svåra sjukdomar. 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Med de servicemätningar som genomförs löpande under året och som sker med 
samma metod som den årliga KKiK-mätningen, kan vi följa vår egen utveckling 
inom kommunal service och jämföra den med likvärdiga kommuner. Resultatet av 
servicemätningen för Tertial 2, visar att vi ständigt förbättrat oss på alla områden 
sedan Kontaktcenter infördes. Uddevalla kommun är klart bättre än snittet för 
likvärdiga kommuner. Rapporten mäter tillgänglighet, svar på frågan, information, 
intresse och engagemang, bemötande, svar på e-post inom ett dygn, 
avsändaruppgifter samt svarskvalitet. 
 
Uddevallas resultat för bemötande är 95%, vilket är en förbättring jämfört med 
tidigare mätning (88%) och klart över snittet för likvärdiga kommuner. 

Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga, ska öka 

Resultatet enligt servicemätningen för tertial 2 är 84% vilket är klart över snittet för 
likvärdiga kommuner (66%). Vid KKIK-mätningen rapporteras endast kontakten 
inom 60 sekunder och då är måttet 78%. Fördelningen är 78% inom 60 sek + 6% 
inom 61-120 sek. 

Prognos: målet kommer att nås. 
 

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

Resultatet enligt servicemätningen för tertial 2 visar att 100 % av all e-post 
besvarades inom ett dygn vilket är klart över snittet för likvärdiga kommuner 
(77%). 

Prognos: målet kommer att nås. 

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

I Svenskt Näringslivs ranking 2019 av företagsklimat klev Uddevalla upp 15 
placeringar men ranking är fortfarande låg med plats 245 (260 året före). 
Det som rankas är ett viktat betyg av en mängd faktorer och det betyget har ökat 
två år i rad och är nu 2,93 på en fem-gradig skala (året före var det 2,87). 
Rankingen i sig har ett omtvistat värde men betyget är intressant eftersom det 
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  Mått Kommentar 

speglar företagarnas attityd till klimatet.  
Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Antal företag i kommunen, 
ska öka 

I slutet av augusti fanns 5383 företag med huvudarbetsställe i Uddevalla kommun 
(AB, HB/KB,EF). Det är en ökning med 22 företag sedan slutet av april månad, 
trots Corona-pandemin. (Fr.o.m. tertial 1 är statistikkällan SCB. Tidigare källa var 
bolagsverket.) 
 
Till och med augusti månad 2020 fanns 253 nyregistrerade företag. Antalet 
inflyttade företag var 44 och antalet utflyttade var 61. 15 företag upphörde under 
perioden/året vilket ger ett nettoresultat av 221 företag.  

Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Företagsklimat, ska bli bättre Det preliminära resultatet ligger på NKI 84 vilket just nu är bland de högsta i 
Sverige. Värdet är extremt högt. Sannolikt är det dels ett uthålligt 
utvecklingsarbete och process, dels slumpen som ligger bakom resultatet. Den 
kvalitativa analysen kan inte göras förrän det slutliga resultatet för 2020 publiceras 
i maj 2021, eftersom det är först då värdena verifieras och blir tillgängliga. Det kan 
även vara så att den publicering som görs i näringslivstidningen om NKI-
mätningarna bidrar till att skapa en positiv attityd till kommunens 
myndighetsutövning. Detta kommer troligtvis även kunna påverka Svenskt 
Näringslivs attitydundersökning av Uddevalla kommun.  

Prognos: målet kommer att nås. 

 Nyregistrerade företag i 
kommunen, ska öka 

Under tertial 2 har 113 företag nyregistrerats med huvudarbetsställe i Uddevalla 
kommun (AB, HB/KB, EF), vilket innebär att 253 företag har nyregistrerats hittills 
under året. Jämfört med föregående år ligger vi ungefär i linje med antalet 
nyregistrerade företag hittills. På grund av Corona är prognosen för helåret osäker 
men om det fortsätter på samma sätt finns möjlighet att målet kommer att nås. 
 
Det har uppdagats att den tidigare statistikkällan som använts i VuV-IT 
(Bolagsverket) inte fullt ut har fångat det som avsetts att mätas. Avdelningen följer 
nu därför statistiken från SCB fr o m tertial 1. Historiken i tabellen är även den 
inhämtad från SCB. 
Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Antal resor med 
kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 78,8 resor/invånare vilket är fler än 
2018 (77,8 resor/inv). Hänsyn har tagits till den befolkningsökning som skett. 
Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatisk resanderäkningssystem 
varför antalet redovisade resor efter det inte går att jämföra med historiska data.  

Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

Insatser för at öka andelen förnybar och återvunnen energi i de kommunala 
byggnaderna görs vid större om- och nybyggnationer. Utveckling av måttet styrs 
av färdigställandet av byggprojekten. Större om- och nybyggnadsprojekt där 
solceller kommer att installeras är Källdalskolan, Ramnerödsskolan, Vildvinet och 
Sundsvägen. Solceller på dessa byggnader påverkar andelen förnybart och 
återvunnen energi mycket marginellt och kommer inte att påverka det totala 
utfallet.  

