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1 Ekonomiskt utfall 

1.1 Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige 

  
Nettokostnad tom 
augusti 2020 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
augusti 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunfullmäktige -1,3 -1,6 0,3 0,1 

Kommunens 
revisorer 

-0,6 -0,9 0,4 0,0 

Överförmyndaren -2,3 -2,3 0,1 0,3 

Vänortskommittén -0,1 -0,3 0,2 0,3 

Kommunbidrag 7,4 7,4 0,0 0,0 

Resultat 3,2 2,2 1,0 0,8 

 

  Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultatet visar 1,0 mkr efter andra tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 

överförmyndaren och vänortskommittén. Även prognosen för helåret visar en positiv avvikelse om 

0,8 mkr, bland annat en följd av Covid-19. 

Kommunfullmäktige har sammanträtt vid 7 tillfällen under perioden, sammanträdena under april-

juni genomfördes med halverat antal ledamöter. Sammanträdena under hösten förläggs till 

Bohusgården vilket innebär högre kostnader. Hittills i år har det varit ett sammanträde för 

ungdomsfullmäktige och ytterligare ett möte planeras under hösten. 

Nordiska Vänortskonferensen, ungdomsutbyte samt kulturutbytet har ställts in i år på grund av 

Covid-19 pandemin. Ungdomsutbyten med Japan har också flyttats fram ett år. 

Revisionens verksamhet har påverkats av Covid-19 genom att vissa möten har skjutits upp till 

hösten. Under året genomförs en fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens 

investeringar och under hösten planeras ytterligare fördjupad granskning. 

Antal godmanskap och förvaltarskap inom överförmyndarens verksamhet fortsätter att ligga på 

samma nivå. 
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2 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 

2,91 3,49 2,31 2,75 2,77 3,31 

Kommentar Korttidsjukfrånvaro bland medarbetarna i Uddevalla kommun har fortsatt öka under perioden som en 
effekt av Coronapandemin. Alla förvaltningar har sett en ökning av korttidssjukfrånvaro, men ökningen skiljer sig 
mellan förvaltningarna. På de förvaltningar där medarbetaren arbetar administrativt och har förmånen till arbete 
hemifrån vid lättare symtom har korttidsjukfrånvaro ökat något mindre än på de förvaltningar där större antalet 
anställda arbetar operativt i verksamheterna och får istället sjukanmäla sig även vid lättare symtom. 
Den totala korttidsjukfrånvaron uppgår vid mättillfället till 3,31%, en ökning med 0,30% från T1 2020 och 0,54% från 
årsskiftet. Fortsatt jämförelse med årsskiftet ser vi en ökning av korttidsjukfrånvaro med 0,58% för kvinnor och 0,44% 
för män. En viss stabilisering kan noteras under periodens sista månader. Alla förvaltningar har också rapporterat en 
ökning av långtidsjukfrånvaro under perioden. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Uddevalla kommun anlitar ett företag som gör servicemätningar via telefon och e-
post, detta sker löpande året vilket innebär att ett resultat redovisas varje delår. 
Det sammanvägda resultatet tertial 2 av bedömningen av bemötande av de 
kontaktade handläggarna är 95% vilket är en förbättring jämfört med 2019 års 
mätning. 
 
Uddevalla kommun har visat en ständig förbättring sedan Kontaktcenter infördes. 
Ett förbättrat resultat kan också bero på att förvaltningarna arbetar utifrån 
kommunens värdegrund (samt socialtjänstens reflektionsarbete) och att det sker 
andra undersökningar som visar på invånarnas nöjdhet. Personalen utbildas 
regelbundet i både kommunikation och bemötande. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

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

Uddevalla kommun anlitar ett företag som gör servicemätningar via telefon och e-
post, detta sker löpande året vilket innebär att ett resultat redovisas varje delår. 
Andelen kontakt via telefon inom 60 sekunder var 78 % för tertial 2 vilken är en 
ökning med 5 procentenheter jämfört med 2019. 
 
Ett förbättrat helhetsresultat kan bero på att förvaltningarna samverkar och arbetar 
aktivt med att svara i telefonen så snabbt som möjligt samt att ha som rutin att 
hänvisa telefonen vid möten eller frånvaro. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

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

Uddevalla kommun anlitar ett företag som gör servicemätningar via telefon och e-
post, detta sker löpande året vilket innebär att ett resultat redovisas varje delår. 
Uddevalla når för andra gången 100 % (för helåret 2019 var siffran 99%), det 
innebär att 100 % av e-post breven besvarades inom ett dygn vilket är i nivå med 
de senaste mätningarna och klart över snittet för likvärdiga kommuner (77 %). 
 
Ett förbättrat resultat kan bero på att förvaltningarna har som rutin att besvara mail 
direkt, även om svaret innebär att man ber att få återkomma och när i tid det i så 
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  Mått Kommentar 

fall kan ske. Samhällsbyggnadsnämnden har även gjort satsningar där 
förvaltningen arbetat övergripande tillsammans med kontaktcenter för att måttet 
ska öka. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.  

 Företagsklimat, ska bli bättre Kommunstyrelsen 
Det preliminära resultatet ligger på NKI 84 vilket just nu är bland de högsta i 
Sverige. Det goda resultatet kan bero på ett uthålligt utvecklingsarbete och även 
den marknadsföring som görs i näringslivstidningen om NKI-mätningarna kan vara 
bidragande till att skapa en positiv attityd till kommunens myndighetsutövning. Den 
kvalitativa analysen kan dock inte göras med säkerhet förrän det slutliga resultatet 
för 2020 publiceras i maj 2021, eftersom det är först då värdena verifieras och blir 
tillgängliga. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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. 
 
Socialnämnden 
Verksamheten kring serveringstillstånd har en hög medvetenhet om företagandets 
villkor och arbetar aktivt med att alltid ha personlig kontakt med kunder i alla 
ärenden och däremellan likaså. Det innebär att verksamheten regelbundet 
kommunicerar via nyhetsbrev och dialogmöten. Sedan några år tillbaka har 
verksamheten e-tjänster. 

