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Sammanfattning 
Förvaltningen har över tid arbetat för att minska handläggningstiderna och effektivisera 
myndighetsutövningen för att åstadkomma snabbare processer för våra företagare och kommuninvånare. 
Handläggningstiderna för delegationsbeslut inom bygglovsärenden har över en längre tid visat på goda 
resultat. Under första tertialet i år beslutades 95% av delegationsbeslut för bygglovsärenden inom lagstadgad 
tid på 10 veckor, med ett genomsnitt på 5,2 veckors handläggning. Stödet kring de administrativa 
processerna kopplat till miljö, bygg och plan är sedan ett halvår samlat i ett gemensamt team som arbetar 
med att utifrån ett helhetsperspektiv fortsätta förbättra processerna. Under våren redovisades 
företagsmätningen för 2021, som genomförs av SKL, insikt. För myndighetsområdena bygglov, miljö och 
hälsoskydd ökade samtliga. I jämförelse med Sverige som helhet ligger områdena i genomsnitt högre. 
  
Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att ta fram en belysningsplan som ska syfta till att bland annat att 
öka trygghet, säkerhet och orienterbarhet i kommunen. För att bidra till ökad trygghetskänsla för 
kommuninvånarna pågår slyröjning i stadsnära skogsmiljö där bostadsområden, tätortsnära skog samt 
promenadstråk prioriteras.  

Inom ramen för de globala målen, antagna klimatmål och mål i energi- och klimatplanen arbetar 
förvaltningen för att bidra till målen. Under våren genomfördes en tipspromenad med frågor för att öka 
kunskapen om målen och innebörden av dem, hållbarhetskaffe serverades till de anställda och 
måltidsavdelningen har påbörjat beräkningen av klimatpåverkan från maten som lagas i våra kök samt mäter 
matsvinnet. 

Arbetet med upprustningen av Stadsberget har påbörjats, elever från Östrabo gymnasiet har involverats och 
lämnat ett förslag som presenterats för förvaltningen gällande Kålgårdsberget. Förslaget blir ett underlag i 
förvaltningens fortsatta planering inför beställning av åtgärder. 

Inom digitalisering och automatisering pågår fortsatt de tre projekten digital samhällsbyggnadsprocess, 
digital samhällsbyggnadsförvaltning samt automatisering som syftar till att omsluta all den digitala 
utvecklingen som sker och ska ske inom förvaltningen. Arbetet genomförs utifrån framtagen handlingsplan 
och inom befintlig ekonomisk ram. Under perioden har två integrationer genomförts kopplat till 
digitalisering av bygglovsprocessen. Integrationerna innebär en smidigare debiterings-och 
faktureringsprocess och mindre pappershantering samt en stor tidsbesparing för handläggare vid beredning 
och överföring av ärenden inför nämndsammanträden. Det nya lagkravet på digitala detaljplaner som trädde i 
kraft vid årsskiftet 2021/2022 är uppnått och den första planen har under perioden laddats upp på den 
nationella Geodataportalen.  

 

För helåret prognostiserar Samhällsbyggnadsnämnden ett underskott på -28 mkr. Avvikelsen beror till största 
del på att delar av stadsutvecklingsprojekten är ofinansierade (-20,0) där den största delen av underskottet 
beror på rivningskostnader (-18.0). I den ordinarie verksamheten återfinns avvikelserna inom 
vinterväghållningen (4,0), lokalbanken (-1,0), rivningar till följd av investeringsprojekt (-3,5).  
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Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall Samhällsbyggnadsnämnden 

 Mkr Nettokostnad tom 
april 2022 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2022 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Planeringsverksamhet -18,9 -3,4 -15,5 -3,0 

Myndighetsutövning -5,2 -6,4 1,2 0,0 

Teknisk verksamhet -31,4 -32,8 1,4 -5,0 

Service 1,3 1,3 0,0 0,0 

Gemensam 
verksamhet -13,7 -15,0 1,3 -20,0 

Kommunbidrag 42,6 42,6 0,0 0,0 

Resultat -25,3 -13,7 -11,6 -28,0 

 
Planeringsverksamhet 
Utfall mot periodiserad budget är -15,5 mkr, detta beror på att de flesta kostnaderna för 
stadsutvecklingen ryms inom planeringsverksamheten samt släpande fakturering inom projekt. I 
prognosen redovisas underskottet för stadsutvecklingen samlat under gemensam verksamhet. 
Prognosen för planeringsverksamheten är ett underskott på ca -3 mkr som beror på rivningar i 
samband med investeringsprojekt som inte ingår i investeringsbudgeten. Aktuella rivningar är:  

- Ramnerödsskolan del av A-huset 
- Blekets förskola 
- Bleket återvinningscentral.  

 
Osäkerhet råder kring ekonomin för förstudier och detaljplaner. Antalet förstudier och detaljplaner 
ökar till följd av investeringsplanen samtidigt som finansieringen ligger kvar på tidigare nivå. 
 