Prognos: är att resultatet kommer att vara oförändrat. 
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  Mått Kommentar 

 Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

Det finns idag stora utmaningar i att minska fossilbränsleanvändningen i 
kommunala fordon ytterligare. Bland annat när det gäller möjligheten till att ladda 
elbilar då det saknas infrastruktur för detta i kommunen samt att det är också 
väldigt lång väntetid på att köpa in/leasa elbilar. Gasfordon har inte gått att 
beställa under en längre period men bör kunna beställas inom en snar framtid. 
Under perioden har man inte kunnat byta ut ytterligare fordon till fordon som drivs 
på förnyelsebart bränsle, på grund av ovanstående orsaker. 
Prognos: målet bedöms svårt att nå. 

 Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

Rapporteras i kommunens delårsrapport 

 Soliditeten ska förbättras Rapporteras i kommunens delårsrapport 

 Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

Rapporteras i kommunens delårsrapport 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Nytt livsmedelsavtal som började gälla under våren har ökat sortimentet av 
ekologiska livsmedel, Arbetsinsatser sker kontinuerligt för att öka andelen 
ekologiska livsmedel. 

Prognos: målet kommer att nås. 

 Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, ska öka 

Av de som avslutat sin insats under första tertialet så gick 27,8 % vidare till arbete 
eller studier (22 av 79). Efter Tertial 2 så har resultatet förbättrats till 30,4 % (51 av 
168). 
Prognos: målet kommer att nås. 
 

 Antalet markanvisningar, ska 
öka 

Prognos: målet kommer att nås. 

 Antalet torskfiskar i 
Byfjorden, ska öka 

Måttet redovisas på årsbasis. 

Prognos: målet kommer att nås. 

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

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en handläggningsordning för IOP. Flera initiativ från 
idéburna sektorn har inkommit. 
 
Hälsopolitiska rådet har betalat ut beviljade medel för folkhälsoprojekt 2020. Projekten får två 
utbetalningar per år och följs upp av folkhälsostrateg och Hälsopolitiska rådet tertialvis. Mål och 
inriktning för kommande 2021–2023 års folkhälsoarbete har formulerats och antagits av rådet. Ny 
ansökningsprocess för fördelning av utvecklingsmedel inleds under maj och avslutas i oktober. 

Nämndstrategier Kommentar 

Stimulera den sociala 
ekonomin/det sociala 
företagandet 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt 
fokus på små företag med 2-
9 anställda (KF ÖS 1) 

 

 

  Mått Kommentar 

 Antalet anställda i företag 
med 2-9 anställda, ska öka 

Måttet är under arbete. 
 

3.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Arbetsmarknadsavdelningen är kommunens samordnande part gällande långtidsarbetslösa som 
behöver en utvecklande insats och sysselsättning. Alla deltagare anvisas via Jobbcentrum. På grund 
av ansträngt personalläge på arbetsförmedlingen och anvisningsstopp av nya beslut sedan 2019, så 
har deltagare från Af varit mycket få fram tills nu. Under tertial 2 har det lossnat. Nu har samtliga 
tillgängliga platser i kommunen fyllts och flera står på kö. Under tiden kommunen väntat på att Af 
ska bli aktiva i samverkan igen, så har det mer aktivt arbetats med försörjningsstödstagare. Dels 
genom vägledning i Drop In och dels genom sysselsättningsplatser. Deltagare från försörjningsstöd 
brukar utgöra ca 20 % av de nyinskrivna deltagarna. Nu utgör de 2/3. Det har också skapats ett nytt 
arbetssätt där vi delat in deltagarna i tre grupper; ”Nya och nära”, ”Mera och länge” och 
”Etableringen”. Modellen skapar en synergi mellan flödena i försörjningsstöd och personer som 
anvisas från Arbetsförmedlingen. Vi har efter Coronas utbrott startat upp en digital introduktion 
som ett komplement till den fysiska introduktionen. 
 
Resultat: Av de som avslutat sin insats under de första åtta månaderna, så har 30,4 % (51 av 168) 
gått vidare till arbete eller studier. Samma period förra året var det 29,9 % (109 av 365). 
Vi gör en del riktade satsningar med hjälp av statliga medel. Genom projekt Uddevalla mot minskad 
segregation, kan vi bland annat genomföra riktade och uppsökande insatser för ungdomar. Genom 
aktiviteten Bovärdar/Miljövärdar har deltagare fått en ordinarie anställning hos Uddevallahem efter 
avslutad projektinsats. Jobbcafét i områdena Dalaberg och Tureborg är mycket välbesökta. 
 