 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

Kommunstyrelsen 
Under 2019 uppvisades ett trendbrott i enkätresultatet. I Svenskt Näringslivs 
ranking 2019 av företagsklimat klev Uddevalla upp 15 placeringar men ranking är 
fortfarande låg med plats 245 (260 året före). 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningen erbjuder barnomsorg även på obekväma tider, vilket gynnar 
företagsamhet. Nämndens verksamheter arbetar aktivt för ett gott samarbete med 
lokala och regionala företag och branschorganisationer. Ung företagsamhet, UF, 
är väl etablerat inom Uddevalla gymnasieskola. Yrkesprogrammen arbetar aktivt 
för ett gott samarbete med branschorganisationer. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden har under perioden arbetat med arrangemang och 
kultur- och fritidsaktiviteter för att kommunen ska vara attraktiv. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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. 
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  Mått Kommentar 

Socialnämnden 
På grund av pågående pandemi har arbetet med att förbättra resultatet i Svenskt 
Näringslivs enkät inte prioriterats. Samverkansmöten som vanligen hålls med 
avtalade företag/avtalspartner (utförare inom valfrihetssystemet och 
varudistribution) har inte kunnat genomföras. 
 

Prognosen är att målsättningen 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.) 
 
Prognosen är att målsättningen 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). Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatiskt 
resanderäkningssystem varför antalet redovisade resor efter det inte går att 
jämföra med historiska data. 
 
Prognosen är att målsättningen 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. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Brukarbedömning i särskilt 
boende äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Den nationella brukarundersökningen, vars resultat presenterades under 
senhösten i fjol, visade att brukarnas helhetsbedömning ligger på en hög nivå. Det 
sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i hela 
undersökningen utgör grund i verksamhetsutvecklingen och har till viss del 
bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2020. 
 
Årets nationella brukarundersökning genomfördes under våren och resultatet har 
fortfarande inte redovisats. Det är oklart hur den pågående pandemin har påverkat 
genomförandet och resultatet av brukarundersökningen. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Brukarbedömning i 
hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Den nationella brukarundersökningen, vars resultat presenterades under 
senhösten i fjol, visade att brukarnas helhetsbedömning ligger på en hög nivå. 
Resultatet försämrades dock något jämfört med föregående år. Det sammanlagda 
resultatet och de förbättringsområden som har identifierats i hela undersökningen 
utgör grund i verksamhetsutvecklingen och har till viss del bearbetas i 
verksamhetsplaneringen för 2020. 
 
Årets nationella brukarundersökning genomfördes under våren och resultatet har 
fortfarande inte redovisats. Det är oklart hur den pågående pandemin har påverkat 
genomförandet och resultatet av brukarundersökningen. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 
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  Mått Kommentar 

 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. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 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 och 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. 
 

Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 Antalet medlemmar i 
föreningarna, ska öka 

För perioden finns ingen förändring av medlemssiffror att rapportera men några 
nya föreningar har registrerats så trenden är positiv om än liten. 

 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Antalet aktiviteter i 
föreningarna, ska öka 

Antalet aktiviteter har troligtvis minskat på grund av pandemin, men en tidig 
indikation är att det inte är så negativt som befarat. Förvaltningen utreder om 
föreningarnas minskade aktivitetsbidrag kan kompenseras så att de negativa 
effekterna får så liten påverkan som möjligt på föreningarnas framtida verksamhet. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop 
och påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på 
genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 
 
Dessa finansiella mål kommer att förbättras, främst beroende på det goda resultat 
som prognosticeras för året. Även resultaten för åren 2017 och 2018 påverkar 
måluppfyllelsen positivt. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Soliditeten ska förbättras Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop 
och påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på 
genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 
 
Dessa finansiella mål kommer att förbättras, främst beroende på det goda resultat 
som prognosticeras för året. Även resultaten för åren 2017 och 2018 påverkar 
måluppfyllelsen positivt. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop 
och påverkar varandra. Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på 
genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 
 
Dessa finansiella mål kommer att förbättras, främst beroende på det goda resultat 
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  Mått Kommentar 

som prognosticeras för året. Även resultaten för åren 2017 och 2018 påverkar 
måluppfyllelsen positivt. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram , 
ska öka 

Officiell statistik är ännu inte publicerad för föregående läsår (19/20). Egen statistik 
visar på en liten ökning. Arbete inom samtliga nämndsstrategier har pågått för att 
förbättra studieresultaten. Covid-19 har dock inneburit att driften av enheterna varit 
i fokus under perioden. Utvecklingsinsatser och kompetensutvecklingsinsatser har 
inte kunnat bedrivas som planerat. 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
kommunala skolor, ska öka 

  

Officiell statistik är ännu inte publicerad för föregående läsår (19/20). Egen statistik 
visar att resultatet är i nivå med tidigare år. Arbete inom samtliga nämndsstrategier 
har pågått för att förbättra studieresultaten. Effekten av covid-19 och övergången 
till distansundervisning under våren 2020 har dock inneburit att huvudfokus under 
perioden har varit att säkerställa skolarbetet utifrån nya förutsättningar 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Under andra tertialet 2020 har en ökning av andelen ekologiska livsmedel skett 
från 32% till 33%. Ekologiska livsmedel köps in i den mån som är möjligt utifrån 
utbud och kostnadseffektivitet. 

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. 
Måltidsservices, som står för 80% av alla livsmedelsinköp, har tagit fram en 
handlingsplan för att få budget i balans och en av åtgärderna att minska inköp av 
ekologiska livsmedel, vilket innebära svårigheter att nå målsättningen. 
 