Myndighetsutövning 
Från och med januari 2022 organiseras det kommunala lantmäteriet under socialnämndens 
verksamhet. Myndighetsavdelningen visar på ett positivt resultat för perioden utifrån en del 
vakanser. Dessa håller på att återbesättas och årsprognosen är i nivå med budget. Det har under 
perioden varit en fortsatt hög ärendeingång inom bygg. Det har varit lågt fokus på tillsyn utifrån 
PBL under perioden, men till tertial 2 sker en personalförstärkning med en handläggare som enbart 
kommer fokusera på tillsyn utifrån PBL. Miljötillsyn följer beslutad tillsynsplan.  
 
Teknisk verksamhet 
Delar av lokalbanken är ofinansierad vilket innebär en negativ prognos på helåret, -1 mkr. Arbete 
pågår med att ta fram underlag för avyttring och rivning av lokaler i lokalbanken för att minska 
underskottet. Övriga delar av fastighetsverksamheten följer budget på helåret.  
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Avdelning gata park har en prognos på ett underskott på ca -4 mkr, framför allt till följd av 
vinterväghållningen. I början av året kom det flera omgångar med snöfall vilket inneburit mer 
vinterväghållning hittills under året än planerat. Avdelningen bevakar konsekvenserna av ökade 
drivmedelspriser samt elpriser som kan komma att ge negativa konsekvenser för avdelningens 
resultat vid årets slut. Även dyrare deponikostnader kan komma att påverka resultatet, redan nu har 
kostnaderna ökat med ca 650 tkr. Verksamheten arbetar med att minska de negativa effekterna av 
prisökningar för att inte öka underskottet på helåret.  
 
Service 
Inom måltidsservice har coronapandemin medfört minskade intäkter till följd av minskat antal 
ätande på socialtjänsten samt att viss del av de pedagogiska måltiderna har uteblivit. Även elevcafé 
och Stadshuskällaren saknar intäkter, vilket till stor del förklaras av pandemin. Årsprognosen pekar 
mot budget i balans men med stora osäkerheter gällande effekten av ökade livsmedelspriser, under 
perioden har priserna ökat med ca 8%. Arbete pågår med att minska effekterna av ökade priser 
genom menyplanering bland annat. Det råder stor osäkerhet kring om priserna kommer att fortsätta 
öka och hur stor ekonomisk påverkan det kommer att få.  
 
Till följd av pandemin och fortsatt delvis distansundervisning var det färre verksamheter i gång i 
början av året. Detta har gjort att resurser inom lokalvårdsservice har kunnat omfördelas utifrån 
behov och prioritering samt mindre inköp under årets första månader. För helåret pekar prognosen 
på en budget i balans för lokalvårdsverksamheten.  
 
Gemensam verksamhet 
Avdelning Ledning och stöd beräknar underskott på -20 mkr utifrån budget på helår 2022. 
Avvikelsen härrör till stadsutvecklingsprojekten (inklusive Hemsöprojekten) och beror framför allt 
på kostnader för rivning och utrangering som för året uppskattas till ca -18 mkr.  
 
Aktuella rivningar:  

- Rimnersvallen  
- Befintliga byggnader Hälle förskola  
- Magasin Badö/Bäve 

 
Stadsutvecklingen är till stor del ofinansierad och i samband med budgetdialogen har förvaltningen 
lyft behov av utökat kommunbidrag samt förslag till prioritering utifrån befintlig budget om inga 
ekonomiska medel tillskjuts.  
 
I övrigt följer den gemensamma verksamheten budget.  
 

 

 



 Delårsrapport april 2022 6 (23) 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  
 
 

 

Investeringsuppföljning 
Samhällsbyggnadsnämndens egna investeringar  

 Mkr Utfall tom april Budget tom april Budget 2022 Prognos helår 

Investeringar    39,8     87,7    277,3  200,6 

 
Investeringsuppföljningen visar på en avvikelse motsvarande ca 28 % av nämndens egen 
investeringsbudget. Avvikelserna för nämndens egna investeringar beror framför allt på senarelagda 
tidplaner i underlag till Budgetdialog 2023–2025. Största avvikelserna återfinns för Skredsäkring 
Lyckorna (27 mkr) och Skredsäkring Badö (20 mkr) samt Ny väg Frölandsvägen (9 mkr). 

Investeringsprojekt som Samhällsbyggnadsförvaltningen utför på uppdrag av övriga 
nämnder 

 Mkr Utfall tom april Budget tom april Budget 2022 Prognos helår 

Investeringar 104,6 161,7 485,0 447,4 

 
Investeringsuppföljningen visar en avvikelse på cirka 8 % av investeringsprojekt som förvaltningen 
utför på uppdrag av övriga nämnder. Avvikelserna när det gäller övriga nämnder beror framför allt 
på justerade tidplaner. Avvikelsen beror framför allt på: 

- Äsperödskola F-6 (20 mkr) 
- Bokenäsförskola: Senarelagd tidplan på grund av myndighetsbeslut (12 mkr)  
- Parken förskola om- och tillbyggnad (10 mkr) 
- Äsperöd förskola om- och tillbyggnad (20) 

 

Uppföljning av styrkort 

Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 
Låga handläggningstider inom delegationsbeslut för bygglov och bra siffror för bemötande och 
effektivitet i undersökningar. Kvalitetsarbete pågår för att förbättra våra processer och utökat 
samarbete med Kontaktcenter. 