Årets sommarlovspraktik blev mycket lyckad. Trots rådande Corona-pandemin skapades det över 
277 platser (politiskt beslut om 275) och till slut tackade 262 ungdomar ja till sin plats (55 % flickor 
och 45% pojkar). Några exempel på arbetsområden som varit aktuella i sommar är: Barnomsorg, 
arbete vid ridläger och seglarskola, grönyteskötsel, strandstädning och hjälpa till vid Kulturskolans 
sommaraktiviteter. 94 tilltänkta sommarlovspraktikplatser drogs tillbaka pga. Corona, t.ex. försvann 
alla platser inom äldreomsorgen. Genom extra medel från regeringens Sommarjobbsatsning kunde 
arbetsmarknadsavdelningen anställa sex handledare under sommaren som såg till att extra platser 
kunde tas fram och att folkhälsomyndighetens rekommendationer kunde följas samt att antalet 
ungdomar per arbetslag kunde hållas lägre än vanligt. 



 Delårsrapport augusti 2020 12 (24) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

 
Försörjningsstöd övergick till kommunstyrelsen från socialnämnden den 15 februari. Med tanke på 
förra årets ökning av hushåll och kostnader, tillsammans med en nedåtgående konjunktur, så sattes 
vår prognos till att öka ytterligare med 10-15 mkr under 2020 (från 65 mkr). Så kommer det att bli. 
Under perioden jan-aug 2019, så ökade antal hushåll med 10 % (låg på ca 840 hushåll vid 
årsskiftet). Under samma period i år 2020 har i stället antalet hushåll minskat med 3 %.  

Anledningen till att vi kunnat ”hålla nere” ökningen av hushåll beror till största delen på att vi 
lyckats skriva ut fler från försörjningsstöd, samt kunnat göra fler utredningar med avslag som 
beslut. Vi är dock fortfarande på en mycket hög nivå med ett snitt på drygt 830 hushåll per månad. 

Nämndstrategier Kommentar 

Öka utbudet av eftergymnasial 
utbildning i kommunen 

Verksamheten har flyttats till barn- och utbildningsnämnden. 

3.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Stadstrafikforum, som är kommunens samrådsorgan med Västragötalandsregionen om 
tätortstrafiken i Uddevalla, har beslutat att en kollektivtrafikplan för Uddevalla ska tas fram. I 
regionens övriga pendlingsnav har sådana planer tagits fram och turen har nu kommit till Uddevalla 
att skapa sin egen kollektivtrafikplan. Den ska kartlägga kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter 
och peka ut åtgärder som stärker kollektivtrafiken och de hållbara resornas utveckling. 
Kollektivtrafikplanen är ett strategidokument som pekar ut riktningen för de hållbara resornas 
utveckling. Till planen kopplas en handlingsplan som beskriver hur olika åtgärder kan genomföras 
och bidra till utpekade strategier i riktning mot målet att öka kollektivtrafikens marknadsandel. 
Planen ska antas under året 
 
Under tertial 2 har inledande möten genomförts med de kommuner som vill ingå i ett fördjupat 
konsortium. En prioriterad handlingsplan är upprättad där ökad dialog om förutsättningar för en 
järnvägskorridor har inletts med norska kommuner. Ett flertal nätverksmöten avseende finansiering 
och samverkan har fått skjutas upp p g a rådande läge med Corona. 
 
Kommunen har inom ramen för den sk cykelpotten i regional plan för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland ansökt om utbyggnad av GC-vägar efter statligt vägnät inom Uddevalla kommun. 
Cykelväg längs väg 172 liksom väg 675 vid Ulvesund har tagits med som objekt i kommunens 
ansökan. 
 

Nämndstrategier Kommentar 

Genom att åstadkomma en 
välutvecklad och snabb 
järnvägs- och 
transportinfrastruktur för såväl 
person- som godstransporter 
ska Uddevalla kommun bli en 

Under tertial 2 har inledande möten genomförts med de kommuner som vill ingå i 
ett fördjupat konsortium. En prioriterad handlingsplan är upprättad där ökad dialog 
om förutsättningar för en järnvägskorridor har inletts med norska kommuner. Ett 
flertal nätverksmöten avseende finansiering och samverkan har fått skjutas upp p 
g a rådande läge med Corona. 
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Nämndstrategier Kommentar 

del av både Göteborgs och 
Oslos arbetsmarknadsregioner 

Den lokala trafikinfrastrukturen 
skall möjliggöra effektiva 
kommunikationer för alla inom 
kommunen 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att genomföra en 
utvärdering av effekterna av 
omläggningen av linjenätet 
för stadsbussarna (KF ÖS 3) 

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar gemensamt med en 
kollektivtrafikplan för Uddevalla tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens 
pendlingsnav med särskild betydelse för regional utveckling. En kollektivtrafikplan 
ska därför tas fram för att analysera och beskriva kollektivtrafikens 
utvecklingsmöjligheter. Inom ramen för kollektivtrafikplanen analyseras och 
utvärderas linjenätets utformning och effektivitet. Planen kommer att beskriva 
förslag till förbättringsåtgärder genom ändringar i linjenät/linjeutbud, 
framkomlighetsåtgärder och andra prioriteringar som kan göras för att öka det 
hållbara resandet. 

