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1 Sammanfattning 

Delårsresultatet uppgår till 22,2 mkr. Intäkternas budgetavvikelse visar -3,9 mkr, medan 
kostnadernas avvikelse är 26,1 mkr. Här uppstår det dock högre kostnader senare under året. 
Årsprognosen uppgår till 10,5 mkr. Budgeten för satsningar såsom förebyggande insatser, 
näringslivsaktiviteter, arbetsmiljöinsatser bidrar till det positiva delårsresultatet och förväntas inte 
heller förbrukas fullt ut under året. Flera avdelningar visar en positiv budgetavvikelse både i delåret 
och i sin årsprognos. 

Några viktiga händelser som påverkat arbetet under tertialet samt arbete som pågått är bl.a. kriget i 
Ukraina varför kommunstyrelsen bl.a. har lett regelbundna kommunövergripande 
samordningsmöten, haft löpande uppföljning och rapportering av utvecklingen och arbetat med 
boendefrågor för flyktingar. 

Den nyligen publicerade mätningen avseende företagsklimat 2021, myndighetsutövning visar en 
fortsatt positiv utveckling. Uddevalla ligger högt i jämförelse med andra kommuner och i linje med 
tidigare mätningar. 

Under tertial 1 har ett fortsatt fokuserat arbete med Skagerrakbanan pågått. I januari 2022 
genomfördes ett stormöte med alla deltagande kommuner i Sverige och Norge. 
 

Vidare har Energi- och klimatplanen är antagits och den nya översiktsplanen har genomgått 
granskningsfasen. 

Under tertialet har kommunens ansökan om nytt LOV 3-område på Dalaberg beviljats. Medel är 
avsatta för ordningsvakter med anledning av detta. 

Digitaliseringsarbetet har fortsatt, bl.a. med utvecklingsarbete för automatisering i 
försörjningsstödsprocesserna. Det nya systemet för bl.a. närvarohantering och omröstningar i 
kommunfullmäktige infördes i februari 

Inom stadsutvecklingen har bl.a. arbetet fortskridit med beslutsunderlag inför hyressättning och 
fastighetsöverlåtelse avseende ny skola i Ljungskile. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen 

  
Nettokostnad tom 
april 2022 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2022 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunstyrelsen politisk 
styrning 

-13,8 -22,2 8,4 4,2 

Kommunledningskontoret -91,9 -105,1 13,1 6,3 

Räddningstjänsten -17,5 -18,1 0,6 0,0 

Kommunbidrag 141,2 141,2 0,0 0,0 

Resultat 18,0 -4,2 22,2 10,5 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2022 Prognos helår 

Investeringar -23,5 -31,5 -94,5 -103,3 

Investeringsutgiften uppgår till 23,5 mkr för perioden januari-april. Årsbudgeten enligt 
flerårsplanen är 94,5 mkr. Prognosen för helåret visar 103,3 mkr, avvikelsen beror på Uddevalla 
brandstation där det tillkommit ett övningsområde. Utökningen för övningsområdet ska dock 
finansieras inom ramen för kommunens befintliga investeringsbudget. 

Efter första tertialet visas en budgetavvikelse på 8,4 mkr för de budgetposter som ingår i 
kommunstyrelsen politisk styrning. Detta är en följd av att det hittills i år inte har uppstått så höga 
kostnader för de satsningar som finns avsatta i budgeten. Detta gäller exempelvis förebyggande 
insatser, näringslivsaktiviteter, arbetsmiljöinsatser och sponsring med anledning av pandemin. Det 
förväntas uppstå högre kostnader senare under året, dock kommer inte budgeten för satsningarna att 
förbrukas helt. Man väljer även att vara en aning restriktiv med dessa medel för att begränsa andra 
avvikelser inom kommunen, såsom underskott för stadsutvecklingen. Årsprognosen uppgår till 
4,2 mkr. 
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Kommunledningskontoret har för perioden en budgetavvikelse på 13,1 mkr. Intäkternas 
budgetavvikelse visar -5,3 mkr, medan avvikelsen på kostnadssidan uppgår till 18,5 mkr. Under 
resten av året blir det dock ett högre utfall då årsprognosen visar ett överskott om 6,3 mkr. De flesta 
avdelningar och verksamheter visar en positiv budgetavvikelse både för perioden och för helåret. 
Prognostiserad avvikelse för förvaltningsledningen, kommundirektören och enheten för trygghet 
och samhällsskydd uppgår till 0,6 mkr, dock är avvikelsen i delåret 2,2 mkr. I prognosen har man 
tagit höjd för upprustning av beredskapslager. Stadsutvecklingen visar överskott för perioden om 
3,1 mkr, men de avsatta 12,4 mkr kommer att förbrukas under året. 

Avdelningen juridik och administration förväntas visa underskott på -0,1 mkr till följd av ökade 
lokalkostnader för verksamheten konsumentrådgivning/budget- och skuldrådgivning. 
Ekonomiavdelningens överskott om 1,1 mkr är en följd av vakanta tjänster under delar av året. 
Personal- och kommunikationsavdelningen prognostiserar överskott om 1,9 mkr och beror på 
vakanser inom enheterna, samt försenat införande av det nya personal- och lönesystemet. Det nya 
systemet eCompanion planeras att vara i full drift under november. 