Prognosen är att målsättningen inte 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). Vi ligger nu på samma nivå som vi gjorde vid årets slut 2019. Med tanke på 
det hårdnande klimat som råder på arbetsmarknaden nu så kommer resultatet inte 
att förbättras mot från föregående år. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås 

 Minskad tid för 
genomförande/översyn av 
nya och äldre detaljplaner 

Samhällsbyggnadsnämnden har inte synliggjort sitt arbete med måttet, "Minskad 
tid för genomförande/översyn av nya och äldre detaljplaner" 
 

 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. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Antalet torskfiskar i 
Byfjorden, ska öka 

Under året har det skett kontinuerliga möten kring vikten av ekologisk utveckling, 
där mätningen av torskfiskar, visar Byfjordens förmåga till egen reproduktion och 
ekologisk balans. Två centrala frågor finns på dagordningen. Aktören Fjordtorsk 
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  Mått Kommentar 

AB;s ekonomiska förutsättningar att få ner 65 nya torsk och hummerrev i Byfjorden 
och utmaningen av toppredatorer som utarmar nuvarande torskbestånd. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

2.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Kommunstyrelsen 

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. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kulturavdelningen arbetar med stöd till unga arrangörer i syfte att uppnå målen för denna strategi. 

Även arbetet tillsammans med kulturföreningarna i olika arrangemang bidrar till detta. För att 

uppmuntra och gynna den kreativa kraft som finns hos befolkningen, är tillgång till ändamålsenliga 

och billiga lokaler essentiellt, varför kultur och fritidsnämnden beställt en förstudie om lokaler för 

det lokala kulturlivet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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 kommunikation. 

 

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. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har flera utvecklings- och förändringsprojekt igång. Dessa är bland annat rättssäker 

myndighetsutövning, kvalitetssäkring av familjehemsvården, utveckling av förutsättningar för en 

lyckad skolgång för placerade barn, utveckling av utbud av insatser och boendeformer inom LSS 

och fortsatt omställningsarbete inom vård- och omsorg. Olika digitaliserings- och 

automatiseringsprojekt har varit planerade till perioden men flera har fått senareläggas på grund av 

pågående pandemi. 

 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort   10 (29) 
 Delår april 2020 

 

  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) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 

 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. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att under 
2020 utreda villkoren för 
konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

Uppdragsbeskrivning gällande framtida hantering av konstgräsplaner i kommunen 
är under framtagande. 

2.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Kommunstyrelsen 

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 under våren. Under andra delåret har det lossnat. Nu har 

samtliga tillgängliga platser fyllts och flera står på kö. Årets sommarlovspraktik blev mycket 

lyckad. Trots rådande Corona-pandemin skapades det över 277 platser. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har utmaningar inom kompetensförsörjningen. Det gäller 

särskilt rekrytering till kulturskola och bibliotek, eftersom utbildade lärare är en nationell bristvara. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta emot praktikanter och lärlingar för att på så sätt 

kunna attrahera nyutbildad personal till organisationen och upplever nu att det är lättare än tidigare 

att rekrytera kompetent personal till bristyrken. Förvaltningen arbetar även med flera insatser för att 

bidra till en god arbetsmiljö och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Exempelvis minska antalet 

deltidsanställningar genom exempelvis kombinationstjänster, arbeta med modern teknik samt 

insatser för att på bred front stärka medarbetarskap. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har för att säkra kompetensförsörjningen arbetat med översyn av introduktions- och 

kompetensutvecklingsprogram inom individ- och familjeomsorgen, implementering av strukturen 

för kompetens och titulatur inom socialpsykiatrin, missbruk och vård och omsorg, fortsatt arbetet 
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med vård- och omsorgscollege samt validering och påbörjat arbetet med äldreomsorgslyftet. Arbetet 

med heltidsresan har pausats. 

  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) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under det första 
delåret, Arbete pågår dock och en rapport lämnas till årsredovisningen. 

2.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kommunstyrelsen 

Stadstrafikforum, som är kommunens samrådsorgan med Västragötalandsregionen om 

tätortstrafiken i Uddevalla, har beslutat att en kollektivtrafikplan för Uddevalla ska tas fram som 

pekar ut riktningen för de hållbara resornas utveckling Under andra delåret har inledande möten 

genomförts med de kommuner som vill ingå i ett fördjupat järnvägskonsortium. Kommunen har 

inom ramen för den så kallade cykelpotten i regional plan för transportinfrastrukturen i Västra 

Götaland ansökt om utbyggnad av GC-vägar efter statligt vägnät inom Uddevalla kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden har under perioden bidragit till denna strategi genom att i 

samhällsplaneringsprocessen lyfta en bredare tolkning av infrastruktur, till att också inkludera gång- 

och cykelvägar, tillgänglig kollektivtrafik samt grön infrastruktur för rekreation och attraktivitet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med den strategiska stadsutvecklingen på 

Kommunledningskontoret arbetar med att skapa förutsättningar för arbetet med utvecklad lokal och 

regional infrastruktur. 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. 

  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. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 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 så kallade cykelpotten i regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt om utbyggnad av gång- och 
cykelvägar efter statligt vägnät inom Uddevalla kommun. Cykelväg längs väg 172 
liksom väg 675 vid Ulvesund har tagits med som objekt i kommunens ansökan. 

 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. 

2.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling 

Kommunstyrelsen 

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. Uddevalla kommun hamnar för år 

2020 på plats 55 av 290 kommuner på den aktuella hållbarhetslistan över de mest hållbara 

kommunerna i Sverige. Det är en liten nedgång jämfört med plats 33 i 2019 års rankning. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utifrån det ansvar som kultur och fritidsnämnden har för idrottsanläggningar och den miljöpåverkan 

som de har så görs systematiska förbättringsåtgärder för att reducera detta. En fråga som är högst 

aktuell är den som avser mikroplaster och konstgräs. Flera av Uddevallas konstgräsplaner är uttjänta 

och behöver bytas ut. Kommunfullmäktige uppdrog därför åt kultur- och fritidsnämnden att under 

2020 utreda villkoren för konstgräsplaner. Utredningen är påbörjad. 

Kultur och fritidsnämnden arbetar även med Fritidsbanken, ett idrottsbibliotek, som genom återbruk 

av idrottsmateriel och utlån av detsamma skapar goda förutsättningar för såväl deltagande i olika 

aktiviteter som ett hållbart samhälle med minskat konsumtionsbehov genom återbruk. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

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. Projektet 

kajpromenad med översvämningsskydd, är den fördjupad förstudien färdigställd, fokus i 

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. 