 Kommunstyrelsen har 2019-
10-11 utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att 
anlägga nya sträckor enligt 
antagen cykelplan, där 
Ulvesund och Lane-
Fagerhult prioriteras i 
samarbete med Trafikverket 
(KF ÖS 3) 

Kommunen har inom ramen för den sk cykelpotten i regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt om utbyggnad av GC-vägar efter 
statligt vägnät inom Uddevalla kommun. Cykelväg längs väg 172 liksom väg 675 
vid Ulvesund har tagits med som objekt i kommunens ansökan. 

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

Ett nytt arbetssätt har införts för att kunna ställa säkerhetskrav i upphandlingar innebärande att 
kommunens säkerhetsfunktion går igenom den årsvisa planen för upphandlingar för att bedöma i 
vilka det behöver ställas krav utifrån ett säkerhetsperspektiv. 
 
Framtagandet av en ny digital översiktsplan framskrider. Ett förslag har varit ute på internremiss till 
och med 30 april och med vissa förbehåll förlängt till 31 augusti. Därefter kommer planen att 
revideras. Det reviderade förslaget kommer därefter att skickas ut på formellt samråd. 
 
Uddevalla kommun hamnar för år 2020 på plats 55 av 290 kommuner på den aktuella 
hållbarhetslistan över de hållbaraste kommunerna i Sverige. Det är en liten nedgång jämfört med 
plats 33 i 2019 års rankning. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärka kommunens 
utveckling genom ett 
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Nämndstrategier Kommentar 

kontinuerligt 
översiktsplanearbete som metod 

Trygga viktiga 
samhällsfunktioner genom att 
ställa ökade hållbarhets- och 
totalförsvarskrav vid 
upphandling 

Möten har hållits med kommunens säkerhetsfunktion för att utreda hur man ska 
kunna ställa krav gällande säkerhet i upphandlingar. Tillvägagångssättet kommer i 
nuläget vara så att säkerhetschefen får titta igenom alla planerade upphandlingar 
för 2021 och göra en bedömning av vilka av dessa där kravställning behöver göras 
utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Sträva efter att där så är möjligt 
att bygga i trä 

 

Verka för att minska utsläpp av 
växthusgaser inom Uddevallas 
kommuns geografiska område 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har fått i 
uppdrag av 
kommunfullmäktige att 
beställa projektet 
"Framtidens bad" (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

 

 Kommunstyrelsen har fått i 
uppdrag av 
kommunfullmäktige 
att  tillskapa en organisation 
för styrning gällande 
projektet framtidens 
bad  (dnr KS 2019/00769) 
(KF ÖS 4) 

 

 

  Mått Kommentar 

 Uddevalla kommun ska 
förbättra sin placering i 
aktuell hållbarhetslista över 
de hållbaraste kommunerna i 
Sverige 

Uddevalla kommun hamnar för år 2020 på plats 55 av 290 kommuner i årets 
kommunrankning. Det är en liten nedgång jämfört med plats 33 i 2019 års 
rankning. 
Länsplacering: 7 av 49 i Västra Götalands län. 
Placering i kommungrupp: 21 av 108 större städer och kommuner nära större 
stad. 
Poäng: 27,8 av totalt 52 poäng. 
Den här rakningen bygger på flera olika parametrar både på enkätfrågor och på 
extern data. 
Det tillkommer och tas bort frågor i enkäten varje år. 
Olika extern data hämtas till rakningen och varierar mellan åren. 
Det innebär att man inte i förväg vet vilka frågor som är aktuella för året och det 
går heller inte ge någon prognos för nästa år. 
Resultatet är bra. Under de elva år som denna rakning har pågått har kommunen 
placerats mellan 68-17:e plats. 
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3.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 
förebyggande arbete 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har arbetat med fullmäktiges uppdrag om övergripande 
välfärdsplan och integrationsplan. Integrationsplanen är sänd på remiss. Välfärdsplanen är i en 
förankringsfas. 
 
Partsgemensamma gruppen med representation från både kommun och idéburen sektor träffades 
under tertial 1 och har bl.a. arbetat med en ak träffats och arbetet kring en aktivitetsplan för året har 
påbörjats. Utbildningsinsatser och inspirationsmässor och sammankomster har förhindrats av 
coronaviruset, vilket gör att flera aktiviteter som varit planerade för våren fått flyttas. Flera initiativ 
till Idéburet offentligt partnerskap har tagits. Kommunstyrelsen har fastställt en kommungemensam 
handläggningsprocess för IOP. 

Nämndstrategier Kommentar 

Stärka det brottsförebyggande 
arbetet Uddevalla kommun i 
samverkan med andra aktörer 

Föräldrar har deltagit i nattvandringar på Dalaberg tillsammans med svenska kyrkan 
och nattvandring.nu. 
Under första tertialet startade pappagrupperna ett samarbete med Svenska kyrkan, 
för att sysslolösa män ska komma närmare arbetsmarknaden. Detta skedde genom 
ett samarbete med kommunens Jobbcafé samt några företag. 