Arbetsmarknadsavdelningens årsprognos uppgår till 1,5 mkr. Den största positiva avvikelsen avser 
subventionerade anställningar som på grund av externa projektmedel kunnat hållas nere. Även 
effekt av arbetsmarknadsåtgärdernas subventioner som styrs av Arbetsförmedlingen, då många 
subventioner är högt finansierade. För utbetalningar kring ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i 
etableringen) har 77,0 mkr avsatts i budget, bedömningen i dagsläget är att årets utfall ska vara i 
nivå med avsatt budget. Första tertialet visar inte heller någon budgetavvikelse. Snittet av antal 
hushåll per månad under de fyra första månaderna ligger på 747 hushåll (inkl. flyktingar). För 
samma period föregående år var snittet 811 hushåll och för hela 2021 var det 787 hushåll i 
genomsnitt. Trots att antalet hushåll sjunker och att man erbjuder 50 vuxna 

Kommunstyrelsen politisk styrning

                                        Belopp i mkr

Verksamhet

Årsbudget

/kommunbidrag

Budgetavvikelse

jan‐apr 

Prognostiserad 

budgetavvikelse

helår

Kommunstyrelsens omkostnader 9,8 0,2 0,0

Sociala investeringar/IOP 5,1 0,2 0,0

Partistöd 1,5 0,0 0,0

Sponsring (ordinarie) 1,7 ‐0,2 0,0

Flygtrafik och kollektivtrafik 8,9 ‐0,2 0,2

Satsningar: hälsoskulden, arbetsmiljöinsatser, förebyggande insatser, 

upprustning utemiljö Dalaberg, utökat öppethållande fritidsgården på 

Dalaberg, näringslivsaktiviteter, föreningsliv och sponsring med 

anledning av pandemin,  förstärkning felavlönad personal 28,7 8,1 4,0

 Medlemskap, bidrag, m.m.  11,4 0,3 0,0

SUMMA 67,1 8,4 4,2
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arbetsmarknadsanställningar så ser man att hushållens sammansättning och övriga inkomster 
påverkar den ekonomiska utbetalningen. Det är en ökning av hushåll som är långtidsarbetslösa över 
1 och 2 år. Detta innebär att det inte finns A-kassa eller aktivitetsstöd. Personer som lämnat 
etableringen står för en stor ökning. 

IT-avdelningen prognostiserar ett överskott på 1,0 mkr. Överskottet beror på omprioritering av 
projekt, appen "Jag vill veta" har skjutits fram och kommer inte påbörjas enligt plan. Nyrekrytering 
pågår, samt utökad samverkan med Kontaktcenter kommer innebära att arbetet kommer igång under 
kvartal 4. Vidare har avdelningen överskott på konsultkostnader för projekt "Teamstelefoni". 
Projektet har ej startat, målsättningen är även här att starta under kvartal 4.  

Verksamheter inom avdelningen för Hållbar tillväxt följer nu en mer normal utvecklingskurva i 
förhållande mot tidigare under pandemin. Näringslivet och föreningarna har försiktigt börjat att 
öppna och möjligheten till fysiska möten gällande tillväxt-, näringsliv- och föreningsaktiviteter blir 
fler. En tjänst för markstrateg är under rekrytering och förväntas börja i slutet av sommaren i stället 
för vid årets början som planerat, därav prognostiserarar avdelningen ett överskott om 0,3 mkr. 
Basverksamheten inom avdelningen styrs till stor del av tillväxtprojektens behov av att intern-köpa 
personal. Flera av tillväxtprojekten har förlängts med anledning av pandemiåren. Under första 
tertialet har nya projekt beviljats och startats upp, bland annat i arbetet med skapandet av ett 
emissionsfritt hamnområde. 

 

För köp av räddningstjänst visas en budgetavvikelse på 0,6 mkr. För helåret utgår man från ett 
nollresultat tills vidare. 

Kommunledningskontoret

                                        Belopp i mkr

Avdelning

Årsbudget

/kommunbidrag

Budgetavvikelse

jan‐apr 

Prognostiserad 

budgetavvikelse

helår

Förvaltningsledning, kommundirektör,

Enheten trygghet & samhällsskydd 34,2 2,2 0,6

Stadsutveckling 12,4 3,1 0,0

Avd för juridik och administration 14,0 ‐0,2 ‐0,1

Ekonomiavdelning 30,5 1,0 1,1

Personal‐ och kommunikationsavd 49,7 ‐0,3 1,9

Arbetsmarknadsavdelning 143,7 5,5 1,5

IT‐avdelning 4,4 0,8 1,0

Avd för hållbar tillväxt 12,5 1,0 0,3

SUMMA 301,4 13,1 6,3
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2021 

Resultat 
kvinna T1 
2022 

Resultat man 
T3 2021 

Resultat man 
T1 2022 

Resultat 
totalt T3 
2021 

Resultat 
totalt T1 
2022 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

2,35 2,8 3,82 4,41 2,96 3,47 

Kommentar Korttidssjukfrånvaron har ökat inom kommunledningskontoret; från 2,96 % 2021 till 3,47 % på T1 2022. 
Under januari var en topp i sjukfrånvaro, detta i samband med att ny variant av coronaviruset spreds i Sverige. Efter 
januari är sjukfrånvaron stadigt på väg neråt igen. 
Till skillnad från sjukfrånvaro i kommunen som helhet kan noteras en betydligt högre sjukfrånvaro bland männen inom 
kommunledningskontoret än kvinnorna. 
 