  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) 

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. Utredningar av förorenad 
mark finns delvis samlade i kart lager, men kommer också att utökas i det digitala 
arkivet. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att ta 
fram en övergripande plan 
"hållbart friluftsliv i Uddevalla 
kommun" (KF ÖS 4) 

Ramverk och målsättning med planen har konkretiserats och förankrats. Baserat 
på faktumet att det i dagsläget inte finns någon statistik inom organisationen vad 
gäller friluftsliv har projektledningen tagit beslut om att utöka de besöksräknare 
som finns för att kunna samla in mer data gällande medborgares och besökares 
brukarmönster. Dessa kommer att spela en viktig roll i kartläggningen av 
friluftslivet i kommunen och utgöra en viktig resurs för arbete med planering, 
underhåll och prioritering. Övriga fokusområden som arbetsgruppen kommer 
kartlägga är: den kommunala organisationen, tjänstepersoners arbete med 
friluftsliv, kommunala förutsättningar för friluftsliv. 
 
Målet är att ha en färdig produkt till 2021-06-30. 

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

Avtal är tecknat med entreprenör. Uppdraget har diskuterats på vårens 
uppsiktspliktsmöte och kommer att avslutas. 

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

 

 

 

En organisation för styrning av projektet är skapad. Uppdraget har diskuterats på 
vårens uppsiktspliktsmöte och kommer att avslutas. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Alla åtgärder i de sju målområdena har gåtts igenom och flera av åtgärderna är 
genomförda. 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. 

2.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 

förebyggande arbete 

Under första delåret etablerade kommunledningen en ny projektorganisation för stora 

stadsutvecklingsprojekt. Organisationen förväntas stötta breda politiska överenskommelser i 

långsiktigt strategiska frågor. Kommunen arbetar också med att utöka kommunikation och 

information i stora projekt som påverkar våra medborgare, företag och föreningar. 

 

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 första delåret och har bland annat arbetat med en aktivitetsplan för året. Flera aktiviteter som 

varit planerade för våren fått flyttas på grund av pågående pandemi. Flera initiativ till Idéburet 

offentligt partnerskap har tagits. Kommunstyrelsen har fastställt en kommungemensam 

handläggningsprocess för IOP. Befintligt samarbete med civilsamhället genom IOP-

överenskommelsen med föreningen Soffan om mötesplatsen i Ljungskile har fortsatt. 
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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 
(idéburetoffentligt 
partnerskap) 

Kommunfullmäktige fattade 2020-01-08 § 19 beslut om att kommunstyrelsen ska 
vara den beslutande instansen för IOP-avtal. Kommunstyrelsen ska också 
finansiera avtalen. En sammanhållen organisation för IOP har utformats i 
kommunen, med kommunledningskontoret som samordnare. 

Flera initiativ till nya IOP:er har tagits. 
Samarbetet med civilsamhället genom IOP-överenskommelsen med föreningen 
Soffan om mötesplatsen i Ljungskile har fortsatt.  

 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) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget under det andra 
delåret, Utredningsarbete pågår dock och rapporteras till årsredovisningen. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet 
och ta fram förslag till nya 
bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 5) 

Under 2019-2020 utfördes kartläggningar över olika utmaningar och 
problemområden som politik, förvaltning och civilsamhälle identifierat gällande 
nuvarande föreningsstödssystem. Utvärderingen är därmed genomförd. Återstår 
gör att ta fram förslag till nya bestämmelser. Förvaltningens ledningsgrupp har 
under perioden påbörjat denna fas, genom att processa fram övergripande syfte, 
mål och uppdragets omfattning. 

 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. 

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

Plan "Integration 2030" är framtagen och under remissbehandling. En 
processtödjare är anlitad för den kommande implementeringen. 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 och ska innehålla en tydlig gemensam 
målbild, med strategiska ställningstaganden inom utpekade områden. 

2.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kommunstyrelsen 

Personal från arbetsmarknadsavdelningens integrationsenhet har i samverkan med civila samhället 

och föräldragrupper i området bedrivit nattvandring i de norra stadsdelarna i Uddevalla. 

 

Kris och säkerhetsverksamheten har under året präglats av pandemin. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom att skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och 

fritidsliv med särskild inriktning på barn och unga. Detta sker bland annat genom arbete i 

gestaltningsrådet, där utformning av det offentliga rummet utgår ifrån principer om 
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trygghetsskapande inslag så som belysning och byggnaders utformning, ytor för möte och aktivitet 

och estetiska upplevelser.  Att förlägga kulturarrangemang i det offentliga rummet kan också bidra 

till att fler människor rör sig ute vilket skapar trygghet. Kultur och fritid arbetar med att erbjuda en 

mångfald trygga mötesplatser. Biblioteken är en viktig sådan, men även idrottsanläggningar, 

spontana aktiva mötesplatser och öppna ytor såsom spår och leder, badplatser osv. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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.  

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Förvaltningen utgår fortfarande från den av socialnämnden antagna "Boendeplan 
och aktivitetscentra för äldre", med grundtanken om att kunna erbjuda olika 
boendetyper och knyta aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. 
Mötesplats på Sofiedal är klart och drivs av föreningen Soffan genom särskilt IOP-
avtal. Arbete har påbörjats med att se över möjligheterna och skapa flera 
mötesplatser i anslutning till äldreboendena. Skogslyckan och Hovhult är de 
områden som är prioriterade i nuläget. 

 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 i området inom ramen för arbetet med 
översiktsplanen. I dialogen framkom framförallt att det finns stora kvaliteter i 
grönområden för exempelvis rekreation, att det finns upplevelse av otrygghet och 
önskan om fler mötesplatser. Uddevalla kommun deltog därefter i den 
internationella arkitekttävlingen Europan. Tomten som Uddevalla ställde upp med i 
tävlingen omfattar Dalaberg, Hovhult och Bulid.  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. 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. 