Arbeta för en ökad jämlikhet Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de 
fem nationella minoriteterna. Uddevalla har därför tagit fram nya riktlinjer som 
kommunfullmäktige antog den 13 maj. 
Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige och ca. 5% av 
Uddevallas invånare har rötter i Finland. Uddevalla har haft en aktiv sverigefinsk 
minoritetsgrupp sedan 1950-talet och kommunen blev förvaltningsområde för 
finska språket sedan 2013-02-01. Målet med arbetet kring förvaltningsområdet är 
att skapa en fungerande struktur inom barnomsorg och äldreomsorg så att 
förvaltningar kan erbjuda service inom dessa områden på finska om 
kommuninvånare önskar det. Kommuninvånare ska även kunna använda finska i 
sina kontakter med kommunen vid behov. Kommunen ska därför verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i finska. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen arbetar tätt tillsammans med kommunstyrelsens 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet och har under perioden berett underlag 
för beslut i sex olika ärenden. Informationer har skett inom 12 olika ämnen. 
Tillsammans har man arbetat fram det nya strategiska dokumentet plan Integration 
2030, som nu är ute på remiss. 

 

  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) 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att starta en 
process för att flytta 
stadshuset till centrum och 
därvid se på möjligheterna 
att kombinera detta med 
ändamålsenliga lokaler för 
kultur (KF ÖS 5) 

Utredningsarbete pågår och rapporteras senare under året. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 
2030" (KF ÖS 5) 

Under maj genomfördes den femte workshopen med Arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet och på utskottets möte i juni presenterades ett förslag till 
remissversion av Plan Välfärd 2030 vilken återremitterades för revidering. En 
reviderad förankringsversion med förslag till handlingsplan, från 
förankringsprocess till remissarbete, kommer att presenteras för utskottet i 
september. 

 

  Mått Kommentar 

 Ökad grad av utförande hos 
civilsamhället genom IOP 
och ASF 

 

 Vuxna biståndsmottagare 
med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av 
befolkningen 

 

3.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Via personal från arbetsmarknadsavdelningens integrationsenhet, i samverkan med civila samhället, 
så har det bedrivits nattvandring i de norra stadsdelarna i Uddevalla. Detta sker även i samverkan 
med föräldragrupperna för att få föräldrarna mer engagerade i området. 
 
Kris och säkerhetsverksamheten har under året 1 präglats av pandemin. 

3.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Nämndstrategier Kommentar 

Friskvård och förebyggande 
arbete skapar ökad folkhälsa 
och livskvalitet i samhället 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att under 2020 
avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjn
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  Politiska uppdrag Kommentar 

ing inom vård- och 
omsorgsområdet (KF ÖS 7) 

3.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 
bland annat genom en utökad digitalisering 

Arbetet med digitalisering har fortsatt. under tertial lades ett omfattande arbete lagts ner på att skapa 
förutsättningar för distansmöten, både inom förvaltningen och för nämnderna. Distansmöten har 
tillämpats i stor utsträckning. 
 
Den digitala agendan som är ett styrande dokument för kommunens digitaliseringsarbete 
fastställdes av kommunfullmäktige i november 2019. Den tillhörande handlingsplanen har tagits 
fram av kommundirektörens ledningsgrupp och följs upp löpande. 
 
Införande av beslutsstödsystem startade i augusti 2019 och datalager med personal- och 
ekonomidata färdigställdes under 2019, mindre justeringar kvarstår. Kvartal 4 2019 påbörjades 
etapp 2 för Socialtjänsten. Införande av systemförvaltningsorganisation, utbildning av användare 
och utrullning pågår. 

Nämndstrategier Kommentar 

Uddevalla kommun är en 
attraktiv arbetsgivare bland 
annat med fokus på 
medarbetarnas 
kompetensutveckling, 
arbetsmiljö och friskvård 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att driva 
kommunens fastigheter i 
bolagsform (KF ÖS 2) 

Arbete pågår, rapport lämnas senare under året. 

 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) 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att överföra 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

ansvaret för försörjningsstöd 
från socialnämnden till 
kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

 Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att fortsätta 
leda arbetet med att 
tillsammans med 
förvaltningarna konkretisera 
de förslag till strukturella 
förändringar i organisation 
och arbetsmetoder som 
långsiktigt minskar 
kostnaderna i enlighet med 
planen. Det skall även 
resultera i ett förslag till 
fördelning per nämnd, av 
37 mkr i 
effektivisering/besparing för 
2021 (KF ÖS 8) 

Förslag till fördelning och sparbeting har lagts fram inom ramen för 
planeringsförutsättningar. 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 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) 

 

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

Ett pilotprojekt med digital e-signering har påbörjats gällande avtal och 
delegationsbeslut. Utfallet är mycket positivt. 
 