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka  
Resultatet av 2021 års servicemätning låg på 93 vilket är 
högt i jämförelse med andra kommuner och i linje med 
tidigare mätningar. Nästa mätning görs hösten 2022. 
 
Prognos: Målet nås. 

 Antal företag i kommunen, ska öka I slutet av april fanns 5625 företag med huvudarbetsställe 
i Uddevalla kommun (AB, HB/KB och EF). Det är en 
ökning med 31 företag sedan slutet av december 2021 
och en ökning med 134 företag jämfört med samma 
period 2021. Källa: SCB Företagsregistret. 
 
Prognos: Målet nås. 

 Företagsklimat, ska bli bättre  
NKI för 2021 har publicerats av SKR och Uddevalla ökar 
från 77 till 79 och med det rankas kommunen som nr 35 
av 189. Bland kommuner med 40 000 invånare rankas 
Uddevalla som 8. De senaste 5 åren har Uddevalla ökat 
sitt NKI mer än Sverige som helhet. 
 
Prognos: målet för 2022 kommer att nås. 

 Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, 
ska öka 

Restriktioner i samhället under pandemin, förändrade 
arbetsmönster osv har lett fram till ett kraftigt minskat 
resande i kollektivtrafiken under de senaste åren. 
Västtrafiks har under pandemin upprätthållit trafiken vilket 
fått stora konsekvenser för ekonomin. Fokus för den 

Räddningstjänsten

                                        Belopp i mkr

Verksamhet

Årsbudget

/kommunbidrag

Budgetavvikelse

jan‐apr 

Prognostiserad 

budgetavvikelse

helår

Köp av räddningstjänst 55,1 0,6 0,0

SUMMA 55,1 0,6 0,0
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Mått Kommentar 

närmsta tiden läggs på att återfå resandet till tiden innan 
pandemin. 
 
Prognos: målsättningen nås. 

 Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

De flesta av kommunens byggnader är anslutna till 
fjärrvärme för uppvärmning och för elanvändningen har 
kommunen förnybar el.. Kommunens 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. Det är fem större 
projekt som pågående - Uddevallas nya simhall, 
Uddevallas nya brandstation, Ramnerödskolan, Bleket 
förskola samt Störtloppsgatan gruppboende. Tre av 
projekten färdigställs under 2022, brandstationen 2023 
och simhallen ska stå klara 2024. 

 
Prognos: oförändrat resultat. 

 Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon Arbete pågår för att minska fossilbränsleanvändningen i  
kommunen. Kommunfullmäktige fattade beslut om 
klimatlöften 2022,  att kommunens personbilar ska vara 
klimatbonusbilar och köper i första hand in el-bilar. Att 
öka takten på inköp av fossilfria fordon kommer med en 
del svårigheter, den största är den interna 
laddinfrastrukturen i kommunen som parallellt behöver 
utökas för för att tillgodose elbilarna med el. 
 
Prognos. målet nås. 

 Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

 

 Soliditeten ska förbättras  

 Egenfinansiering av investeringar minst 30 %  

 Finansiell profil, kommunens placering  

 Budgetföljsamhet i %  

 Prognossäkerhet i %  

 Trä som byggnadsmaterial, ska öka Måttet är ännu inte mätbart. 

 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska 
öka 

Det målsatta måttet har ökat under perioden jan-mars 
jämfört med resultatet för 2021 från 28,2% ekologiska 
livsmedel till 29,8 %. Största ökningen har skett inom 
måltidservice, som ger genomslag för hela kommunen. 
Även barn- och utbildningsförvaltningen har ökat andelen 
ekologiska livsmedel under perioden. En stor del av de 
mejeriprodukter, kaffe och pasta som köps in idag är 
ekologiska. Fortsatta insatser görs för att arbeta med 
ekologiska livsmedel, men fokus är på att bibehålla 
nuvarande nivå, då prisbilden för livsmedel har ändrats i 
och med att bränsle- och energipriset har ökat. 
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Mått Kommentar 

Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

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

Resultatet bland de 77 som avslutat sin insats under 
tertial 1, är att 27 % har lämnat till arbete eller studier. 
32 % av kvinnorna och 23 % av männen. 
Av de 31 som vid inskrivning hade försörjningsstöd, så 
hade 16 (52 %) av dessa lämnat försörjningsstöd vid 
avslutad insats. De flesta har gått vidare till lön, men 
några har kvalificerat sig för en insats via 
Arbetsförmedlingen med tillgång till aktivitetsstöd från 
försäkringskassan. 
 
