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Sammanfattning 
Under perioden har Källdalsskolan färdigställts och nämnden har godkänt förstudien i projektet Kaj 
och översvämningsskydd. Igångsättningsbeslut för projektet väntas från kommunfullmäktige. 

För perioden prognostiseras ett överskott på 9,0 mkr. Avvikelsen beror framförallt på försäljning av 
tomter på Sundsstrand och Facklan som generera intäkter och statligt stöd för kostnader för 
förvaltningens sjukersättningar under perioden. De negativa avvikelserna är främst minskade 
parkeringsintäkter för den tekniska verksamheten på grund av åtgärder till följd av Corona-
pandemin samt kostnader för ej budgeterade kostnader för döda almar runt om i staden. 

Under sommaren färdigställdes Källdalsskolan och den 4 september invigdes den nya skolan och 
aktivitetshuset Rampen, som öppnade för allmänheten samma dag. Källdalsskolan är en grundskola 
för elever i årskurs F-6 samt grundsärskola, och Rampen är ett aktivitetshus för alla åldrar med 
bland annat bibliotek, fritidsgård, idrottshall och café. 

I juni godkände Samhällsbyggnadsnämnden förstudien till projektet Kaj och översvämningsskydd i 
Uddevalla. Inom projektet är fokus på att översvämnings skydda befintlig bebyggelse. Projektet har 
uppdraget att utreda hela sträckningen för översvämningsskyddet, och när det omfattar områden 
med ny bebyggelse planeras detta tätt ihop med övriga stadsutvecklingsprojekt i Uddevalla. Kaj och 
översvämnings projektet har efter kompletterande undersökningar och utredningar i området en 
färdigställd fördjupad förstudie där bland annat förutsättningar redovisas och lösningsförslag 
presenteras. I den fördjupade förstudien finns samtliga, för projektet viktiga, förutsättningar 
redovisade samt en fördjupad redovisning delsträcka för delsträcka där lösningar och förslag 
presenteras. I samband med förstudien har det också tagits fram material kring tänkbar 
utbyggnadsordning som ska kunna hänga samman med en förväntad stadsutveckling på insidan av 
skyddet. Översvämnings projektet är efter den fördjupade förstudien nu redo för att gå in i nästa fas 
enligt handlingsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i juni att föreslå Kommunfullmäktige 
förklara den fördjupade förstudien avslutad och att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna start 
av projekteringsfasen. 

Ständigt arbete pågår för att stärka det positiva bemötandet från Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet med att kunna ge snabb och korrekt service och information till företag och individer. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen på hemsidan. Kommunikation 
lyfts regelbundet som en punkt på förvaltningens ledningsgrupp och fokus just nu är både på extern 
och intern (både inom förvaltningen och inom kommunen) kommunikation. För att bidra till 
ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling har ett utbildningsmaterial tagits fram för att 
kunna arbeta vidare inom respektive verksamhet med att implementera Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 

Inom ramen för förvaltningens processarbete har processerna kopplat till lokalförsörjning särskilt 
prioriterats. Arbete med att se över och förbättra processen att förse kommunala verksamheter med 
fungerande lokaler pågår. I arbetet ingår bland annat investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess 
samt arbetet med underhåll och förvaltning av befintliga lokaler. 
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Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall Samhällsbyggnadsnämnden 

  
Nettokostnad tom 
augusti 2020 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
augusti 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Planeringsverksamhet -6,9 -5,5 -1,4 0,0 

Myndighetsutövning -9,2 -11,0 1,8 1,0 

Teknisk verksamhet -49,9 -44,3 -5,6 -7,0 

Service 6,8 0,7 6,1 0,0 

Gemensam 
verksamhet 

8,4 -7,3 15,7 15,0 

Kommunbidrag 76,1 76,1 0,0  

Resultat 25,3 8,7 16,6 9,0 

 

Planeringsavdelningen 

Planeringsavdelningen redovisar för perioden en prognos i nivå med budget, med en liten risk för 
underskott i slutet av året om intäkterna från bergsförsäljning fortsätter att vara låg. Perioden har 
haft lägre intäkter från försäljning av berg samt puckelkostnader för planarbetet. Intäkterna för 
planarbeten bedöms dock under året ligga i nivå med budget. Däremot kan intäkterna från 
försäljning av berg fortsatt vara lägre än budgeterat. Personalbudgeten visar ett överskott och 
kommer sannolikt fortsätta göra det under resten av året. Överskottet beror på att beviljade 
tjänstledigheter inte fullt ut ersätts. Det kan dock finnas ett behov av att rekrytera personal, främst 
med anledning av att de prioriterade projekten inom stadsutvecklingen bedöms innebära en ökad 
arbetsmängd för avdelningen. 
 
Arbetet med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen samt automatisering fortsätter. 
Avdelningen arbetar med en handlingsplan för att kunna prioritera kommande åtgärder utifrån vad 
som ger störst nyttoeffekt. Förvaltningen arbetar också intensivt med processkartläggning vilket ger 
ett bra underlag för att kunna digitalisera och automatisera lämpliga processer och flöden. 
Digitaliserings- och automatiseringsarbetet är nödvändigt för att uppfylla kraven på effektivitet, 
rättssäkerhet och tillgänglighet. I ett inledande skede kommer arbetet att kräva resurser som det idag 
saknas finansiering för. 

Myndighet 

Myndighetsavdelningen arbetar löpande med förbättring av verksamhetens rättssäkra och 
resurshushållande digitala processer samt ökat förtroende från medborgare och företagare. Den 
interna ärendehanteringen är helt digital, projekt pågår för att göra det möjligt att ta emot även 
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ansökningar och anmälningar digitalt. Avdelningen har tillgång till en ny rättsdatabas, utifrån vilken 
löpande genomgång av domslut sker. Veckoavstämning och kollegiegranskning sker för ökad 
samsyn i handläggningen samt bättre förståelse för kollegors verksamhetsområden. För att uppnå ett 
ökat förtroende från våra medborgare och företagare har avdelningen under året arbetat med att få 
en ökad förståelse för och från våra kunder med hjälp av exempelvis rådgivning, mer information i 
tidigt skede samt löpande under handläggningen. Enkäter med kundutvärdering av avdelningens 
handläggning skickas med varje beslut och inspektionsrapport. Dessa visar på ett gått bemötande 
och nöjda kunder 

Avvikelser gentemot budget beror på lägre intäkter för miljöverksamheten, anpassning av 
verksamheten utifrån Corona-pandemin har krävts. Den planerade timtillsynen för miljötillsyn har 
inte kunnat genomföras under först halvåret, vilket minskar avdelningens intäkter med ca 0,5 mkr. 
För 2020 budgeterades det 0,5 mkr lägre än tidigare för bidrag för bostadsanpassning, verksamheten 
följer i nuläget budget men ser en risk i att besparingen var för stor. Lönekostnaderna är lägre än 
budgeterat, då vikarier inte tillsatts vid pågående tjänstledigheter inom enheten för bygg- och 
miljöprövning. 

Under första tertialet minskade uppdragen för uppdragsverksamhet inom lantmäteri samt inkomna 
förrättningsärenden jämfört med samma period förgående år. Under andra tertialet ser avdelningen 
åter en ökning. Under sommaren har det dessutom inkommit betydligt fler bygglovsansökningar än 
normalt. Ökad ärendeingång i kombination med vakanser gör att avdelningens ekonomiska prognos 
är ett överskott på 1 mkr. 