Under 2020 har löneenheten arbetat intensivt med upphandling av ett nytt 
personalsystem. Nuvarande lönesystem är uppbyggt för en centraliserad 
lönefunktion, ett nytt system kommer istället att bygga på självservice. För såväl 
medarbetare som chefer kommer lönehanteringen att förenklas och alla processer 
på löneadministrationen blir digitala. De flesta processer som finns kvar att 
digitalisera kommer att lösa sig när nytt personalsystem är på plats. 
 

HR-enheten har påbörjat en kartläggning av vilka HR-processer som kan 
digitaliseras. Syftet med kartläggningen är att se vilka behov verksamheterna har 
samt att underlätta vardagen för cheferna. Processer som hittills har identifierat 
och digitaliserats: personalanteckningar (medarbetarsamtal), det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Ett förslag till en digital chefsintroduktion har tagits fram. 
 

Kontaktcenter hanterar alla ärenden digitalt i ett ärendehanteringssystem och all 
dialog och kommunikation med förvaltningarna sker digitalt. Under våren har 
kommunikationsenheten utvecklat och förbättrat strukturen i 
ärendehanteringssystem. 

 

Livestreaming av event på uddevalla.se har påbörjat under våren och ett projekt 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

tillsammans med IT för att se över förbättringar och utvecklingar av intranätet har 
också påbörjat under perioden. 

 

  Mått Kommentar 

 Attraktiv arbetsgivarindex, 
ska öka 

 

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

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet Nike, som kombinerar studier med konstnärliga 
processer, har haft sammanlagt 30 inskrivna ungdomar under perioden. Framgångsrikt har varit att 
kunna erbjuda praktik till vissa av ungdomarna, som ett komplement till studier. Arbetet med jobb- 
och utbildningsmässan i Agnebergshallen den 27 februari har varit ett stort projekt. På grund av 
Corona, så styrdes verksamheten om till hemundervisning i mitten av mars, där personalen 
ansvarade för ca fem ungdomar var med daglig kontakt. En positiv sida av den här omställningen 
har varit att personalen fått en tätare kontakt med de flesta ungdomarna. Vissa riskerade dock att 
åter hamna i en ”hemmasittarproblematik”, så därför erbjuds dagliga aktiviteter igen men under en 
begränsad tid och med restriktioner. 
 
Vecka 25 startade sommarlovspraktiken och i Nikes verksamheter deltog strax under 100 ungdomar 
under de tre perioderna (totalt nio veckor). Vi och ungdomarna var indelade i flera grupper och 
arbetade med strandstäd, städ kring skolor, målning av lokaler/kontor, snickeri/målning på årets 
spökattraktion, och konstnärlig målning. 

3.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 
mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

En hållbarhetssamordnarfunktion har inrättats för att stödja en mer hållbar upphandling. 

  Mått Kommentar 

 Andel ramavtal och 
avtalstrohet 

 

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

Prognosen är att kommunen under året kommer att ta emot 110 nyanlända. 12 av dessa kommer via 
anvisning och resterande bosätter sig på egen hand. 

 
Den lagstadgade informationen Samhällsorientering som ges till vuxna nyanlända, skall från år 
2020 ges med 100 timmar i stället för 60. Ett nytt lektionsupplägg för dessa 100 timmar är antaget. 
En diskussion pågår nu i Fyrbodal om vilken kommun som fortsättningsvis ska bedriva SO (idag är 
det tre kommuner, varav Uddevalla är en av dessa). 
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Övriga etableringsinsatser som avdelningen bedriver är: planerat mottagande via anvisning, 
mottagningssamtal, samhällsguide, frivilliga föräldragrupper, föräldracirklar samt brobyggare. 
Sammanslagningen med försörjningsstöd erbjuder möjligheter att utveckla arbetet med 
mottagningssamtalet och det pågår diskussioner om att mottagningssamtalen ska bli en del av 
Jobbcentrum, där syftet är att så tidigt som möjligt få fokus på egen försörjning och arbete. 
 
För att erbjuda nyanlända och svenskar att mötas har vi aktiviteten Samhällsguide Uddevalla. Under 
2020 haft en stor satsning på digitala träffar på grund av Corona genomförts (16 digitala 
gruppaktiviteter). Även om digitala aktiviteter är igång så är det tydligt att deltagarna har en önskan 
att träffas och många lyfter att de känner sig ensamma. Under måndagarna i januari-mars kunde 
dock Samhällsguide Uddevalla genomföra tio Språk- & spelcaféer på Ryttaren Café & 
aktivitetscenter tillsammans med personal från Ryttaren och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
På grund av covid-19, så stängde båda mötesplatserna den 19 mars. Mötesplats Dalaberg öppnade 
åter den 27 juli. På mötesplats Dalaberg har det satts upp plexiglas mellan korridor och café. I 
lokalen har ett antal stolar tagits bort och ett maxantal besökare åt gången tillåts, allt detta på grund 
av covid-19. Mötesplatsen har haft ett tält uppsatt på torget, ett förvaltningsövergripande samarbete 
för att öka kunskap om smittskydd/civid-19 och dämpa social oro. Sista dag för tältet var den 16 
juli. 