Målsättningen med att årets resultat kommer att öka i 
förhållande till resultatet år 2021 är troligt. Dock inte med 
stora marginaler. Deltagare som anvisas till kommunal 
arbetsmarknadsinsats är alla långtidsarbetslösa, där 
många har gått arbetslösa under flera år. De flesta är 
mycket språksvaga. Med upparbetat arbetssätt i 
kombination med riktade insatser, så ser vi ändå att det 
har effekt. Nu när dessutom arbetsmarknaden lättat efter 
pandemin, så tror vi att detta kan ge större möjligheter för 
vår målgrupp att ta sig in på arbetsmarknaden. 
 
Prognosen: målet nås. 

3.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Processen med Västsvenska Handelskammaren fortsätter efter enkät-utskick. Inom besöksnäringen 
har sonderingar gjorts tillsammans med Göteborgs Universitet för att identifiera behov och 
möjligheter till FoU-projekt. Deltagande i diverse nätverksaktiviteter pågår för att 
initiera/etablera/fördjupa relationer med näringslivet. 
 
Så kallade "dialogkrav" ställs i lämpliga upphandlingar. Samarbete sker med 
arbetsmarknadsavdelningen (AMA) för att ta fram lämpliga upphandlingar och när avtal är skrivna 
tar AMA vid och jobbar med antagna leverantörer. I nuläget arbetas med de dialogkrav som är 
ställda i konferensanläggningsavtalet. 
 
Den nyligen publicerade mätningen avseende företagsklimat, myndighetsutövning visar en fortsatt 
positiv utveckling. Antalet företag i kommunen har ökat jämfört med samma period föregående år. 

Nämndstrategier Kommentar 

Stimulera den sociala ekonomin/det sociala företagandet  

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Processen med Västsvenska Handelskammaren 
fortsätter genom att under våren ha genomfört två 
processmöten mellan chefspersoner och 
näringslivsföreträdare. Relationsskapande åtgärder har 
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Politiska uppdrag Kommentar 

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

intensifierats med mikroföretag genom nätverkande som 
till exempel lunch- och frukostträffar. 

 

 Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av 
Kommunfullmäktige 2021-02-10 (Dnr KS 2020/00694), 
att göra en översyn av bolagsdokumenten i UUAB-
koncernen (KF ÖS 1) 

 

 

 Kommunstyrelsen (kommundirektören) har fått i 
uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-05-12 (Dnr KS 
2019/00832), att utreda frågan om samlad kommunal 
tillsyn 

 

 

Mått Kommentar 

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

3.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Under tertial 1 har ett fortsatt fokuserat arbete med Skagerrakbanan pågått. I januari 2022 
genomfördes ett stormöte med alla deltagande kommuner i Sverige och Norge. 
Andra aktiviteter under perioden är utarbetande av miljöbedömningsunderlag och ett flertal publika 
informationsmöten. 
 
Utveckling av kollektivtrafik och den lokala trafikinfrastrukturen fortlöper inom ramen för ordinarie 
processer med bl.a. Västtrafik och Trafikverket. Regional plan för transportinfrastrukturens 
utveckling har färdigställs och överlämnats till regeringen för beslut under våren. 
 
Vägplanen för ny GC-väg mellan Ammenäs-Sundstrand (väg 679) har vunnit laga kraft. GC-vägen 
väntas påbörjas under året. 

Nämndstrategier Kommentar 

Genom att åstadkomma en välutvecklad och snabb 
järnvägs- och transportinfrastruktur för såväl person- som 
godstransporter ska Uddevalla kommun bli en del av 
både Göteborgs och Oslos arbetsmarknadsregioner 

 

Den lokala trafikinfrastrukturen skall möjliggöra effektiva 
kommunikationer för alla inom kommunen 

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Vägplanen för ny GC-väg mellan Ammenäs-Sundstrand 
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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 2) 

(väg 679) har vunnit laga kraft. GC-vägen väntas 
påbörjas under året. Kommunen har också fått positivt 
besked avseende en ansökan gällande ”Förenklad och 
hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor” från 
Vinnova. Kommunen är projektpartner och vill pröva att 
inom innovationsprojektet skapa avsnitt med säkrare 
cykelväg längs Fräknestranden som en del i utvecklingen 
av en sammanhängande cykelled mellan Ljungskile och 
Uddevalla. 

3.3 3 Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Andelen långtidsarbetslösa har ökat. I mars 2022 så har 50 % av alla arbetslösa, varit arbetslösa i 
över ett år. För 10 år sedan var andelen 32 %. Arbetsmarknadsavdelningen har under flera års tid 
märkt att deltagarna som anvisats från arbetsförmedlingen har varit längre ifrån arbetsmarknaden än 
tidigare med en blandad problematik. Detta har även speglat av sig i resultatet. Det märks nu en 
liten lättnad sedan pandemin släppt och det är stor efterfrågan på arbetskraft. 428 personer är/har 
varit inskrivna i åtgärd under tertial 1. Det är en liten ökning från förra året. 53 % är kvinnor och 
47 % är män. 61 % är utrikes födda och 12 % har en nedsatt arbetsförmåga. Även antal nyinskrivna 
(119) är högre. 
 