Tekniska 

Den tekniska verksamheten prognostiserar ett underskott på -7 mkr. Avvikelsen beror till störst del 
av lägre parkeringsintäkter, som åtgärd till följd av Covid-19 pandemin som utgör ca -4,8 mkr i 
minskade intäkter. Åtgärden genomfördes i slutet av mars och beslutades på 
Samhällsbyggnadsnämnden i april. Effekten av beslutet om avgiftsfria parkeringar blev att även 
tidsregleringen i de lokala trafikföreskrifterna förlorade sin effekt. Detta på grund av att 
tidsregleringen är knuten till att avgift tas ut. Förvaltningens uppfattning var att syftet med beslutet 
var att en större rörelse av kunder till centrumhandeln skulle skapas. En justering av beslutet gjordes 
därför, de nya förslaget var att ta ut en låg avgift så att de lokala trafikföreskrifterna med 
tidsregelring är verksamma i syfte att få större genomströmning av besökare till centrum. Prognosen 
för första tertialet var beräknad utifrån att Kommunfullmäktige beviljade förvaltningens förslag. 
Kommunfullmäktige beslutade i juni att bevilja förvaltningens förslaget, men att ytterligare sänka 
avgiften så den blev ännu lägre vilket gör att underskottet för första tertialet borde varit högre. 
Avvikelsen beror även på att kompensation för lokalbanken inte erhållits fullt ut. Efter nya riktlinjer 
för internhyra ska lokalbanken finansieras med kommunbidrag kommande år. Avvikelsen kommer 
kvarstå under 2020 om inte försäljning eller uthyrning av lokaler i lokalbanken sker. Avvikelse är 
även ej budgeterade rad kostnader för döda Almar runt om i staden. 
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Service 

Serviceavdelningen redovisar för perioden en prognos i nivå med budget. Avdelningen arbetar 
fortsatt med att effektivisera sina verksamheter för att fortsatt hålla budget i balans. Lokalvården har 
bland annat tillsammans med samordnare gått igenom storstädstimmar utifrån yta och innehåll. 
Skapat en kalkyl för att skapa likvärdighet mellan likartade objekt gällande avverkningsgrad - där 
har man sett en effektivisering. Inför 2020 togs en handlingsplan fram för måltidsservice som 
syftade till att effektivera verksamheten och få balans mellan kostnader och intäkter. Åtgärder i 
handlingsplanen är till exempel att inte tillsätta vikarier fullt ut, att nyttja resurspersoner mer 
effektivt, att vakanspröva vid återanställning. För att minska livsmedelskostnaden ytterligare 
kommer man inte klara fortsätta öka andelen ekologiska inköp utan fokuserar på att hålla den 
nuvarande andelen ekologiska inköp. Prisjustering som inte är gjord sedan 2001 väntas från 
Kommunledningen för övriga ätande och pedagoger. Facilitet och fordon har i samarbete med 
Verksamhetsstöd arbetat med att förenkla fakturering. Verksamheten har under perioden övertagit 
ytterligare femtio fordon. 

En målsättning för 2020 är att halvera serveringssvinnet, under pågående Corona-pandemi har 
arbetet tillfälligt avstannat. Stadshuskällaren samt gymnasieskolor med skolkök och elevcafé 
stängdes under våren vilket bland annat krävts omfördelning av personal i verksamheten. Minskade 
intäkter för de restaurangerna som stängde för utomstående på socialtjänsten. Inom lokalvården 
ökade extrauppdragen som en följd av Corona-pandemin. Verksamheten har under perioden ökat 
inköp och användning för förbrukningsmaterial samt har ett pandemilager uppförts med livsmedel 
som ska vara i tre veckor. Verksamheten har under perioden arbetet utifrån resurser som finns och 
flyttat från stängda verksamheter till verksamheter som är igång och därför har inte behovet av 
vikarier behövts fyllas. 

Gemensam verksamhet 

För perioden redovisar den gemensamma verksamheten ett överskott. Överskottet beror på 
exploateringsintäkter till följd av försäljning av tomter på Sundsstrand och Facklan och statligt stöd 
för ersättning av sjuklöner. Negativa avvikelser beror framförallt av att en enhetschef inte kommer 
att belasta budget under andra halvåret av 2020, samt att avdelningschef för verksamhetsstöd inte 
belastar avdelningens budget under första halvåret 2020. I budget för 2020 ligger en minskning på 
två tjänster på personalsidan. Detta har varit möjligt utifrån vakansprövning kopplat till förbättrade 
rutiner och processer men kommer också att kräva en utökad automatisering och digitalisering 
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Investeringsuppföljning 

Samhällsbyggnadsnämndens egna investeringar 

  Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar 115,2 126,3 189,5 156,8 

 
Samhällsbyggnadsnämnden utför dels egna investeringsprojekt dels investeringsprojekt för övriga 
nämnder. Den budgeterade investeringsutgiften för Samhällsbyggnadsnämndens egna investeringar 
uppgår till 189,5 mkr. Prognosen är att ca 157,0 mkr kommer att upparbetas under året vilket 
motsvarar ca 83 % av årets budgeterade investeringsutgift. Avvikelsen beror framförallt på 
senarelagda tidsplaner. 

Investeringar som Samhällsbyggnadsförvaltningen utför på uppdrag av övriga 
nämnder 

  Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar 76,8 314,0 471 184,3 

 
När det gäller investeringsprojekt som Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utför på uppdrag av 
övriga nämnder uppgår årets budgeterade investeringsutgift till ca 471,0 mkr. Prognosen för 
genomförande utifrån årets investeringsbudget är att ca 39 % av budgeten kommer att förbrukas 
under året. Avvikelse med 70,0 mkr gentemot budget avser projekt som inte är beställda av 
finansieringsansvarig nämnd. I övrigt beror avvikelsen till största del på senarelagda tidplaner i 
lokalförsörjningsplan 2020–2030 med ca 139,0 mkr varav Framtidens bad är ett av projekten (80 
mkr). 

 

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 

2,6 2,81 1,4 2,12 2,2 2,54 

Kommentar  

Korttidsfrånvaron på förvaltningen ökar i jämförelse med helårsvärdet 2019. Den totala frånvaron och 
långtidsfrånvaron ökar något i förvaltningen. Måttet omfattar endast korttidsfrånvaron (dag 1–14). 
 
Övergripande för förvaltningen ser vi en ökning av den totala sjukfrånvaron, främst är det kvinnor i åldern 30–50+. 
 
Korttidsfrånvaron inom förvaltningen har fortsatt öka under perioden och en stor del härrör till den rådande situationen 
- Corona-pandemin. En del av förvaltningen arbetar administrativ och har förmånen till arbete hemifrån vid lättare 
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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 

symtom, medan det större antalet anställda arbetar operativt i verksamheterna och får istället sjukanmäla sig även vid 
lättare symtom. 
För övrigt beror korttidsfrånvaron främst på vanliga förkylningar och influensa. Kvinnor och män i åldern 0–29 har 
högst frånvaro i kategorin. 
Hälsoprojekten fortsätter på förvaltningen med möjligheten till gemensam gruppträning en gång i veckan. 
Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med HR tagit fram en ny struktur för uppföljning av sjukfrånvaro, där 
varje enhetschef ansvarar för uppföljning av sjukfrånvaron på sin enhet. Genom en bättre struktur för uppföljningen av 
sjukfrånvaron kan förvaltningen arbeta mer förebyggande med sjukfrånvaron och på så vis hindra att sjukfrånvaron 
under normala förhållanden stiger igen. Förvaltningen har även infört ett ökat samarbete med Hälsobolaget vid 
korttidsfrånvaro. 

 

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

För att stärka det positiva bemötandet från Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet arbetar 
förvaltningen med att kunna ge snabb och korrekt service och information till företag och individer. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen på hemsidan. Kommunikation 
lyfts regelbundet som en punkt på förvaltningens ledningsgrupp och fokus just nu är både på extern 
och intern (både inom förvaltningen och inom kommunen) kommunikation För att få en bättre och 
tydligare externkommunikation förs en dialog mellan politik och förvaltning kring vilka ärenden 
som kan vara intressanta för media. Här utses en ansvarig för kommunikationen i det specifika 
ärendet. 
Under perioden har Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat för att underlätta för handel och företag 
i rådande situation med Covid-19 pandemin, bland annat genom kostnadsfri handläggning av 
tillstånd för försäljning utanför butik samt genom att införa lägre parkeringsintäkter under en 
period. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

På övergripande nivå arbetar förvaltningen med digitalisering och automatisering i 
syfte att effektivisera och förenkla handläggningen och öka tillgänglighet och 
användarvänlighet för kommuninvånarna. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 
värdegrundsfrågor där öppenhet, respekt och professionalitet är ledorden. 
Förvaltningsledningen lyfter regelbundet kommunikation i sin ledningsgrupp – 
fokus är både extern och intern (både inom förvaltningen och inom kommunen) 
kommunikation. 
 
Planeringsavdelningen har implementerat ärendehanteringssystemet Castor. 
Användningen av systemet ger en större transparens och innebär en förenklad 
kommunikation både till medborgare och politik. Alla gamla detaljplaner har 
scannats och är nu tillgängliga för allmänheten på Uddevallas kommunkarta. 
Arbetet med att digitalisera alla detaljplaner pågår. Det är ett resurskrävande och 
flerårigt arbete. För att kunna uppfylla statens ambition och målsättning kring en 
digital samhällsbyggnadsprocess har nämnden äskat kommunbidrag. 
Myndighetsavdelningen arbetar kontinuerligt med uppföljning genom enkäter som 
skickas ut till samtliga sökande av lov enligt PBL och för miljötillsyn. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Kundupplevelsen undersöks med frågor om effektivitet, information och 
bemötande, enkäterna visar positiva resultat. Handläggningstiden för 
bygglovsärenden har för tertialet 100% av ärendena hållit sig inom den 
lagstadgade tiden om 10 veckor, genomsnitt i juni för delegationsärenden var 2,6 
veckors handläggningstid, vilket är en mycket bra siffra och ett resultat av 
målmedvetet arbete. NKI (nöjd kundindex) stiger kraftigt framförallt på bygg och ett 
projekt har startats för att ytterligare öka NKI för miljötillsyn tillsammans med 
kommunens företagslotsar. 
 