Mötesplats Tureborg är under avveckling. Den har varit öppen för sommarverksamhet, men har nu 
stängt för gott. Modulerna återförs till ägaren Skolmoduler AB under oktober månad och sedan 
återställs marken där modulerna stått. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har tagit fram det strategiska dokumentet plan 
Integration 2030. Planen är ute på remiss. 

Nämndstrategier Kommentar 

Samverka med näringslivets 
arbetsmarknad och 
civilsamhället för ökad 
integration, samverkan, arbeten 
och tillväxt 

Prognosen är att kommunen under året kommer att ta emot 110 nyanlända. 12 av 
dessa kommer via anvisning och resterande bosätter sig på egen hand. 
Den lagstadgade informationen Samhällsorientering som ges till vuxna nyanlända, 
skall från år 2020 ges med 100 timmar i stället för 60. Ett nytt lektionsupplägg för 
dessa 100 timmar är antaget. En diskussion pågår nu i Fyrbodal om vilken 
kommun som fortsättningsvis ska bedriva SO (idag är det tre kommuner, varav 
Uddevalla är en av dessa). 
Övriga etableringsinsatser som avdelningen bedriver är: planerat mottagande via 
anvisning, mottagningssamtal, samhällsguide, frivilliga föräldragrupper, 
föräldracirklar samt brobyggare. 
Sammanslagningen med försörjningsstöd erbjuder möjligheter att utveckla arbetet 
med mottagningssamtalet och det pågår diskussioner om att mottagningssamtalen 
ska bli en del av Jobbcentrum, där syftet är att så tidigt som möjligt få fokus på 
egen försörjning och arbete. 
 
För att erbjuda nyanlända och svenskar att mötas har vi aktiviteten Samhällsguide 
Uddevalla. Under 2020 haft en stor satsning på digitala träffar på grund av Corona 
genomförts (16 digitala gruppaktiviteter). Även om digitala aktiviteter är igång så är 
det tydligt att deltagarna har en önskan att träffas och många lyfter att de känner 
sig ensamma. Under måndagarna i januari-mars kunde dock Samhällsguide 
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Nämndstrategier Kommentar 

Uddevalla genomföra tio Språk- & spelcaféer på Ryttaren Café & aktivitetscenter 
tillsammans med personal från Ryttaren och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Föräldrar har deltagit i nattvandringar på Dalaberg tillsammans med svenska 
kyrkan och nattvandring.nu. 
Under första tertialet startade pappagrupperna ett samarbete med Svenska 
kyrkan, för att sysslolösa män ska komma närmare arbetsmarknaden. Detta 
skedde genom ett samarbete med kommunens Jobbcafé samt några företag. 
 
På grund av covid-19, så stängde båda mötesplatserna den 19 mars. Mötesplats 
Dalaberg öppnade åter den 27 juli. På mötesplats Dalaberg har det satts upp 
plexiglas mellan korridor och café. I lokalen har ett antal stolar tagits bort och ett 
max antal besökare åt gången tillåts, allt detta på grund av covid-19. Mötesplatsen 
har haft ett tält uppsatt på torget, ett förvaltningsövergripande samarbete för att 
öka kunskap om smittskydd/civid-19 och dämpa social oro. Sista dag för tältet var 
den 16 juli. 
Mötesplats Tureborg är under avveckling. Den har varit öppen för 
sommarverksamhet, men har nu stängt för gott. Modulerna återförs till ägaren 
Skolmoduler AB under oktober månad och sedan återställs marken där modulerna 
stått. 
 
Avdelningen har nu tillsammans med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och 
integrationsutskott, tagit fram det strategiska dokumentet plan Integration 2030. 
Planen är ute på remiss. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan 
"Integration 2030” (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan 
Integration 2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022. 
Planen ska vara vägledande i arbetet för integration och motverkande av 
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen ska vara ett strategiskt 
långsiktigt dokument som enar över partigränser. Planen ska innehålla en tydlig 
gemensam målbild, med strategiska ställningstaganden inom utpekade områden. 
Planen är ´framtagen och under remissbehandling. En processtödjare är anlitad 
för den kommande implementeringen. 