Av de som avslutats under tertial 1, så har 27,3 % gått vidare till arbete eller studier. 32,4 % av 
kvinnorna och 23 % av männen. Det är en stor förbättring från förra årets tertial 1. Prognosen är att 
detta resultat kommer att hålla i sig. ESF projektet ”PUMA” (personlig utveckling mot arbete) har 
under första tertialen 2022 hunnit att genomföra en ny introduktion där ytterligare 15 klienter från 
försörjningsstöd har tagits in i projektet. Detta gör att antalet aktiva klienter i projektet just nu 
hamnar på 37. 
 
Jobbcafét har en egen lokal på Dalabergs centrum, men har under perioden utökat sina Drop-In tider 
och finns ytterligare en dag på Kvartersgården på Hovhult. 80% av besökarna kommer fortsatt från 
områdena Dalaberg, Tureborg, Skogslyckan och Hovhult. 
 
Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat, men ligger fortfarande på en hög nivå (ca 750 per 
månad). Kostnaderna per hushåll har ökat mer än tidigare år. En orsak tros vara att 
samhällskostnaderna har ökat stort, en annan orsak är att flera personer har slut på sina dagar med 
aktivitetsersättning (insats via arbetsförmedlingen) och är därför beroende av mer försörjningsstöd. 
 
Under tertialet har Agenda 2030 arbetet fokuserats till processledning och uppdragsbeskrivningar 
på förvaltningsnivå vad gäller Plan Välfärd 2030. 
 
Energi- och klimatplanen är antagen och Översiktsplanen har genomgått granskningsfasen. 
 
Fortsatt produktion och arbete med den digitala Välfärdsredovisningen ökar också synliggörandet 
av hållbarhetsmålen. 
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Folkhälsoarbetet har förstärkt och prioriterat sociala hållbarhetsprojekt riktade till Barn och unga. 
 
Ett arbete i syfte att möjliggöra ökad delaktighet för kommunala råden för äldre och personer med 
funktionshinder samt ungdomsfullmäktige har påbörjats.  

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärka kommunens utveckling genom ett kontinuerligt 
översiktsplanearbete som metod 

 

Arbeta för en ökad jämlikhet  

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

 

Sträva efter att där så är möjligt att bygga i trä  

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

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: boende och trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att genomföra en utökad 
medborgarundersökning, trygghet (KF ÖS 3) 

 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera verksamheten 
NIKE (KF ÖS 3) 

Utvärderingen är inte färdig. 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att  att utreda behovet av en samordnande 
funktion i kommunen för mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen samt frågorna hedersrelaterat våld och 
förtryck (KF ÖS 3) 

Utredningen är påbörjat enligt utredningsdirektiv från 
kommundirektören. avrapportering kommer att ske 
senare under året. 

 

 Samhällsbyggnad och Kommunstyrelsen har utifrån 
KF beslut (Dnr KS 2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöftet för 2022”Vi finansierar 
investeringar i egen verksamhet genom grön obligation” 

 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att genomföra klimatlöften för 
2022 ”Vi har en laddplan för kommunen” 

Under tertialet har en workshop genomförts med stöd 
från Fyrbodal som ett första steg i att ta fram en laddplan 
för Uddevalla kommun. Syftet med workshopen var att 
identifiera platser som kan vara aktuella för publika 
laddpunkter i kommunen, men även att få kunskap om ny 
lagstiftning kring laddinfrastruktur. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att genomföra klimatlöften för 
2022 ”Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i 
nya avtal” 

Verkställande av löftet pågår kontinuerligt vid aktuella 
upphandlingar. En lägstanivå för transportkrav är 
inskriven i flera mallar vid upphandling och vid mer 
transportintensiva upphandlingar görs en marknadsdialog 
för att veta rätt nivå på krav. 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att genomföra klimatlöften för 
2022 ”Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer 
krav i prioriterade upphandlingar” 

Löftet finns med kontinuerligt vid prioriteringar i 
upphandlingsplanen utifrån prioriterade områden för 
klimatkrav. Exempel på upphandling där krav är ställda är 
skadedjursbekämpning, skolmaterial där tex krav på 
Svanenmärkt papper finns med. 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att genomföra klimatlöften för 
2022 ”Vi minskar inköpen av fossilbaserade 
engångsprodukter” 

Ett gemensamt arbete med detta löfte pågår inom 
samarbetskommuner då aktuella avtal är gemensamma 
upphandlingar. På nuvarande avtal har arbetet lett till att 
flera plastmuggar ersatts med pappersbägare eller BIO-
plast. Kunskapshöjande insatser med föredrag och dialog 
har inletts med socialtjänsten för att uppmärksamma 
plastfrågan och ge kunskap om vilka möjligheter som 
finns om man vill välja bort engångsplast mot 
flergångsmaterial. 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån KF beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att genomföra klimatlöften för 
2022 ”Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 
klimatet” 

 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan 
(Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att ställa miljö- och 
klimatkrav på transporter i kommunala upphandlingar, 
berör alla förvaltningar 

 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan 
(Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att ersätt fossila 
arbetsmaskiner kontinuerligt med förnybara alternativ. 