Inom Tekniska avdelningen pågår arbete med fokus på roller och ansvar, att 
tydliggöra projektledar- och projektägar-ansvaret, att de finns tydliga 
arbetsbeskrivningar där ett behov ses samt att uppdatera kartsystemet Geosecma 
för att tydligt och enkelt överskåda vem som är ansvarig för vad. 
 
Serviceavdelningen har tillsammans med övriga förvaltningar i olika omfattningar 
arbetat fram SLA (Service Level Agreement) som bland annat ska bidra till struktur 
och transparens. För att implementera avtalet kommunövergripande inväntar 
avdelningen ett regelverk för intern handel från ekonomiavdelningen. Först när de 
ekonomiska aspekterna däri är tillräckligt belysta och beslutade, kan SLA i sin 
helhet implementeras. 
 

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

Förvaltningen arbetar intensivt med att hitta ny industrimark. På Fröland pågår 
färdigställande av industrimark och ett antal ärenden om planbesked för 
framtagande av industrimark lyfts till Samhällsbyggnadsnämnden. Det pågår även 
detaljplanearbete för mer industrimark vid Lillesjö. Bland pågående 
detaljplanearbete för bostäder är Sunningebergen och Skarsjövallen de största. 
De planerna möjliggör nybyggnation av både enfamiljshus och flerbostadshus. 
Inom lantmäteriet prioriteras avstyckning vid nybyggnation. Under 2019 arbetades 
de fram en enklare och tydligare miljötaxa som fastställdes av 
Samhällsbyggnadsnämnden i slutet av året och började gälla från 1 januari 2020. 
Arbete görs för att tillgodose lokalbehovet för de övriga förvaltningarna och genom 
de öka möjlighet för inflyttning genom att det finns kommunala förvaltningslokaler. 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Handläggningstiderna ska 
minska 

För att effektivisera detaljplaneprocesser pågår ständig omvärldsspaning kring hur 
andra kommuner arbetar och har arbetat med att effektivisera processen. Det 
prioriteras bland pågående detaljplaner, möjligheter ses över om 
exploatörssamverkan i planprocessen och att genomföra en översyn av taxor, 
planavtal samt delegationsordning. Införandet av ärendehanteringssystemet 
Castor pågår vilket är ett bra verktyg för att skapa rutiner och struktur i 
handläggningen. 
Statistiken vad gäller handläggningstiderna för bygglovsärenden visar för tertialet 
100% av ärendena har hållit sig inom den lagstadgade tiden om 10 veckor med ett 
snitt på 2,6 veckors handläggningstid. 
 

 Genomföra insatser för att 
öka den externa 
kommunikationen 

För att förbättra kommunikation med allmänheten och skapa bra 
kommunikationsverktyg inför politiska beslut pågår projektet med visualisering och 
3D modellering utifrån förstudien som genomfördes kring nästa steg i visualisering 
och 3D modellering. 
Kommunikation lyfts regelbundet som en punkt på förvaltningens ledningsgrupp – 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

Just nu är fokus både på extern och intern (både inom förvaltningen och inom 
kommunen) kommunikation. I förvaltningen finns en webbredaktör som arbetar 
60% med webben och intern kommunikation - placerad under verksamhetsstöd. 
För extern kommunikation tar förvaltningen stöd från kommunikationsavdelningen. 
För att få en bättre och tydligare externkommunikation förs en dialog mellan politik 
och förvaltning kring vilka ärenden som kan vara intressanta för media. Det utses 
en kommunikationsansvarig för just det ärendet. 
Inom den tekniska verksamheten sker information om kommande och pågående 
projekt och arbeten i de offentliga miljöerna löpande via hemsidan, sociala medier, 
tidningar och radio. Inom Myndighet sker löpande nyheter i samband med tillsyn i 
olika fokusområden. 
 

 Översyn av bestämmelser 
för hantering av allmän 
platsmark 

Under 2019 gjordes en översyn av bestämmelserna i dialog med nämndens 
presidium för att tydliggöra förändringar utifrån den politiska viljan. Arbetet med 
översyn av bestämmelserna och reviderat förslag är färdigställt och nya 
bestämmelser är beslutade av Samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget kommer 
lyftas på oktober nämnden med avsikt att avsluta. 

  

 Översyn av bestämmelser 
för skyltning inom Uddevalla 
kommun 

Under 2019 utfördes en översyn av bestämmelserna i dialog med nämndens 
presidium, för att tydliggöra förändringar utifrån den politiska viljan. Arbetet med 
översyn av bestämmelserna och ett reviderat förslag är färdigställt. 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i maj och godkände förvaltningens 
förslag till bestämmelser för skyltning inom Uddevalla kommun. Uppdraget 
kommer lyftas på oktober nämnden med avsikt att avslutas. 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020–
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera 
myndighetsutövningen för att 
åstadkomma snabbare 
processer i dialog med de 
berörda (KF ÖS 1) 

Myndighetsavdelningen har under våren lanserat en e-tjänst för digital ansökning 
av bostadsanpassningsbidrag och kan nu användas av våra medborgare. 
Projekten att arbeta fram en e-tjänst för bygglov och robotisering av enklare 
moment av handläggning fortgår. E-tjänsten för bygglov ingår nu i projektet ´Införa 
digital bygglovsprocess’ som ingår i det stora Samhällsbyggnadsprocessen. 
Bygglovsärenden där det finns delegationsbeslut, visar juni månad en 
handläggningstid på i snitt 2,6 veckor. Enheten har lyckats hålla den lagstadgade 
handläggningstiden i 100% av ärendena. 

 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och göra insatser för att 
förbättra resultaten. Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och 
bemötande via Miljösamverkan. En enkät med frågor gällande 
myndighetsavdelningens handläggning och bemötande skickas ut tillsammans 
med lovbeslut och inspektionsrapporter, resultatet bevakas löpande. Enkätsvaren 
för tertial 2 visar på ett gott bemötande och mycket nöjda kunder. 
NKI stiger kraftigt framförallt på bygg. 
Projekt har under perioden startas upp, för att höja NKI för miljötillsyn tillsammans 
med kommunens företagslotsar. 
 

 Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 

Satsningar gjordes under 2019 där förvaltningen arbetade övergripande 
tillsammans med kontaktcenter för att måttet skulle öka. Under perioden har 
fortsatt nära arbete bedrivits med kontaktcenter samt görs löpande översyn av 
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  Mått Kommentar 

får ett direkt svar på en enkel 
fråga, ska öka 

hemsidan. Information om mätningarna görs i våra verksamheter för att sprida, 
bibehålla och öka resultaten. 

 

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

Satsningar har gjorts där förvaltningen arbetat övergripande tillsammans med 
kontaktcenter för att måttet ska öka. Inom förvaltningen kommer all e-post till 
myndighetsavdelningens Funktionsbrevlåda som alltid övervakas och besvaras. 
Under semesterledighet bevakas alla personliga e-postlådor av tjänstgörande 
kollegor. Information om mätningarna görs i våra verksamheter för att sprida, 
bibehålla och öka resultaten. 
 

 Gott bemötande i kontakt 
med 
myndighetsavdelningen, ska 
öka 

Myndighetsavdelningen arbetar kontinuerligt med ett gott bemötande via löpande 
dialog kring gott bemötande, på exempelvis APT. Samtliga miljöinspektörer 
utbildas i kommunikation och bemötande via Miljösamverkan – både vid 
nyanställning samt fortsättningsutbildningar. Enkät med frågor om bemötande 
skickas tillsammans med lovbeslut och inspektionsrapporter, resultatet bevakas 
löpande. Måttet sifferredovisas vid årsbokslutet utifrån det samlade resultatet från 
enkäterna. 
 