 Barn- och 
utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
tillsammans ta fram en plan 
gällande gemensamt 
bibliotek och skolbibliotek i 
Källdal (KF ÖS 6) 

Planering har pågått vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler med 
Kultur- och fritid. Arbetet med framtagandet av plan gällande gemensamt bibliotek 
och skolbibliotek är påbörjat i en processgrupp med representanter från båda 
förvaltningarna. Planen beräknas vara färdigställd inför uppstarten av 
Källdalsskolan. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att tillsammans ta fram 
en plan gällande gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal 
 
Barn- och utbildning ser att ovan uppdrag ingår som en del av följande uppdrag 
från kommunfullmäktige från flerårsplan 2020-2022: ”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”. Planering har pågått 
vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler med Kultur och fritid. Arbetet 
med framtagandet av plan gällande gemensamt bibliotek och skolbibliotek är 
påbörjat i en processgrupp med representanter från båda förvaltningarna. Planen 
beräknas vara färdigställd inför uppstarten av Källdalsskolan. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en plan för fritidsgård 
och idrottshall i Källdal (KF 
ÖS 6) 

I början av september invigdes Rampen för skola och allmänhet. Rampen 
inrymmer idrottslokal, bibliotek, café, fritidsgårdsverksamhet samt ett antal olika 
typer av aktivitetsrum. Verksamheten utgör en del av den nya Källdalsskolan. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen (KF 
ÖS 6) 

Uppdraget pågår som ett parallellt projekt till stadsutvecklingsprojekt 
Rimnersområdet. Uppdraget är tilldelat projektledare från 
samhällsbyggnadsförvaltningen och statusrapporteringar genomförs i särskild 
ordning i styrgruppen för prioriterade stadsutvecklingsprojekt. Arbetsgruppen 
arbetar vidare med att fortsätta utreda möjligheterna för SM-standard. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en plan för att utveckla 
Rimnersområdet till ett 
samlat sport- och 
idrottscentrum (KF ÖS 6) 

Förvaltningen deltar och för dialog i styrgruppen för stadsutvecklingsprojekten och 
är mycket involverad i de prioriterade stadsutvecklingsprojekt som direkt berör 
kultur och fritid. 
 
Projektgruppens arbete hittills har handlat om ersättningsytor för B-plan, C-plan 
(konstgräs). Kastplan är just nu avgränsad då befintlig inte direkt berörs av 
simhallsbygget. Kultur- och fritidsnämnden är informerad och involverad i frågan 
och presidiet uppvaktas kring handlingsalternativ och budgetförutsättningar. 
 
Projektgruppen avser snarast möta de föreningar vars verksamhet omedelbart 
kommer att beröras av visioner och utvecklingstankar för området. 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
tillsammans med 
socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden 
skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 6) 

Förvaltningarna har haft ett första möte och för en dialog om uppdraget. 

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

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom sitt arbete för att uppnå balans mellan hög- 

och lågintensiv verksamhet för att fler befolkningsgrupper ska känna social gemenskap, förbättrad 

hälsa och ökad livskvalitet. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Inom vård- och 

omsorgsboendena har arbetet med att förbättra måltidsupplevelsen varit i fokus, handläggarna har 

gett/ger information om vad kommunens öppna verksamheter kan erbjuda, utvecklingsarbete har 

pågått under perioden kring brukares genomförandeplaner i förvaltningen samt olika översyner och 

förbättringsarbeten har genomförts kring hemmaplanslösningar. Den förebyggande verksamheten 

har prövats mot aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom området, vilket innebär att 

verksamheten som bedrivs har stöd av den kunskap och evidens som finns. Några uppdrag har fått 

senareläggas eller ej kunnat påbörjats på grund av pågående pandemi. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Förvaltningen påbörjade uppdraget under hösten och ett förslag presenterades 
och beslutades av socialnämnden i mars. På grund av pågående pandemi har 
arbetet med att etablera platserna tillfälligt pausats. 

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

Förvaltningen har i samband med att ett nytt korttidsboende för barn öppnades 
också omstrukturerat den övriga korttidsverksamheten för att bättre tillgodose 
målgruppernas behov. Den nya korttidsverksamheten, Ridhusgatan, har öppnats. 
 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att under 2020 
avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjn
ing inom vård- och 
omsorgsområdet (KF ÖS 7) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 

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

Det hålls regelbundna placeringsmöten där representanter deltar från 
myndighetsutövningen och utförarverksamheten med syfte att skapa hållbar 
planering för stöd till brukare på hemmaplan samt med syfte att rätt brukare ska ha 
rätt insats av rätt aktör i rätt tid. Samverkan har lett fram till ökad möjlighet för 
boendena inom socialpsykiatrin att kunna ta emot brukare med omfattande 
psykisk problematik och samtida missbruksproblem. Det har identifierats att 
kompetens för att möta målgruppen behöver ökas ytterligare. I oktober planeras 
för gemensam kompetensutvecklingsdag med inriktning mot beroendelära. Inom 
socialpsykiatrin har ett ökat flöde i boendena möjliggjort att externa placeringar har 
undvikits då verksamheten i högre grad kunnat möta brukarnas behov på 
hemmaplan. 
 
I förvaltningens arbete med att utveckla hemmaplanslösningar ingår att se över 
vilken kompetens personalen behöver för att ta emot befintliga och kommande 
målgrupper. Ett särskilt boende enligt LSS för att tillgodose brukare med stora 
behov, Mistelgatan 14, har byggts. Där finns välutbildad personal, alla med 
utbildning i lågaffektivt bemötande samt hot och våld. Detta är ett boende byggt för 
att kunna erbjuda hemmaplanlösningar. 
 
En särskild boendekoordinator inom LSS har anställts på halvtid och innebär en 
resursförstärkning vad gäller att få nya brukare på rätt plats, att planera 
hemtagningar och att samordna resurser och kompetens kring brukare medstora 
behov. 