 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan 
(Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att stimulera 
utvecklingen av emissionsfritt industriområde 

 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan 
(Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att hållbar upphandling 
med fokus på klimatpåverkan inom utvalda kategorier 

 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan 
(Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att utveckla 
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Politiska uppdrag Kommentar 

kommunens inköp av varor och tjänster för en längre 
livslängd, återanvändning och reparation. 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan 
(Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att uppmuntra, utbilda 
och ge verktyg till invånare och verksamheter att minska 
sin klimatpåverkan 

 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och klimatplan 
(Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att utreda samordnade 
varutransporter– Färre transporter med större möjlighet 
att öppna upp för mindre, lokala producenter 

 

 

Mått Kommentar 

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

 

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

 

3.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Under tertialet har kommunens ansökan om nytt LOV 3-område på Dalaberg beviljats. Verktyget 
Embrace Safety, som är en tjänst för inrapportering, köptes in 2021 och har tagits i drift med 
fokusområden Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Samverkan kring detta har fortsatt skett mellan  
kommunen, Uddevallahem och polisen. Projektet Trygga trappan har fortsatt med fokus på att 
skapa trygghet i trappuppgångar där det skett incidenter. Trygghetsvandring har fortsatt och arbetet 
med Grannsamverkan har återupptagits. Arbetet med uppdaterade beredskapsplaner inför nästa 
mandatperiod pågår. 
 
Representanter från kommunens förvaltningar som arbetar med drogförebyggandefrågor har träffats 
regelbundet under namnet Fokusgrupp droger. En ny tjänst som 
trygghetskoordinator/drogförebyggande samordnare har utlysts. 

Nämndstrategier Kommentar 

Stärka det brottsförebyggande arbetet Uddevalla 
kommun i samverkan med andra aktörer 

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Under tertialet har kommunens ansökan om nytt LOV 3-
område på Dalaberg beviljats. Verktyget Embrace Safety, 
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 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 
fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

som är en tjänst för inrapportering, köptes in 2021 och 
har tagits i drift med fokusområden Dalaberg, Hovhult 
och Tureborg. Samverkan kring detta har fortsatt skett 
mellan  kommunen, Uddevallahem och polisen. Projektet 
Trygga trappan har fortsatt med fokus på att skapa 
trygghet i trappuppgångar där det skett incidenter. 
Trygghetsvandring har fortsatt och arbetet med 
Grannsamverkan har återupptagits. Arbetet med 
uppdaterade beredskapsplaner inför nästa mandatperiod 
pågår. 

3.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 
förebyggande arbete 

kommunstyrelsen berörs ej av strategin. 
 

Nämndstrategier Kommentar 

Friskvård och förebyggande arbete skapar ökad folkhälsa 
och livskvalitet i samhället 

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 
fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

Representanter från kommunens förvaltningar som 
arbetar med drogförebyggandefrågor har träffats 
regelbundet under namnet Fokusgrupp droger. En ny 
tjänst som trygghetskoordinator/drogförebyggande 
samordnare har utlysts. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 
fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder, där samtliga nämnder och 
förvaltningar är representerade. deltar med både 
tjänstepersoner och politiker. Kommunledningskontoret 
är sammankallande. 

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

Arbetsmarknadsavdelningen har tillsammans med personal från IT startat upp ett gemensamt arbete 
kring att införa automatiserade processer i handläggningen av försörjningsstöd. Först ut är att införa 
en robot som varje månad genomsöker om någon vuxen person i ett hushåll äger fordon. 
Utvecklingen mot att få fler att söka digitalt fortskrider. Under januari till april har vi ökat de 
digitala ansökningarna med 32% jämfört med samma period förra året. 
 
Uddevalla kommun är fortsatt samarbetspartner i projekten Fenikz och Besöksnäring i Väst, båda 
med Fyrbodals kommunalförbund som projektägare. Genom dessa två projekt erbjuds företag i 
Uddevalla olika kompetenshöjande utbildningar och coachningssamtal. 
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För att kunna klara kompetensförsörjning genom digitalisering krävs en digital mognad i 
organisationen. Genom kommunens deltagande i ADDA/SKRESF-projektet Digital mognad har 
mognadsmätning genomförts på kommunens förvaltningar (ej socialförvaltningen) och redovisats. 
 
Projekt Breddinförande av e-arkiv Väst har fortsatt i samarbete med 15 kommuner under 2022. 
Lokalt har projekt angående överföringar av handlingar från kommunens övergripande dokument- 
och ärendehanteringssystem inom breddinförandets tidsplan slutförts. Lokalt arbete med system 
inom bygg- och socialtjänsten pågår. Breddinförandet är numera förlängt tom 2022 då det visat sig 
att flera av de verksamhetssystem som ska överföra material till e-arkivet inte klarar av detta. 
 
Det nya systemet för bl.a. närvarohantering och omröstningar i kommunfullmäktige infördes i 
februari. 

Nämndstrategier Kommentar 

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

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Översyn av de organisatoriska förutsättningarna för 
ett hållbart arbetsliv 

 

 

 Översyn av rekryteringsprocessen 

 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 
och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för 
alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

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. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

Analys av Dimios undersökning från 2021, digital mognad 
har gjorts tillsammans med förvaltningsledningar. 
 