 Företagsklimat, ska bli bättre Myndighetsavdelningen arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från 
företagare. Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via 
Miljösamverkan – både vid nyanställning samt fortsättningsutbildningar. En enkät 
med frågor gällande myndighetens handläggning och bemötande skickas ut 
tillsammans med lovbeslut och inspektionsrapporter, resultatet bevakas löpande. 
Enkätsvaren visar på ett gott bemötande och mycket nöjda kunder. 
NKI stiger kraftigt framförallt på bygg. 
Projekt har under perioden startas upp, för att höja NKI för miljötillsyn tillsammans 
med kommunens företagslotsar. 
 

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

Myndighetsavdelningen arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från 
företagare. Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via 
Miljösamverkan - både vid nyanställning samt fortsättningsutbildningar. En enkät 
med frågor gällande myndighetens handläggning och bemötande skickas ut 
tillsammans med lovbeslut och inspektionsrapporter, resultatet bevakas löpande. 
Enkätsvaren visar på ett gott bemötande och mycket nöjda kunder. 
NKI stiger kraftigt framförallt på bygg. 
Projekt har under perioden startas upp, för att höja NKI för miljötillsyn tillsammans 
med kommunens företagslotsar. 
 

Säkra kompetensförsörjningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta emot praktikanter och lärlingar för att på så sätt 
kunna attrahera nyutbildad personal till organisationen. Kommunövergripande satsar HR på att 
arbeta med kompetensförsörjning och Uddevalla kommun som en attraktiv arbetsgivare. 
Förvaltningen upplever nu att det är lättare än tidigare att rekrytera kompetent personal till 
bristyrken så som bygglovshandläggare och projektledare. Förvaltningen arbetar med att skapa 
förutsättningar för utveckling av individ och team samt uppmuntras initiativtagande från 
medarbetarna. Förvaltningen har arbetat utåtriktat vid högskolemässor och samarbetat med 
bemanningsföretag för studenter vilket har genererat lyckade rekryteringar. 
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Förvaltningen arbetar även med flera insatser för att bidra till en god arbetsmiljö och uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare. Exempelvis veckovis ledarledd gemensam träning, minska antalet 
deltidsanställningar genom exempelvis kombinationstjänster, arbeta med modern teknik samt 
insatser för att på bred front stärka medarbetarskap. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Arbeta med innovativa lösningar 
för att rekrytera och behålla 
befintlig personal 

Kommunövergripande har Hr satsat på att arbeta med kompetensförsörjning och 
Uddevalla kommun som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen upplever nu att 
det är lättare att rekrytera kompetent personal till bristyrken så som 
bygglovshandläggare och projektledare. Utåtriktat arbete vid högskolemässor och 
samarbete med bemanningsföretag för studenter har genererat lyckade 
rekryteringar under året. 
Förvaltningen arbetar med att skapa förutsättningar för utveckling av individ och 
team samt uppmuntras initiativtagande från medarbetarna. Flera medarbetare har 
under senaste tiden utvecklat sin roll och sitt ansvar, exempelvis inom 
projektledning och deltagande i projektgrupper. Fokus är på digitala arbetssätt för 
att gå i takt med samhället samt att stärka medarbetarskapet genom att öka 
informationsöverföringen mellan medarbetare/enheter/avdelningar 
 

 

  Mått Kommentar 

 Andelen främjande, 
förebyggande och tidiga 
insatser ska öka i relation till 
andelen rehabilitering 

Andelen förebyggande, främjande och tidiga insatser uppgår för andra tertialet till 
65% av de totala insatserna genom företagshälsan. Andelen rehabilitering har 
minskat med 1%l jämfört med samma period 2019. Förvaltningsledningen har 
tillsammans med HR-partner arbetat fram en ny struktur där varje enhetschef har 
ansvar för uppföljning på sin enhet av sjukfrånvaron vilket leder till en bättre 
kartläggning av hur insatserna ska göras på förvaltningen. Genom nära samarbete 
med HR-partner och tydliga strukturer och tydlig ansvarsfördelning främjas att 
utvecklingen fortsätter utifrån måttets ambition. Förvaltningen arbetar också 
strategiskt och aktivt med hälsofrämjande friskvård. Bland annat pågår ett 
hälsoprojekt vilket erbjuder alla anställda träning på arbetstid med ledare en gång i 
veckan. Utöver detta erbjuds specifikt Måltids- och Lokalvårdsservice 
motsvarande träning med fokus på övningar anpassade utifrån just deras 
yrkesområden. 

 

 

 Andelen som helt anser sig 
utvecklas yrkesmässigt och 
personligt i sitt arbete ska 
öka 

Genom att skapa roller inom avdelning och förvaltning som gör det möjligt att 
växa, först inom rollen, och sedan till en annan nivå eller roll, arbetar förvaltningen 
med att bidra till att en större andel som anser sig utvecklas yrkesmässigt och 
personligt i sitt arbete. Ytterligare insatser som görs för att bidra till måttet är att 
arbeta mer aktivt med kompetensutvecklingsplaner vid medarbetarsamtalen. 
Måttet mäts årligen. 

 

 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med den strategiska stadsutvecklingen på 
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Kommunledningskontoret arbetar med att skapa förutsättningar för arbetet med utvecklad lokal och 
regional infrastruktur. Arbete för att konkretisera och starta upp arbetet med utvärdering och 
revidering av parkeringsbestämmelser, förslag om ny P-norm är framtagen och förvaltningen har 
presenterat förslaget för Samhällsbyggnadsnämnden. Samtal pågår nu mellan politiker och 
förvaltning för vidare riktning. För att stärka samverkan för effektivt nyttjande av parkeringarna har 
dialog förts med ägarna till de privata parkeringshusen. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Trafiklösningar, byggprojekt och 
detaljplaneläggning präglas av 
ett helhetsperspektiv 

Planeringsavdelningen och Tekniska avdelningen upprättar strukturer för att 
planera och genomföra samhällsbyggnadsprojekt ur ett helhetsperspektiv. Under 
första tertialet etablerades en projektorganisation för att skapa samverkan och 
effekt i planering och genomförande för stadsutvecklingsprojekt. Samhällsbyggnad 
ansvarar för samordning av projekt och för projektledning i nära samarbete med 
övriga berörda förvaltningar och samarbetspartners. Effekt ses redan i form av tid, 
kvalitet och samsyn på vilka satsningar som är prioriterade och att vi 
kommunövergripande arbetar tillsammans på ett mycket effektivare sätt. 
Öppenhet, transparens och samverkan väger tungt i strukturen. 
Investeringsprocessen och Projektmodellen ligger till grund för arbetsstrukturen i 
projekt. Modellen har nu förbättrats när det gäller bland annat flöde mellan berörda 
verksamheter, tydlighet i roller och ansvar, projektekonomi, arbetsmiljö, 
samverkan med beställaren. 
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att 
utvärdera 
parkeringsbestämmelserna 
för Uddevalla kommun och 
behovet av avgiftsfri, 
tidsbegränsad parkering (KF 
ÖS 3) 

 

Förslag till ny P-norm är framtagen och har presenterats för nämnden. 
Utvärderingen av parkeringsbestämmelser är färdigställd och kommer presenteras 
för nämnden under hösten. Fortsatt dialog med nämndens presidium behövs för 
att klargöra ställningstaganden för fortsättningen. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna 
för ett samarbete med 
ägarna till de privata 
parkeringsanläggningarna 
för att effektivare utnyttja 
parkeringshusen (KF ÖS 3) 

 

Samtal pågår med ägarna till de privata parkeringsanläggningarna för att lägga 
grunden för ökat samarbete. Möjligheten att införa ett parkeringsledningssystem 
för att kunna leda in trafikanter till parkeringshusen utreds. Exempelvis genom 
skyltar "xx lediga P-platser". Fortsatt dialog med nämndens presidium behövs för 
att klargöra ställningstaganden för fortsättningen. 

 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen har fått i uppdrag att 
under 2019 återkomma till 
nämnden med förslag på 

Platsbesök har gjorts för att se över möjliga åtgärder och förslaget är att uppföra 
ett fartgupp precis ovanför övergångsstället som är vid infarten till diamantvägen. 
Beslut i nämnden förväntas kunna tas i oktober 2020 och blir förslaget godkänt 
planeras arbetet utföras under hösten. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

hastighetsdämpande 
åtgärder på Fasserödsvägen 

 

  

 Uppdatering av 
planeringsförutsättningarna 
kring Ljungskile Hamn 

Arbetet påbörjades under vintern 2019 och beräknas fortgå under 2020/2021. Det 
politiska uppdraget kring Ljungskile hamn är delvis förändrat och plan- och 
exploatering arbetar utefter förändringen, bland annat behövs en teknisk 
undersökning göras. Samhällsbyggnadsnämndens presidium beviljade i 
september på presidieinformationen att förlänga uppdraget till 2021-12-31. 