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

En översyn och effektivisering av förbyggandeenhetens alla verksamheter 
genomfördes 2019. Detta innebär att all verksamhet har prövats mot aktuellt 
forsknings- och kunskapsstöd inom området, och att den verksamhet som bedrivs 
har stöd av den kunskap och evidens som finns. 

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

Förvaltningen har påbörjat en omställning på Skogslyckan för äldrecentrum. 
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2.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 

bland annat genom en utökad digitalisering 

Kommunstyrelsen 

Under våren 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. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat utbildning i digitala verktyg, 

införande av ”taggsystem” i nämndens lokaler samt kurser för allmänheten via biblioteken i digital 

inkludering. Därutöver använder nämndens verksamheter sociala medier för marknadsföring av 

aktiviteter och för streaming av evenemang. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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. 

Socialnämnden 

Socialnämnden har flera pågående uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Socialtjänsten i 

Uddevalla kommun har blivit utsedd till en av Sveriges modellkommuner. Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) har utsett tio kommuner i landet som ska fungera som modell för äldreomsorgens 

digitalisering. Modellkommunerna för digitalisering är utvalda för att de kommit lite längre i att 

implementera digitala lösningar i äldreomsorgen. 

 

Digitalisering och automatisering är prioriterade områden inom förvaltningen. De syftar till att öka 

brukarnas trygghet, service och minska den interna administrationen. Flertalet aktiviteter har pågått 

under perioden. Viss del av utvecklingsarbetet har dock tvingats senareläggas på grund av pågående 

pandemi medan andra digitaliseringsdelar har utvecklats tack vare pandemin. Socialtjänsten har 

påbörjat och utvecklat införandet av beslutsstöd, där samtliga chefer har tillgång till beslutsstödet. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Socialnämnden följer kontinuerligt via socialtjänsten (förvaltningen) information om 
möjlighet att rekvirera riktade statsbidrag inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Under tertial 2 har socialtjänsten sökt statsbidrag inom flera 
områden. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 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 
Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Heltid eftersträvas vid nyanställningar och vid strukturella förändringar i scheman. 

Socialnämnden 
Arbetet med heltidsresan startade med Rosenhäll oktober 2019. 
Arbetstidsförläggningen har setts över och förändringar har gjorts för att 
säkerställa att arbetstiden är mer hållbart förlagd än tidigare. Tidsplanen för 
utrullande av heltidsresan för övriga verksamheter är framtagen. Målet var att alla 
verksamheter skulle vara igång vid årsskiftet 2020/2021 men arbetsgivaren och 
Kommunal har pausat arbetet. Anledningen var att det behövdes arbetas fram en 
vägledning om hur avtalet skulle tolkas och hur samplaneringsområden skulle 
kunna planeras och hanteras för att komma vidare i projektet. Arbetsgivaren 
avvaktar Sveriges kommuner och regioners och Kommunals centrala förhandling. 
Målet är att arbetet ska vara igång igen under hösten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att Uddevalla kommun 
vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda alla 
anställda heltid, och deltid som en möjlighet 
 
Inom Barn- och utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta 
erbjuds heltidstjänster och deltid som en möjlighet. 
 
Kommunfullmäktige har 2019-10-11 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att överföra 
ansvaret för försörjningsstöd 
från socialnämnden till 
kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

Överföringen skedde den 15 februari 2020. Uppdraget har diskuterats på vårens 
uppsiktspliktsmöte och kommer att avslutas. 

 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. 
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  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) 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i lokalförsörjningsgruppens ordinarie 
arbete och varje nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. En 
projektorganisation för stadsutveckling har skapats och den tar ett geografiskt 
grepp om investeringarna i syfte att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och 
där ingår samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent. 

Inom ramen för de kommungemensamma ”Korpenprojekten” 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-
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen 
samt förnyelsearbetet av 
föråldrade planer (KF ÖS 8) 

Arbete pågår för att minimera arbetssättet i syfte att rätt utredningar görs i rätt 
omfattning. Vidare arbetar plan- och exploatering med 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) 

Kommunstyrelsen 
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. HR-enheten har påbörjat en kartläggning av vilka HR-processer 
som kan digitaliseras. 
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 och ett projekt tillsammans med IT för att se över 
förbättringar och utvecklingar av intranätet har påbörjats under perioden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Inom ramen för effektiviseringsfonden har arbetet påbörjats för att implementera 
närvaroregistrering i grundskola och gymnasieskola samt fjärrundervisning 
modersmål. Utöver detta har ett antal nya e-tjänster tagits fram under perioden. 
Möjligheten till ”digital signatur” undersöks, bl.a. vid betygssignering. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Under perioden har Kultur och Fritids personal på stadshuset haft utbildning och 
workshop i Teams och IT. Utbildningen kommer att fortsätta med flera 
workshopstillfällen. IT- råd planeras att genomföras kontinuerligt framöver. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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. 
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. 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. 

 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort   22 (29) 
 Delår april 2020 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

Socialnämnden 
I samarbete med kommunledningskontoret har socialtjänsten påbörjat och 
utvecklat införandet av Beslutsstöd, där socialtjänsten idag har tillgång till 
beslutstödet för samtliga chefer. 
Under 2020 följande automatiseringsprocesser (RPA-processer) prioriterats: 
- Habiliteringsersättning, hel automatiseras 
- Kontroll ej aktiva i Life care (pro capita) inom Hälso- och Sjukvård 
- Kontroll av hjälpmedelsfakturor 
- Ansökan om sjuklönekostnader 
- Distribution av måltider 
- Kontroll av logg poster för avdrag inom avgiftshanteringen 
- Kontroll av loggposter av nya beslut i Life care (Pro capita) 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utsett tio kommuner i landet som har 
kommit lite längre i att implementera digitala lösningar inom äldreomsorgen, dessa 
kommuner ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Uddevalla 
har utsetts till att vara en av dessa tio kommuner. Överenskommelsen gäller under 
tre år, 2020-2022. 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

Det arbete som görs inom ramen för denna strategi spänner över flera av kommunfullmäktiges 

övergripande strategier. God utbildning lägger grunden för Uddevalla kommun som en självklar 

tillväxtmotor och ett mer tryggt och hållbart Uddevalla. Barn- och utbildningsnämndens fokus på 

barn och elevers lärande för hållbar utveckling bidrar till en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling. 