Åtta e-tjänster har driftsatts under tertialet och arbete 
påbörjats för ytterligare några nya. I övrigt har bl.a. arbete 
påbörjats för digitalisering av välfärdsredovisning m.m.  

 

 Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i uppdrag att utreda ansvarsmässiga 
och organisatoriska förändringar som förtydligar 
kommunens förvärv och försäljning av mark (KF ÖS 6) 

Uppdraget är genomfört och kommer att föreslås 
avslutas.  

 Under perioden har heltid som norm införts på två större 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 
fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF 
ÖS 6) 

vård- och omsorgsboenden och i ca hälften av 
hemtjänstens arbetsgrupper. Heltid till fler har möjliggjorts 
genom att verksamheten anpassat sin 
bemanningsprocess till en mer flexibel schemamodell 
och att man samarbetar över enhetsgränser. Varje 
samarbetsområde har en fokusgrupp igång som 
inkluderar arbetsplats-, skyddsombud, enhetschefer, 
projektledare och facklig representant vilka träffas 
månadsvis för att hantera verksamhetsnära frågor som 
uppkommer under förändringsprocessen. 
Fokusgrupperna framstår hittills vara ett viktigt inslag för 
att skapa delaktighet och möjlighet till inflytande men 
också bredare förståelse för utvecklingsarbetet. 
 
De administrativa stödfunktionerna från olika 
verksamhetsområden har förts samman i en nätverksträff 
för att utbyta kunskap och erfarenheter i arbetssättet med 
heltidsresan och hur vi på lättast och mest effektivt sätt 
kan hantera matchningen mellan övertalig tid och 
verksamhetens behov. 
 
Rekrytering till utökad pool på Bemanningsenheten har 
även pågått och ca 12 nyanställningar på heltid har gjorts 
under perioden. 
Från december till mars har andel heltidsanställda inom 
socialtjänsten ökat med ca 5 procent. 

 

Mått Kommentar 

 Attraktiv arbetsgivarindex, ska öka  

 Andel ramavtal och avtalstrohet  

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

 
Under tertial 1 har 22 ungdomar varit inskrivna på Nike ungdom. Av dessa har 11 studerat. Totalt 
har sex betyg delats ut under perioden.   

3.8 och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

Mottagandet av nyanlända fortsätter att minska. Totalt har Uddevalla ca 130 nyanlända som ingår i 
etableringens två första år. Åtta nya nyanlända har bosatt sig i vår kommun under de första 
månaderna. Sex av dessa är via anvisning. Det är alla kvotflyktingar (vuxna) från Afghanistan och 
Etiopen. Fyra mottagningssamtal har genomförts med dessa nyanlända. 
 
Samhällsguide Uddevalla är under vårterminen 2022 i en avvecklingsfas. Inga matchningar eller 
rekryteringsförsök har bedrivits. Trots detta så har tio nya personer hittat till vår öppna verksamhet 
Språk- & spelcafé på Aktivitetscenter Ryttaren. 
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Två informations- och dialogtillfällen har genomförts för att få civilsamhället med sina 
studieförbund och föreningar att se möjligheten till ett övertagande av Samhällsguideverksamheten 
i sin helhet eller delar av den. Aktivitetsansvarig på Ryttaren har meddelat att de är intresserade av 
att fortsätta med Språk- & spelcafé under höstterminen 2022 tillsammans med intresserade 
studieförbund och föreningar och de kommer att kalla de studieförbund och föreningar som på våra 
workshops visade intresse att jobba vidare till ett planeringsmöte. 

Av Plan Integrations uppdragsbilagas 23 olika uppdrag, så är status att fyra är klara, 15 är påbörjade 
och 4 ej påbörjade. En redovisning/avstämning av status gjordes till Arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet i april. 
 
Avdelningen för hållbar tillväxt har fortsatt att erbjuda rådgivningssamtal till personer som står 
längre från arbetsmarknaden, främst utrikes födda. Tanken är att försöka hjälpa dem som har en 
företagsidé men behöver lite extra råd och stöd för att kunna ta sig vidare och starta företag. 
Avdelningen har regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer inom 
nyföretagande t.ex. Support Group Network, Coompanion och Nyföretagarcentrum. På grund av 
omorganisationen som pågår inom Arbetsförmedlingen har dock färre personer blivit anvisade till 
oss under den gångna perioden. 

Nämndstrategier Kommentar 

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

 

 

Mått Kommentar 

 Integrationen skall förbättras i form av minskat 
utanförskap 

Resultatet 2022 är klart redan under våren, då den 
senaste statistiken blir tillgänglig för 2020-12-31. 
Utanförskapet och segregationen har ökat ytterligare. Det 
är pandemin och den nedåtgående konjunkturen som har 
haft en stor inverkan på måttet, men även det antal 
nyanlända som de sista åren lämnat etableringen och 
gått ut i arbetslöshet. Vi har tre stadsdelar som alla ligger 
ca 20 %-enheten lägre än kommunsnittet gällande 
faktorerna som vi mäter i kommunens 
Utanförskapsindex. Av dessa tre stadsdelar Dalaberg, 
Hovhult och Tureborg, så är det Tureborg som tappat 
mest. En anledning till detta är det stora antal nyanlända 
som bosatt sig i området under de sista åren. Det är väl 
känt att det tar ett antal år innan nyanlända lär sig 
språket, validerar sina betyg, får kontakter och kommer in 
på arbetsmarknaden. 
 