 

 

  Mått Kommentar 

 Minskad tid för 
genomförande/översyn av 
nya och äldre detaljplaner 

Diskussion förs med nämndens presidium kring formuleringen, definition och 
omfattning av måttet. Ett detaljplanearbete är en lagstyrd process som gör det 
svårt att minska tiden för genomförande utan att riskera en sämre produkt som 
inte uppfyller intentionerna i lagstiftningen. 

För att möjliggöra en kortare handläggningstid för att upprätta detaljplaner föreslår 
förvaltningen några inriktningar: 

 Hårdare prioriteringar om vilka planuppdrag som ska genomföras 

 Resursförstärkning vad avser personella handläggningsresurser samt 
därtill hörande medel för flera utredningar 

 Översyn av reglementen och delegationsordningar i syfte att kapa 
tidsförluster i processen 

 Förändrade taxor 

 Projektsatsningar för breda digitaliseringstjänster med särskild inriktning 
på digitalisering av detaljplaner (i enlighet med regeringsuppdrag) samt 
digitalisering av de interna utredningsarkiven. Förvaltning avser att 
återkomma med en tidplan och beräknad resurstillgång till nämndens 
presidium. 

 

 Antalet markanvisningar, ska 
öka 

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som beslutar om markanvisningar. 
Samhällsbyggnadsnämnden styr därför inte över hela processen för att öka antalet 
markanvisningar. Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till måttet genom att 
förbereda och ta fram underlag till markanvisningar och därefter föreslå 
kommunstyrelsen att markanvisa. 

 

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

För att minska klimatpåverkan arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen i takt med att lämpliga om- 
och nybyggnadsprojekt färdigställs utöka mängden solceller i de kommunala fastigheterna. 
Utbildning inom Agenda 2030 har genomförts för samtliga chefer i förvaltningen. Ett 
utbildningsmaterial är framtaget för att kunna arbeta vidare inom respektive verksamhet med att 
implementera Agenda 2030, ytterligare utbildning planers hållas under hösten. Projektet 
kajpromenad med översvämningsskydd, är den fördjupad förstudien färdigställd, fokus i 
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utredningen har varit att skydda befintlig bebyggelse. Projektet är redo för att gå in i nästa fas enligt 
handlingsplanen, projekteringsfasen. 
Samhällsbyggnad stöttar med personella resurs för fler hållbara upphandlingar. Energi och 
klimatrådgivare är delaktiga i upphandlingsenhetens arbete och bidrar med kompetens för att 
säkerställa miljökrav vid en del planerade upphandlingar. Med denna roll inom upphandlingens 
ansvar kan kommunen få större effekt i exempelvis avfallsminskning och fossilfritt 2030. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Prioritera 
översvämningsskyddets 
utbyggnad i förhållande till 
stadsutvecklingsprojektets 
genomförande 

Ny sammanhållen ledningsorganisation för hela kommunen, vad gäller 
stadsutveckling har inrättats. Den nya organisationen började att gälla fr.o.m. 
2020. Inom projektet "Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla" 
fokuseras nu på att översvämnings skydda befintlig bebyggelse. Projektet har 
uppdraget att utreda hela sträckningen för översvämningsskyddet, och när det 
omfattar områden med ny bebyggelse planeras detta tätt ihop med övriga 
stadsutvecklingsprojekt i Uddevalla. ÖS-projektet har efter kompletterande 
undersökningar och utredningar i området en färdigställd fördjupad förstudie där 
bland annat förutsättningar redovisas och lösningsförslag presenteras. I den 
fördjupade förstudien finns samtliga, för projektet viktiga, förutsättningar 
redovisade samt en fördjupad redovisning delsträcka för delsträcka där lösningar 
och förslag presenteras. I samband med förstudien har det också tagits fram 
material kring tänkbar utbyggnadsordning som troligen kommer hänga samman 
med en förväntad stadsutveckling på insidan av skyddet. ÖS-projektet är efter den 
fördjupade förstudien redo för att gå in i nästa fas enligt handlingsplanen, 
projekteringsfasen. Politiskt beslut om genomförande för aktuell projekterad 
delsträcka kommer löpande att krävas i enlighet med handlingsplanen. 

 

Bidra till FN:s globala mål för 
hållbar utveckling och Sveriges 
Agenda 2030 

Samtliga chefer på Samhällsbyggnadsförvaltningen har utbildats och genomfört 
workshops i FN:s globala mål för hållbar utveckling och Sveriges Agenda 2030. 
Syftet var i första steget att stärka kunskapen och öka medvetenheten i 
förvaltningen kring FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 samt 
att visa hur man kan arbeta tillsammans för att hitta snabbare vägar framåt. 
Cheferna har i sin tur fört ut utbildningen på APT-nivå. I vårt systemstöd för 
måluppfyllelse markeras nu de mål som kopplar an till FN:s globala mål för hållbar 
utveckling och Sveriges Agenda 2030. Många av processerna i vår förvaltning 
stödjer på ett naturligt sätt FN:s globala mål för hållbar utveckling och Sveriges 
Agenda 2030, med ett tydligare fokus bidrar det till att bli än tydligare. Under 2020 
deltar kommunen i Glokala Sverige, som leds av Svenska FN-förbundet och 
Samhällsbyggnads miljösamordnare planerar nu för en utbildning hösten 2020 
samt mer information om Agenda 2030. Samhällsbyggnad stöttar med resurs, för 
mer hållbara upphandlingar. Energi- och klimatrådgivare är delaktiga i 
upphandlingsenhetens arbete för att ställa rätt miljökrav vid vissa planerade 
upphandlingar. Med denna roll inom upphandlingens ansvar kan kommunen få 
större effekt i exempelvis avfallsminskning och fossilfritt 2030. 
Låg energiförbrukning ska genomsyra alla projekt. På alla större ny- och 
ombyggnationer skall anläggning för solenergi byggas. Inom 
myndighetsavdelningen fortsätter stort fokus att ligga på behovsutredning och 
tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Arbete med förorenade 
områden arbetas fram strategisk för att få underlag inför framtida prioritering av 
tillsyn, ansökningar om bidrag. Målet med arbetet är att arbeta mot 
miljökvalitetsmålet en Giftfri Miljö. Serviceavdelningen gör omfattande satsningar 
för att nå målet om ett halverat matsvinnet till 2030, genom bland annat 
klimatsmart menyplanering efter säsong, minska plastanvändningen och enbart 
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Nämndsstrategier Kommentar 

använda ofärgad plats. Cirka 19% av kommunens fordonsflotta drivs på, enligt 
Hela Gröna vägens definition, förnyelsebart bränsle. 
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av 
förorenad mark för att ge 
underlag för planering och 
sanering (KF ÖS 4) 

Myndighetsavdelningen ansvarar för kartläggning och ansvars utreder förorenade 
områden. 
Planeringsavdelningen har under våren 2020 fått medel från 
effektiviseringsfonden, för att digitalisera arkiv med geotekniska utredningar. 
Projektet är startat och målet är att utredningar enkelt ska kunna hittas i 
kommunens interna karttittskåp och ligga till grund för planering, sanering och 
byggprojekt. I projektet finns också en ambition att inkludera FO-utredningar till de 
geotekniska utredningarna och digitalisera de i ”samma veva”. FO-kartläggningen 
blir en del i det att lokalisera den kunskap och de utredningar vi har i 
digitaliseringsprocessen och med det kunna underlätta kartläggningen. 
Utredningar av förorenad mark finns delvis samlade i kart lager, men kommer 
också att utökas i det digitala arkivet. 