 

Barn- och utbildning har under perioden fortsatt arbetat för ett bättre helhetsgrepp kring 

barnens/elevernas hela skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildningen. Det 

förvaltningsgemensamma arbetet har resulterat i nya perspektiv på problem- och 

orsaksformuleringar, vilket borgar för mer träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse. Arbetet 

lägger också grunden för nya arbetssätt och arbetsformer och ett bättre samutnyttjande av våra 

gemensamma resurser. Det omfattande arbetet kring möjligheten till förändrad skolstruktur i 

kommunen, som berör alla verksamhetsområden, är exempel på detta. 

Barn- och utbildningsnämnden har flera utvecklings- och förändringsprojekt igång samt olika 

digitaliserings- och automatiseringsprojekt som gynnar förändrade arbetssätt och arbetsformer. För 

att säkra kompetensförsörjningen sker olika förändringsarbeten som syftar till att skapa bättre 

förutsättningar för lärare att ägna sig undervisningen, t.ex. införande av elevassistenter och utökad 

undervisningstid. 

 

Kommunstyrelsen 

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. Sommarlovs- 

praktiken och i Nikes verksamheter deltog strax under 100 ungdomar under de tre perioderna. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden erbjuder ett varierat utbud av studieplatser. Kulturverksamhet kan vara 

en del i att stärka elevernas lärandemöjligheter. Nämnden tillhandahåller därtill simundervisning, i 

egen regi och via barn- och utbildningsnämnden. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att rekrytera 
fler lärarassistenter (KF ÖS 
9) 

Uppdraget är genomfört. Dock tilldelades inte statsbidraget fullt ut utifrån 
budgetuppgörelse nationellt. Erhållet var ca 50% av planerat statsbidrag. 

2.10 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. Energi- och 

klimatrådgivare är delaktiga och bidrar med kompetens för att säkerställa miljökrav vid vissa 

planerade upphandlingar. 

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

Kommunstyrelsen 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet har tagit fram det strategiska dokumentet plan Integration 

2030. Planen är ute på remiss. Överförandet av försörjningsstöd till kommunstyrelsen 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. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till strategin genom bland annat kulturskolans delaktighet i 

Bryggan, giraffstöd, bibliotekets samverkan med SFI samt genom stöd till föreningar som arbetar 

med integrerad verksamhet och barn- och ungdomsverksamhet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningen samarbetar med Komvux och arbetsmarknadsavdelningen (AMA) som syftar till att 

tillsammans få människor i arbete. En handledarutbildning har genomförts i AMA:s 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. 

2.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Kultur och fritidsnämnden har ett reglementsenligt ansvar för strategin och arbetar kontinuerligt 

med bevarandefrågor via olika forum, såsom förprövning, internremisser och gestaltningsråd. 

Viktiga aspekter är att säkra skötsel och underhåll av kulturhistoriskt intressanta byggnader. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera 
förslag för 
tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för 
kulturskolan inom ramen för 
ett ”Ungdomens kulturhus” 

Förvaltningen arbetar med att åstadkomma tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för kulturskolan samt vidareutveckla Kulturbryggeriet 
(öppen fritidsverksamhet förlagt i kulturskolans lokaler). 

2.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 

och Lyckorna som speciella landmärken 

Med utgångspunkt i aktivitetsparken i Skeppsviken, men även de kommunala badplatserna, 

Landbadet, bollplaner och övriga aktivitetsytor, bidrar kultur och fritid i hög grad till strategins 

förverkligande. Under våren har ett stort arbete genomförts med att se över och renovera upp spåret 

"Bodelebäcken" (trappor, spångar, skredförstärkningar etc). 

2.14 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 

Kommunstyrelsen 

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.  Samverkan sker fortsatt 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. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden bidrar till denna strategi genom att värna hållbarhetsaspekter, kulturmiljö 

och folkhälsoaspekter i planärenden, bland annat. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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. 
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Socialnämnden 

Förvaltningen arbetar med den långsiktiga strukturomvandlingen för att skapa mer differentierat 

utbud av olika boendeformer för att möta framtida behov. Grunden för det påbörjade 

utvecklingsarbetet är den av socialnämnden antagna "boendeplan och aktivitetscentra för äldre", där 

grundtanken mycket förenklat är att koppla olika boendetyper och aktivitetscentra till varje del av 

kommunen. Även andra målgrupper kan ingå i denna planering. 

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

och turism 

Kommunstyrelsen 

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. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Färdigställande av Bjursjöområdet, turförslag i digital och analog form samt inventering av 

kommunala spår och leder för publicering på kommunkartan är några av förvaltningens insatser på 

området som skett under perioden. Därtill pågår det kommungemensamma projektet att ta fram en 

friluftsplan för kommunen, för att säkra ett långsiktigt, hållbart och användarvänligt friluftsliv. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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. 

  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. 

2.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Kommunstyrelsen 

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 sista delåret. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

En mängd olika festivaler och arrangemang genomförs av Uddevallas föreningsliv samt genom 

kultur och fritidsförvaltningen. En mycket stor del av det som i dagsläget genomförs i Uddevalla 

bekostas med externa pengar, främst genom Västra Götalandsregionen. 

  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. 

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

Kommunstyrelsen 

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. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att bevara och säkra tillgängligheten till kuststigen som 

löper i kustmiljön samt underhålla och utveckla kommunala badplatser. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

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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3 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 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) 
• 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 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en ny avloppspolicy 
som bygger på teknik-
neutralitet, kretslopps-
perspektiv 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 nämndens sammanträde i april 2019 
information om samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har 
uppdraget konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är 
kopplat till avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av 
kommunfullmäktige i januari 2020 

 Kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
genomföra 
kommunfullmäktiges beslut 
om att samlokalisera 
kulturskolan med annan 
verksamhet i Sinclair (KF ÖS 
4) 

Kommunfullmäktige har 2020-03-11 godkänt kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att samlokalisera 
kulturskolan med annan verksamhet i Sinclair. 
 