 

  Mått Kommentar 

 Integrationen skall förbättras 
i form av minskat 
utanförskap 

 
Uddevalla kommun har följt utanförskapet som ett mått på integration sedan år 
2008. Faktorerna som mäts är förvärvsarbetande, utbildningsbakgrund och 
valdeltagande, där samtliga mått strävar efter att nå en så hög andel som möjligt. 
Dessa faktorer slås sedan samman till ett mått – Utanförskapsindex. Hela 
kommunens Utanförskapsindex har under dessa år legat runt 80 %. Vi har tre 
områden som skiljer sig stort mot kommunsnittet och det är Dalaberg, Hovhult och 
Tureborg, som alla ligger ca 20 %-enheter lägre än kommunsnittet. 
Det är svårt att påverka måttet i dessa områden, eftersom det hela tiden fylls på 
med nya invånare som befinner sig i ett nytt utanförskap. Det är därför viktigt att 
även följa resultatet för kommunen i sin helhet. Resultatet 2020 i våra tre områden 
är oförändrat från år 2019, 62,4 % (kommunsnittet är 82,1 %). 
Klyftorna har ökat mellan kvinnor totalt i kommunen och kvinnor i dessa tre 
områden med 25 %. 
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  Mått Kommentar 

Skillnaden mellan männen i utanförskapsområdena och kommunsnittet män, har 
minskat med 13 %. 
 
Valdeltagandet går ej att ta fram könsuppdelat män/kvinnor, varför det 
könsuppdelade måttet endast innehåller faktorerna arbete och utbildning. 
 
 
 
 

 Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller studerar, 
andel (%) 

 

3.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

3.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 
och Lyckorna som speciella landmärken 

3.14 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 

Arbetet med en nationell cykelled genom Bohuslän fortsätter och under tertialet har ett digitalt möte 
genomförts med Koucky & Partners, Turistrådet Västsverige och berörda funktioner inom 
Uddevalla kommun. Arbetet kopplas till samverkan inom Ett enat Bohuslän som ett av 
fokusområdena för år 2020. 
 
Avdelningen för hållbar tillväxt har fortsatt samverkan med berörda kommuner, Västkuststiftelsen 
och Turistrådet Västsverige gällande utveckling och tillgänglighet till de regionala lederna 
Bohusleden och Kuststigen kopplat till besöksnäringen. Vandringsleder är också ett av 
fokusområdena för Ett enat Bohuslän år 2020, där Uddevalla är ansvarig. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Förstärk tillgängligheten till 
kommunens besöksmål via 
utvecklad kollektivtrafik, cykel- 
samt vandringleder samt verka 
för att åstadkomma en nationell 
cykelled genom Bohuslän 

Arbetet med en nationell cykelled genom Bohuslän fortsätter och under tertialet 
har ett digitalt möte genomförts med Koucky & Partners, Turistrådet Västsverige 
och berörda funktioner inom Uddevalla kommun. Arbetet kopplas till samverkan 
inom Ett enat Bohuslän som ett av fokusområdena för år 2020. 
 
Avdelningen för hållbar tillväxt har fortsatt samverkan med berörda kommuner, 
Västkuststiftelsen och Turistrådet Västsverige gällande utveckling och 
tillgänglighet till de regionala lederna Bohusleden och Kuststigen kopplat till 
besöksnäringen. Vandringsleder är också ett av fokusområdena för Ett enat 
Bohuslän år 2020, där Uddevalla är ansvarig. 
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3.15 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 
och turism 

En fiskräknare placerades i Bäveån under våren och ska vara kvar under ett år framåt på försök. 
Även arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån har 
fortsatt. Fiskräknaren och informationsskyltarna, blir viktiga komponenter för information, kunskap 
och attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem 
(KF ÖS 15) 

En fiskräknare placerades i Bäveån under våren och ska vara kvar under ett år 
framåt på försök. Även arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, 
Hasselbacken och fisken i Bäveån har fortsatt. Fiskräknaren och 
informationsskyltarna, blir viktiga komponenter för information, kunskap och 
attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. Laxtrappans tillkomst och infriandet av 
det politiska uppdraget, fokuseras under kommande tertial 

3.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Många av affärsutvecklingsfrågeställningarna kopplat till besöksnäringen har pausats med 
anledning av Corona-pandemin. Beslut om ett kommande destinationsbolag kommer att processas 
fram med ny majoritet under tertial 3. 

Nämndstrategier Kommentar 

Öka förutsättningarna för 
affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

Många av affärsutvecklingsfrågeställningarna kopplat till besöksnäringen har 
pausats med anledning av Corona-pandemin. Beslut om ett kommande 
destinationsbolag kommer att processas fram med ny majoritet under tertial 3. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa ett 
destinationsbolag med 
inriktning om genomförande 
2021 (KF ÖS 16) 

Synergier mellan nuvarande aktörer och starkare affärssamverkan med 
näringarna är fokuserat i det kommande bolagets ägardirektiv och uppdrag. 
Tidplanen kan förskjutas på grund av svårigheter att samla näringen under 
Corona-tider. 

3.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

i syfte att utveckla biosfärsområden har en konsult upphandlats. Utredningen (förförstudie) har 
startat. Covid-19 har försvårat intervjuer men insamling av tidigare eller pågående arbeten pågår. 
Ansökan om förstudiemedel från Fyrbodal är gjord. 

Nämndstrategier Kommentar 

Arbeta för att utveckla 
biosfärsområden som bidrar till 
ökad hållbar turism. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Arbeta för att utveckla 
biosfärsområden som bidrar till 
ökad hållbar turism. 

 

 