  

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en ny avloppspolicy 
som bygger på 
teknikneutralitet, 
kretsloppsperspektiv och att 
skadliga substanser från 
avloppsslam inte skall 
spridas på åkermark (KF ÖS 
4) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt Samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att ta fram en ny 
avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att 
skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark. 
Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndssammanträdet i april 2019 information 
om samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta konkretiserades 
uppdraget och arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 
avlopp. Av utredningen framkom att vissa delar av vatten-och avloppsstrategin och 
renhållningsordningen bör upphävas för att ligga i linje med 
Samhällsbyggnadsnämndens nya förhållningssätt. Ett reviderat styrdokument 
antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. Dessa dokument är fastställda av 
kommunfullmäktige och kan därför endast revideras av kommunfullmäktige. 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att med 
ett helhetsperspektiv på 
Rimnersområdet starta ett 
arbete för att hantera 
markfrågor i samband med 
planering av den nya 
simhallen och vid behov 
begära planbesked för 
inledande av planarbete. 
(dnr KS 2019/00769) (KF ÖS 
4) 

 

 

Projektet för den nya simhallen är startat och avtal är nu upprättat med Peab AB 
som totalentreprenör/partnering. Projektet leds från kommunens part av 
projektenheten på Tekniska avdelningen med deltagare från både 
planeringsavdelningen, trafik och kultur och fritid. Arbete pågår för att skapa 
förutsättningar inför byggnationen. Beställning är gjord till VVAB för ny sträckning 
av råvattenledning, beställning är också gjord till UEAB och Vattenfall för 
flytt/markförläggning av kraftledningar som går över ena sidan av byggrätten. 
Samhällsbyggnad samverkar med kultur och fritid för att utreda och tillskapa 
ersättningsytor för fotbollsplaner som behöver flyttas inför byggstart av den nya 
simhallen. Ersättningsytor som ska vara klara till sommaren 2021 beslutas i kultur 
och fritidsnämnden. Det pågår också planering för fotbollsplaner inom den 
fortsatta utvecklingen av Rimnersområdet. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i 
Uddevalla kommun och 

Alla åtgärder i de sju målområdena har gåtts igenom. Flera av åtgärderna är 
genomförda som exempelvis plockanalyser för att se om avfallssortering sker rätt 
för att därefter sätta in rätt åtgärder, informationssatsningar om hur avfallssortering 
ska ske, åtgärder för att förebygga nedskräpning och sanering av klotter. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

kommunfullmäktige fattade 
2018-06-18 beslut om 
Avfallsplan 2018–2024. (KF 
ÖS 4) 

En målsättning i avfallsplanen avser fastighetsnära insamling. Förändring har skett 
i lagkrav inom producentansvar. Lagen ställer nu högre krav på producenterna 
som får utökat ansvar för att samla in och ta om hand om uttjänta förpackningar 
och returpapper. 2025 ska insamling ske bostadsnära. Samhällsbyggnads 
renhållningsansvarig har ett bra samarbete med Uddevalla Energi i kontakterna 
med Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI AB. 
Uppföljning av hela avfallsplanen pågår. 

  

 

  Mått Kommentar 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Fortsatta insatser görs för att arbeta med andelen ekologiska livsmedel och fokus i 
nuläget är att kunna bibehålla nuvarande nivån snarare än att öka andelen. Det 
nya livsmedelsavtalet har ett utökat sortimentet av ekologiska livsmedel som kan 
köpas in, men en utmaning att öka andelen ekologiska livsmedel finns på grund av 
besparingskrav. I måltidsservice handlingsplan för att få budget i balans är en av 
åtgärderna att minska inköp av ekologiska livsmedel. Den här svårigheten behöver 
lyftas till politisk nivå. 
Andelen ekologiska livsmedel är 32% och är över målet på 30%. Dock har en 
minskning skett med 0,8 procentenheter jämfört med första delåret 2020. 
 

 Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen energi i de kommunala 
byggnaderna görs framförallt vid större om- och nybyggnationer. Utvecklingen i 
måttet styrs av färdigställandet av byggprojekten. Under andra tertialet 
färdigställdes Källdalsskolan och måttet har därav ökat under perioden. Större om- 
och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är Ramnerödsskolan, 
Vildvinet och Sundsvägen. 
 

 Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

För att minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon arbetar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen med att succesivt byta ut fordon i fordonsgruppen 
till fordon som drivs på förnyelsebart bränsle. 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 få 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. 
 

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

Under första tertialet etablerade kommunledningen en ny projektorganisation för stora 
stadsutvecklingsprojekt. Organisationen förväntas stötta breda politiska överenskommelser i 
långsiktigt strategiska frågor och Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar mycket aktivt i det arbetet. 
Vi arbetar också med att utöka kommunikation och information i de stora projekt som påverkar våra 
medborgare, företag, kommunala bolag och andra förvaltningar. 
Inom ramen för förvaltningens processarbete har processerna kopplat till lokalförsörjning särskilt 
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prioriterats. Arbete med att se över och förbättra processen att förse kommunala verksamheter med 
fungerande lokaler pågår. I arbetet ingår investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess samt arbetet 
med underhåll och förvaltning av befintliga lokaler. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Genom ett 
kommunövergripande 
samarbete förvaltningar emellan 
främja en mer effektiv 
lokalförsörjningsprocess 

Under våren har en genomgripande översyn av projektmodellen genomförts med 
syfte att förtydliga roller och ansvar i modellen. Översynen är nu i sitt slutskede 
och dialog förs med Kommunledningskontoret och lokalförsörjningsgruppen. Nästa 
steg är att lansera den nya modellen och arbeta vidare tillsammans med 
kommunens övriga förvaltningar för att tydliggöra beställarrollen och vad man kan 
förvänta sig efter en korrekt genomförd beställning. 
Inom ramen för förvaltningens processarbete har processerna kopplat till 
lokalförsörjning särskilt prioriterats. Arbete med att se över och förbättra processen 
att förse kommunala verksamheter med fungerande lokaler pågår. I arbetet ingår 
investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess samt arbetet med underhåll och 
förvaltning av befintliga lokaler. 

 

Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

I samband med all utveckling av centrum riktas särskilt fokus mot trygghetsskapande åtgärder bland 
annat genom belysning och att skapa öppna och rena ytor i det offentliga rummet. Inom arbetet med 
att skapa en förnyelse av Dalaberg, Hovhult och Bulid som också varit en del av arkitekttävlingen 
Europan, ingår trygghetsperspektivet som en stor och viktig del. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

 

I samband med all utveckling av centrum och de offentliga miljöerna strävar 
förvaltningen att öka tryggheten genom att trygghet ska genomsyra alla projekt 
samt att förbättra belysningen. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att 
planera för och genomföra 
en upprustning och förnyelse 
av Dalabergs centrum i 
samverkan med övriga 
fastighetsägare och genom 
en bred medborgardialog 
(KF ÖS 6) 

2018 Genomfördes en medborgardialog (dialogmöte) i området inom ramen för 
arbetet med översiktsplanen. I dialogen framkommer framförallt att det finns stora 
kvaliteter i grönområden för exempelvis rekreation, att det finns upplevelse av 
otrygghet och önskan om fler mötesplatser. Uddevalla kommun deltar i den 
internationella arkitekttävlingen Europan. Tomten som Uddevalla ställer upp med i 
tävlingen omfattar Dalaberg, Hovhult och Bulid. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har lanserat tomten vid tävlingens uppstart i mars och haft arkitekter på besök på 
plats. Förvaltningen har i uppstarten kommunicerat med berörda fastighetsägare i 
området. 11 intressanta bidrag inkom i arkitekttävlingen och under september 
ställdes bidragen ut för allmänheten att tycka till om, bland annat på Dalabergs 
bibliotek. I december 2019 korades det vinnande bidraget, ”Jalla” som hade tagits 
fram av fem arkitekter från Italien. Som ett led i tävlingen ska det genomföras en 
workshop med arkitekterna, tjänstemän, politiker och fastighetsägare i området. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

Med anledning av rådande Coronapandemi har den inte kunnat genomföras och 
arbetet kommer fortsatt vara delvis pausat i avvaktan på att 
folkhälsomyndighetens restriktioner ska lätta. 

  

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

För att öka den ekonomiska medvetenheten och för att förbättra uppföljningen har 
månadsuppföljningar införts på alla chefsnivåer inom förvaltningen som ett stående komplement till 
befintliga controller- och delårsrapporter. 
För att omsluta all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom förvaltningen har tre 
projekt startats upp. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och 
Automatisering. Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och att, genom god 
översikt, kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. En handlingsplan är framtagen 
med prioritering av målområden och delprojekt för att både digitalisera och automatisera lämpliga 
processer och flöden. Nämnden har sökt medel ur effektiviseringsfonden vid de tillfällen man ser att 
en satsning på digitalisering och automatiserade processer kan ge en god återföring. För Digital 
samhällsbyggnadsprocess går vi upp med material till budgetdialogen för att be om finansiering för 
hela projektet. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Säkra ett högt medvetande kring 
det ekonomiska läget och dess 
effekter, på alla nivåer inom hela 
Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet 

För att säkra ett högt medvetande kring det ekonomiska läget arbetar samtliga 
chefer med ekonomisk månadsuppföljning. Månadsuppföljningen är underlag för 
att löpande diskutera med arbetsgrupperna på APT eller andra informationsforum 
och på så sätt säkra medvetandet i hela organisationen. Månadsuppföljningarna 
har stärkt kontrollen på ekonomin och varje månad görs avstämning utifrån 
resultatet tillsammans med förvaltningschef. På nämndens initiativ ges en 
ekonomisk information på varje sammanträde. Informationen utgår huvudsakligen 
ifrån prognosen för förvaltningen som helhet utifrån månadsuppföljningen. 
Ekonomin är också en stående punkt på förvaltningens arbetsplatsträffar 
Tidsskrivning har införts inom lantmäteriet och förvaltningen fokuserar på att rätt 
avgifter ska belasta skattekollektivet samtidigt som rätt avgifter tas ut för de 
tjänster verksamheten levererar. 
 