Kommundirektören gav berörda förvaltningschefer uppdraget att genomföra 
uppdraget med samordningsansvar från kommunledningskontoret.  
Kultur- och fritidsnämnden skriver i beslutsunderlagen att utredningens resultat är 
att teater, dans och bild samlokaliseras redan idag, dock med vissa brister. 
Exempelvis har kulturskolans dansverksamhet inte tillgång till 
omklädningsrummen. Musikverksamheten som i dagsläget bedrivs på Skolgatan 4 
får ej plats i de nuvarande lokaler som estetiska programmet förfogar över och kan 
därför inte samlokaliseras. Utredningen visar dock att dans, teater, bild och film 
kan samlokaliseras i sin helhet med lokalanpassningar. Förstudie är nödvändig för 
vidare beslut angående anpassningar och kostnader. 
Kommunledningskontoret bedömer att eventuella behov avseende ovan nämnda 
samlokalisering får föras in i kommunens lokalprocess. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att ta fram underlag 
för att kunna överväga olika 
driftsformer inom nämndens 
verksamhetsområde och att 
överväga om LOV (lag om 
valfrihet) skall tillämpas inom 
fler områden (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering av 
uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att ta fram underlag för att kunna överväga 
olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde och att överväga om LOV 
(lag om valfrihet) skall tillämpas inom fler områden 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram lämpliga verksamheter att 
utföra i alternativ regi i syfte att få lägre kostnader med minst bibehållen kvalitet. 
En begäran till kommunfullmäktige är ställd om att få utföra alternativa driftsformer 
i socialtjänstens verksamheter. Nya förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet 
inom hemtjänst och boendestöd är beslutade av socialnämnden i augusti. 

Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna socialtjänstens skrivelse om 
alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen 
svarar på uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar till att ge ett 
underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Skrivelsen redogör för givna uppdrag, kommunrättsliga 
regler, olika driftsformer, nuvarande driftsformer, berörda verksamheter samt 
resonemang kring lämpliga verksamheter att utföra i alternativ driftsform. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att höja 
habiliteringsersättningen (KF 
ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt socialnämndens slutrapportering av 
uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att höja habiliteringsersättningen 

Förvaltningen har sökt statsbidrag. Det kommer att betalas ut under sista halvåret 
2019. Statsbidraget kommer att användas till en extra utbetalning per månad av 
habiliteringsersättning under perioden juni-december 2019. Ersättningen är i 
nuläget 47 kr per heldag och det är en extra utbetalning med 90 kr per dag under 
perioden för de dagar brukaren är på daglig verksamhet minst 3 timmar 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att fortsätta 
prioritera minskade 
barngrupper i förskolan (KF 
ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige utifrån 
flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal barn i 
barngrupperna 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare 
(KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare. 
 
En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i 
syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar i Uddevalla. 
Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring förutsättningar för 
pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats varför det ursprungliga 
uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har resulterat i utökning med en 
dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till fortsatt verksamhet i de tre 
nuvarande grupperna, under förutsättning att vårdnadshavare väljer 
omsorgsformen. 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda 
villkoren för enskild 
pedagogisk omsorg (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg. 
Barn- och utbildningsnämnden har inom ramen för ett annat uppdrag från 
kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, fattat beslut 
om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika former för 
pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta uppdrag ska 
utredning av villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå. Enligt beslutet ska 
återrapportering ske vid nämndens sammanträde i december 2019. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att Upprätta ett 
lärcentrum inom 
vuxenutbildningen i 
samverkan med närliggande 
kommunermed fokus på 
strategisk 
kompetensförsörjning. 
Lärcentret ska erbjuda 
utbildning frångrundläggande 
utbildningsnivå till 
kvalificerad 
eftergymnasialnivå i nära 
samarbete 
medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning 
ska ske med företagens och 
kommunenskompetensförsör
jning (KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att upprätta ett 
lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande kommuner med 
fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda utbildning från 
grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete 
med arbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske med företagens 
och kommunenskompetensförsörjning. 
 
Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 
utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler 
kommer successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 
vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020.  

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att bibehålla 
lågt antal barn i 
barngrupperna (KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att bibehålla lågt antal 
barn i barngrupperna. 
 
Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. 
Aktivt arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre 
barngrupper är väl implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på 
statsbidraget. 

 Kultur och fritidsnämnden 
har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att 
utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och 
Sjömanshusmuseet (dnr 
2018/00855) (KF ÖS 16) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt kultur- och fritidsnämndens 
slutrapportering av uppdraget gällande att utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. 
 
Bakgrunden till ärendet var Bohusläns försvarsmuseums akuta ekonomiska kris 
som diskuterades för ca två år sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets 
stora kommande ekonomiska svårigheter. Därför aktualiserades frågan om hur 
kultur- och fritidsnämnden hanterar de stiftelsemuseer som finns i kommunen. 
Risken var överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner 
sin verksamhet samtidigt som nämnden inte hade rätt att, enligt nämndens 
styrdokument inom området, ge ekonomiskt stöd. Samtidigt har nämnden efter 
undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns museum och 
Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och nämnden begärde därför ett 
uppdrag om detta från kommunfullmäktige. Utredningen behandlades av kultur- 
och fritidsnämnden i juni 2020. I denna konstateras bl.a. att begränsningen för 
ekonomiskt stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet att redovisa 
vare sig ekonomi och verksamhet och att kommunala skattemedel ska användas 
till stöd åt de som behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett 
enkelt sätt att hantera den problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd 
till ett krav på ekonomisk insyn. Kultur- och fritidsnämnden beslutade med 
utredningen som grund att omfördela medel som idag omfattas av regelverket för 
föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel 
lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 
förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 

 