Utanförskapsindex mäter faktorerna; andel 
förvärvsarbetande alla 20–64 år, andel förvärvsarbetande 
kvinnor 20–64 år (kvinnors andel läggs alltså på en gång 
till, då den även ingår i andel alla), andel med minst 
gymnasieutbildning 20-64 år, samt andel deltagande i 
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Mått Kommentar 

valet till kommunfullmäktige. 
Dessa fyra mått slås ihop och delas sedan med fyra = 
Index 
Årets resultat har försämrats för andra året i rad och 
ligger nu på 61,7 %. Det är ett sammanslaget mått från 
de tre områden som utmärker sig stort mot 
kommunsnittet (Hovhult 63,0 %, Dalaberg 62,2 %, 
Tureborg 60,0 %). Kommunsnittet är 81,8 %. 
 
Andel förvärvsarbetande (skillnad från två år sedan inom 
parentes): 
Dalaberg 59,9 % (+ 2,0 %) 
Hovhult 58,8 % (- 2,3 %) 
Tureborg 53,3 % (- 7,0 %) 
Kommunsnitt 78,8 % (- 1,0 %) 
 
Andel förvärvsarbetande enbart kvinnor (skillnad från två 
år sedan inom parentes): 
Dalaberg 55,1 % (+ 4,4 %) 
Hovhult 55,9 % (+ 1,3 %) 
Tureborg 46,2 % (- 10,1 %) 
Kommunsnitt 77,9 % (- 0,4 %) 
 
Andel utbildningsbakgrund minst två år gymnasium 
(skillnad från två år sedan inom parentes): 
Dalaberg 66,8 % (- 0,1 %) 
Hovhult 67,1 % (- 0,3 %) 
Tureborg 71,0 % (- 1,7 %) 
Kommunsnitt 85,9 % (+- 0 %) 
 
Resultat tre områden könsuppdelat: 
Kvinnor: Valdeltagande 69,7, Förvärvsarbetande 52,4, 
Utbildningsnivå 68,0 
Män: Valdeltagande 70,3, Förvärvsarbetande 61,5, 
Utbildningsnivå 68,7 
(Det könsuppdelade resultatet läggs sedan ihop med 
förvärvsarbetande alla och sedan delat med fyra = Index. 
Det går därför inte att lägga samman dessa två resultat 
Kvinnor: 61,8 och Män: 64,5 för att få Index 61,7, 
eftersom det bara är kvinnornas resultat som räknas två 
gånger i kommunens Index) 

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

 

3.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Under tertialet har ett årsmöte med nätverket Ett enat Bohuslän genomförts vars fokus är att öka 
attraktion för Bohuslän och i förlängningen dess kommuner. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-12 att anta kommunledningskontorets förslag till nya 
riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna beskriver kommunens villkor vid markanvisningar och 
principer för markprissättning. 
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Ett utvecklingsarbete för att finna innovativa lösningar på ett snabbare genomförande av cykelleden 
Sund-Ammenäs-Ulvesund-Ljungskile har startats upp med RISE som projektägare. Genom detta 
kommer boendemiljöer längs Fräknestranden påtagligt att förbättras då säkerheten ökas för cyklister 
och fotgängare. Cykelleden kan på detta sätt också involveras i den nationella cykelleden Göteborg-
Strömstad. 
 
Inom stadsutvecklingen har bl.a. arbetet fortskridit med beslutsunderlag inför hyressättning och 
fastighetsöverlåtelse avseende ny skola i Ljungskile. 

Nämndstrategier Kommentar 

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

 

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

Inom projektet Hållbar besöksnäring i Väst planerat för en workshop i mars för 
besöksnäringsföretagen kring paketering och leder, som ställdes in på grund av för få deltagare.  
Uddevalla har tilldelats värdskapet för friidrotts-SM 2024. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem (KF ÖS 10) 

En ny fiskräknare har under tertialet installerats i 
Strömberget. Fiskräknaren med tillhörande kamera 
hjälper kommunen att dokumentera förutsättningarna för 
fiskvandring till ovanliggande vattensystem. 

3.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Kommunledningskontoret har arbetet med ”Bilden av Uddevalla” och i kommunens 
varumärkesarbete samt medverkat på Bomässan Bo i Uddevalla, arrangerad av Uddevalla 
Näringsliv, med syftet att synliggöra och informera om nya och påbörjade satsningar i centrum, 
Rimnersområdet, Kulturstråket etc; ”Uddevalla växer -en plats för hela livet”. En publik 
föredragning av Skagerrakbanan genomfördes på mässan.  

Nämndstrategier Kommentar 

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

 

Öka förutsättningarna för affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att skapa ett destinationsbolag med 
inriktning om genomförande 2021 (KF ÖS 11) 

Förslag om att avsluta uppdraget kommer att läggas fram 
under våren. 

 