Samhällsbyggnadsnämnden ska 
vara i framkant när det gäller 
digitalisering och automatisering 

Projektet Digitalisering och Automatisering första steg, som omfattade en 
omvärlds- och invärldsanalys kring satsningar på digitalisering och automatisering 
inom samhällsbyggnadssektorn, resulterade i en färdig förstudie. Förstudien har 
syftat till att ge vägledning i vilka satsningar som är rätt att göra inom förvaltningen 
i förhållande till ekonomiska effektiviseringar såväl som i viktiga kvalitetshöjningar. 
Tre projekt startats upp. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital 
samhällsbyggnadsförvaltning och Automatisering. Projekten syftar till att driva på 
den digitala utvecklingen och att, genom god översikt, kunna prioritera de digitala 
åtgärder som ger bäst effekt. En handlingsplan har tagits fram med prioriterade 
åtgärder för att både digitalisera och automatisera lämpliga processer och flöden. 
Vissa delprojekt och målområden i handlingsplanen är uppstartade och pågående 
som exempelvis digitalisering av äldre detaljplaner och 3D visualisering. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Nämnden har sökt medel ur effektiviseringsfonden vid de tillfällen man ser att en 
satsning på digitalisering och automatiserade processer kan ge en god återföring. 
För Digital samhällsbyggnadsprocess går förvaltningen upp med material till 
budgetdialogen för att be om finansiering för hela projektet. 
Ett steg nu är att prioritera fortsatta arbetet och att ta fram lösning för att 
tillgängliggöra de digitala planerna externt. Myndighetsavdelningen satsade 
hösten 2019 på drönare för att lättare kunna utöva mätning och tillsyn. E-tjänst för 
digital ansökan av bostadsanpassningsbidrag har lanserats under våren och ett 
projekt med robotisering inom bygglovsadministration fortsätter under 2020. 
Lokalvårdsservice kommer under hösten köpa in förvaltningens första robot, en 
städrobot. Pengar för ändamålet har beviljats från kommunens 
"effektiviseringsfond". Avvikelsehantering inom måltidsservice ska kunna ske via 
e-tjänst, ett pilotprojekt är uppstartat och målet är att kunna använda e-tjänsten för 
hela avdelningen. 
 

Verka för en ökad samverkan 
med övriga förvaltningar, 
nämnder och de kommunala 
bolagen för att optimera 
verksamheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktiga i att förbättra kommunikationen 
med andra kommunala förvaltningar och bolag vad gäller exempelvis 
lokalförsörjning, planering av skolor och förvaltningens uppdragsriktade 
verksamheter. Det finns upprättade kommunikationsstrukturer för samplanering 
med de kommunala bolagen när det gäller gator och vägar. Verksamheterna 
arbetar för och stöttas i att föra en god kommunikation i samverkan med andra 
parter. 
 
En ny organisation för stadsutvecklingsprojektet arbetar kommunövergripande, där 
ökat samarbete sker på alla nivåer Under året har samarbetsformen inneburit 
både effektivare och mer effektfullt förvaltningsarbete. 
Samutnyttjande av flera personella resurser tillsammans med 
kommunledningskontoret och kommer under hösten påbörja liknande samarbete 
med kultur och fritid. Ökad samverkan mellan förvaltningar med bland annat 
planering av skolor, planera och förverkliga visioner för Rimnersområdet 
 
Förvaltningens processarbete fokuserar nu på att finna samarbetsytor och 
smidigare övergångar mellan förvaltningar och mellan förvaltningen och bolagen. 
Tillexempel sker löpande avstämningsmöten kring större gemensamma ärenden, 
remisshantering samt samarbetsformer. 
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 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) 

Utifrån Samhällsbyggnadsförvaltningens processarbete har processerna kopplat 
till lokalförsörjning särskilt prioriterats. Arbete med att se över och förbättra 
processen att förse kommunala verksamheter med fungerande lokaler pågår. I 
arbetet ingår investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess samt arbetet med 
underhåll och förvaltning av befintliga lokaler. 

Inom ramen för de kommungemensamma Korpen projekten så finns projektet 
"Renodla hyresförhållanden". Som det är i dag hyr både 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritid ut direkt till föreningar som hyr 
kommunala lokaler. Enligt projektet så skall det finnas enbart en uthyrare och det 
är samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet är påbörjat och löper under hela året. 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020–

Plan- och exploatering arbetar för att minimera arbetssättet i syfte att rätt 
utredningar, i rätt omfattning görs. Vidare arbetar plan- och exploatering med 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen 
samt förnyelsearbetet av 
föråldrade planer (KF ÖS 8) 

 

exploatörssamverkan där exploatören kan ta ett större ansvar för processerna och 
tidsåtgången. 

  

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

För att omsluta all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom 
förvaltningen har tre projekt startats upp. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital 
samhällsbyggnadsförvaltning och Automatisering. Projekten syftar till att driva på 
den digitala utvecklingen och att, genom god översikt, kunna prioritera de digitala 
åtgärder som ger bäst effekt. Nämnden har sökt medel ur effektiviseringsfonden 
vid de tillfällen man ser att en satsning på digitalisering och automatiserade 
processer kan ge en god återföring. För Digital samhällsbyggnadsprocess går vi 
upp med material till budgetdialogen för att be om finansiering för hela projektet. 
Förvaltningen har genomfört en förstudie kring vilka satsningar som är rätt att göra 
för digitaliseringsåtgärder inom förvaltningen. En handlingsplan har tagits fram 
med prioriterade målsättningar och aktiviteter samt organisation och tidplan. Några 
av delprojekten är uppstartade som exempelvis digitalisering av detaljplaner och 
3D visualisering. Det arbetas aktivt med att kartlägga processer vilket ger ett bra 
underlag för kommande automatisering av delprocesser och flöden. 
Inom Serviceavdelningen kommer städrobot, som beviljades medel ur 
effektiviseringsfonden under våren att köpas in. Arbetet med kostdataprogrammet 
Matilda utvecklas till att kunna användas fullt ut i hela kommunen, och av alla 
förvaltningar, vid till exempel beställningar, statistik, näringsberäkningar m.m. 
En enkätundersökning för att tydliggöra nuläge av förvaltningens digitala mognad 
har genomförts och tillsammans med pågående projekt på HR-avdelningen är 
syftet att konkretisera lämpliga och anpassade satsningar för förvaltningen. 
Arbetet är i slutskede. 
 

 

  Mått Kommentar 

 Nöjd Nämnd Index Måttet mäts i samband med årsbokslut genom en enkät till nämndens ledamöter. 
Under 2019 genomfördes ett arbete för att stärka nämndens förutsättningar att 
styra genom utbildning i samband med att den nya mandatperioden startade. 
Utöver sammanträdena och beredningarna så genomförs inför varje nämnd en 
kvalitetsgranskning av handlingarna innan underlagen till beredningen skickas ut. 
Presidieinformation genomförs löpande för att kunna stämma av ärenden inför 
beredningen. Utöver detta görs månatlig ordförandeberedning för att stämma av 
om det är något som står ut särskilt, om något särskilt ska med till beredningen 
och om det är några akutärenden som behöver hanteras. 

 

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

Samhällsbyggnad stöttar med resurs för mer hållbara upphandlingar. Energi och klimatrådgivare är 
delaktiga i upphandlingsenhetens arbete och bidrar med kompetens för att säkerställa miljökrav vid 
vissa planerade upphandlingar. Med denna roll inom upphandlingens ansvar kan kommunen få 
större effekt i exempelvis avfallsminskning och fossilfritt 2030. 
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Nytt livsmedelsavtal i maj 2019 som innehåller fler ekologiska produkter och ger bättre 
förutsättningar för öka det ekologiska sortimentet. 

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

Förvaltningen samarbetar med Komvux och AMA som syftar till att tillsammans få människor i 
arbete. En handledarutbildning har genomförts i AMAs regi för att på ett bättre sätt kunna handleda 
och ta emot praktikanter. Handledarna har nu börjat sitt arbete med praktikanter från AMA med gott 
resultat. 

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 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet bidrar framförallt till den övergripande strategin genom 
detaljplaneprocessen. Samhällsbyggnadsförvaltningen förbereder underlag som Kommunstyrelsen 
tar ställning till vad gäller planbesked. Genom kommunens förprövning av planbesked bedöms 
inkomna ansökningar utifrån kriterier som gynnar placeringar och tar hänsyn till nuvarande 
infrastrukturinvesteringar. Det möjliggör en utbyggnad nära kommunal service. 

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

Inom projektet kajpromenad med översvämningsskydd skapas attraktiva platser i ett vattennära 
läge. Stor kraft läggs inom projektet på att integrera översvämningsskyddet på ett sätt som 
möjliggör mötesplatser och ett levande centrum. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Tillvarata det vattennära läget Inom projektet kajpromenad med översvämningsskydd skapas attraktiva platser i 
ett vattennära läge. Stor kraft läggs inom projektet på att integrera 
översvämningsskyddet på ett sätt som möjliggör mötesplatser och ett levande 
centrum. 

 

Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga 
kustmiljön 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för att möjliggöra ett stadigvarande boende längs kusten och 
skydda den känsliga kustmiljön utifrån aspekten vid prövning av strandskyddsdispens, 
förhandsbesked samt tillstånd för enskilda avlopp. En sammanställning av naturvärden i Uddevalla 
kommun finns nu framtagen som informationsunderlag vid fysisk planering och byggprojekt. 
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Övergripande strategier som Samhällsbyggnadsnämnden inte har några 
nämnstrategier eller uppdrag kopplat till  

 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 
 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 skola 
 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och 

Lyckorna som speciella 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 

 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 
 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

 

Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 
  Politiska uppdrag Kommentar 

 Uppdrag från ordförande 
avseende Strategi för 
enskilda avloppsanordningar 
i Uddevalla kommun 

2020-09-10 beslutade Samhällsbyggnadsnämndens presidium att anse uppdraget 
avseende Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun avslutat. 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 307 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny avloppspolicy. I enlighet 
med det beslutet fick förvaltningen uppdrag av ordföranden för nämnden att 
dokumentet ”Strategi för enskilda avlopp” skulle skrivas fram som ett ärende för att 
upphävas, under tiden förvaltningen och politiken arbetar fram nya styrdokument 
för enskilda avlopp. Ärendet för att upphäva dokumentet strategi för enskilda 
avlopp är genomfört och Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i augusti 2019 
och är genomfört. 
 

 Förbereda friköp och tillköp 
av mark, tvärflöjten 1 

2020-09-10 beslutade Samhällsbyggnadsnämndens presidium att anse uppdraget 
att förbereda friköp och tillköp av mark, Tvärflöjten 1 avslutat. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att förbereda ett friköp av tomträtten 
Tvärflöjten 1 till Uddevalla tennisklubb samt att förbereda en kompletterande 
försäljning av mark norr om den friköpta tomträtten till Uddevalla tennisklubb. 
Förvaltningen har förberett för friköp och tillköp samt är planbesked lämnat och 
uppdraget är genomfört. 
 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att utöka 
underhållet på gator och 
vägar under 2019 med 
fokusering på ökad 
tillgänglighet. (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att utöka underhållet på 
gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad tillgänglighet 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått 5 mkr i ökat kommunbidrag under 2019. 
Enligt riktlinjer för investeringar är det endast investeringsutgifter under 0,35 mkr 
som belastar resultatet, övriga investeringar kostnadsförs på 
investeringsbudgeten. Arbetet är uppstartat och flera åtgärder har genomförts 
under året, ex: 
• Stora Nygatan (trottoar) 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

• Lilla Norrgatan (trottoar) • Brattgatan (trottoar) 
• Gångbana Hultebacken • Del av Asplundsgatan (ny asfalt vid byte av stödmur) 
• Trottoarer i Uddevalla och Ljungskile 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en långsiktig plan för 
investeringar i gång- och 
cykelvägar i hela kommunen 
för att få ett bättre 
sammanhängande 
cykelvägsnät (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att ta fram en långsiktig 
plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela kommunen för att få ett bättre 
sammanhängande cykelvägsnät En plan för åtgärder är upprättad och planen 
uppdateras löpande. Utifrån planeringen har följande gång- och cykelbanor 
prioriteras utifrån ett mer sammanhängande cykelnät: 
• Etapp 1 av Edingsvägen är i slutfasen. 
• Fortsatt arbete med etapp 2 kräver politiska beslut, detta kommer lyftas till 
nämndens särskilt för fortsatt dialog. 
• Projekt kring Vällebergsvägen kommer att genomföras under hösten. 
• Utöver görs en del mindre insatser för att förbättra gång- och cykelvägarna i 
kommunen 

 

 Återuppta detaljplaneringen 
för del av Herrestad-Torp 1:3 

2020-09-10 beslutade Samhällsbyggnadsnämndens presidium att anse uppdraget 
att återuppta detaljplanering för del av Herrestad-Torp 1:3 avslutat. 
2019-07-03 gav ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i 
uppdrag att återuppta detaljplaneringen för del av Herrestad-Torp 1:3, även kallad 
optionstomten eller IKANO-tomten med samma mål och syfte som tidigare, 
detaljplaneupprättande för handelsändamål m.m. 
Detaljplaneringen är i slutskedet och förvaltningen bedömer att planen kan antas 
under första kvartalet 2021. 
Uppdraget är återuppta detaljplaneringen är genomförd. 
 

 Detaljplan för nytt badhus 
Kv.Windigsborg 1 m.fl. 

2020-09-10 beslutade Samhällsbyggnadsnämndens presidium att anse uppdraget 
detaljplan för nytt badhus Kv. Windigsborg 1 m.fl. avslutat. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-22 att föreslå Kommunfullmäktige 
att anta detaljplan för Kv. Windingsborg 1 m.fl. 
Kommunledningskontoret gjorde bedömningen efter samråd med representanter 
och från samverkansmajoriteten att en mindre översyn av detaljplaneförslaget 
behövde göras och beslutade vid Kommunstyrelsen 2019-06-19 att återremittera 
ärendet till Samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning. 
Efter förtydligande av uppdraget den 2019-07-02 av Kommundirektör Peter 
Larsson och Pelle på Facilitator arbetades de vidare med detaljplaneförslaget och 
Kommunfullmäktige antog den granskade detaljplanen för Windingsbord 2020-04-
08 uppdraget är därmed genomfört. 
 

 Processer för planbesked 
och markanvisning 

2020-09-10 beslutade Samhällsbyggnadsnämndens presidium att anse uppdraget 
för processer för planbesked och markanvisningar avslutat. 
2019-04-10 gav ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden förvaltningen i 
uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag till ett förändrat reglemente 
där ansvaret för markanvisningar och planbesked flyttas från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
2020-04-16 beslutade Samhällsbyggnadsförvaltningen att godkänna 
förvaltningens förslag av ändring av kommunfullmäktiges reglemente avseende 
planbesked och markanvisningar och ärendet förväntas beslutas om i 
Kommunfullmäktige i september och uppdraget anses genomfört. 
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  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) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap) 
 
Samhällsbyggnad deltar i Ök idéarbetet. Samhällsbyggnad medverkar dels i den 
kommungemensamma gruppen, dels i gruppen där både kommunen och idéburen 
sektor ingår. Under perioden har samhällsbyggnad etablerat samarbete med en 
förening när det gäller vattenprovtagning. Att delta i arbetet kring ÖK idé är en 
integrerad del i nämndens verksamhet och uppdraget bedöms därför kunna 
avslutas. 

 

 Revidera 
delegationsordningen 

2020-09-10 beslutade Samhällsbyggnadsnämndens presidium att anse uppdraget 
för revidering av delegationsordningen avslutad. 
När majoriteten tillträde 2019 inledes ett samarbete tillsammans med politiken för 
en gedigen genomgång av delegationsordningen. Delegationsordningen skulle 
genomarbetas tillsammans med politiken i etapper. Under hösten 2019 lyftes ett 
antal förändringar i den allmänna delen och delarna som kopplas till miljöbalken, 
plan- och bygglagen samt mark- och exploatering. De flesta förändringarna var 
redaktionella eller hade syftet att anpassa delegationerna till ny lagstiftning. I maj 
2020 arbetades delegationerna igenom för enheten trafik och förvaltning. 
Delegationsordningen är ett fortsatt levande dokument som ständigt revideras 
även efter att det specifika uppdraget avslutas. 
 

 