Nämndstrategier Kommentar 

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

Företagsmätningen som görs av SKL, Insikt redovisades under våren 
och samtliga tre områden bygg, miljö och livsmedel ökade sitt NKI, 
sedan senaste mätningen 2020. 
Stödet kring de administrativa processerna kopplat till miljö, bygg 
och plan är samlat i ett gemensamt team som arbetar med att 
utifrån ett helhetsperspektiv förbättra processerna. Teamet har en 
viktig funktion i att identifiera olikheter inom handläggningen, föreslå 
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Nämndstrategier Kommentar 

förbättringar och åtgärder för en effektiv handläggning. 
 
I förvaltningens kvalitetsarbete sker löpande arbete för att se över 
och förbättra förvaltningens alla processer utifrån framtaget årshjul, 
arbetet leds av Ledning och Stöd. Under 2022 utökas samarbetet 
med Kontaktcenter genom dialog och gemensamma möten med 
Gata och Parkavdelningen, syftet är att förbättra servicen gentemot 
medborgarna. 
Nämndens måltidsavdelning har tillsammans med övriga 
förvaltningar och politiker arbetat fram en köksstrategi till 
kommunen. Strategin tillsammans med måltidspolicy och 
gemensamma kommunövergripande riktlinjer kring livsmedel och 
måltider kommer syfta till att öka tydligheten mellan förvaltningarna. 

 

 Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

 

 

 

Genomföra insatser för att öka 
den externa kommunikationen 

För att öka den externa kommunikationen, för förvaltningschef och 
nämndens presidium en dialog om ärenden som kan bli medialt 
intressanta. Förvaltningens ledningsgrupp har både extern och intern 
kommunikation som stående punkt på varje sammanträde. 
 
Förvaltningens webbredaktör samordnar arbetet att ajourhålla 
information på uddevalla.se samt stödjer arbetet att komma ut med 
nyheter till hemsida och sociala medier. Förvaltningen har tätt 
samarbete med kommunikationsenheten och ingår i kommunens 
gemensamma webbredaktörsgrupp. 
Under tertial 1 har förvaltningen bland annat lagt upp nya sidor på 
uddevalla.se med information om kommunens arbete med 
förorenad mark, källsortering och återvinning, tillsyn på hissar och 
rulltrappor samt tagit fram nya informationsblad till verksamheter om 
egenkontroll. Förvaltningen lämnar kontinuerligt nyheter till 
kommunikationsenheten för att publicera och under tertialet har 
förvaltningen haft externa nyheter om bidrag för markundersökningar 
på Bassholmen, retursystem för båtar, hur du sköter din biltvätt och 
att registrera livsmedelsanläggning. 
Arbetet med att göra alla förvaltningens blanketter till e-formulär 
fortgår. E-formulär gör upplevelsen för kunden digital och 
förvaltningen lever även upp till kravet på tillgänglighet på hemsidan. 

 

 

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) 

Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie 
verksamhet och färdigställt. Handläggningstiderna och externa 
undersökningar av bemötande och effektivitet visar över en längre 
tid goda resultat för myndighetsutövningen. Uppdraget kommer 
lyftas på höstens uppsiktpliktsmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering och i syfte att avsluta uppdraget. 
 
För perioden är handläggningstiden i genomsnitt 5,2 veckor för 
delegationsbeslut av bygglovsärende och 95% av ärendena har 
hanterats inom den lagstadgade tiden om 10 veckor. Totalt har 140 
ärenden har inkommit under perioden, sju av dem har överskridit den 
lagstadgade handläggningstiden. 
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 Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska 
öka 

Förvaltningen samarbetar övergripande tillsammans med 
Kontaktcenter för att ett gott bemötande med kommunen ska öka. 
Arbetsprocesser ses ständigt över för att förbättra servicen och 
informationen som kommer från förvaltningens verksamheter. 
Förvaltningen bidrar i pågående arbete för att Uddevalla kommuns 
hemsida ska ha tydliga sökvägar och lättförståelig kommunikation. 

 Företagsklimat, ska bli 
bättre 

Under våren redovisades företagsmätningen för 2021, som görs av SKL, 
insikt. För myndighetsområdena bygglov, miljö och hälsoskydd ökade 
samtliga. I jämförelse med Sverige som helhet ligger nämndens 
myndighetsområden för bygglov och miljö- och hälsoskydd i 
genomsnitt högre på alla områdena. 

 Politiska uppdrag Kommentar 
Stödet kring de administrativa processerna kopplat till miljö, bygg och 
plan är samlat i ett gemensamt team som arbetar med att utifrån ett 
helhetsperspektiv förbättra processerna. Teamet har en viktig funktion 
i att identifiera olikheter inom handläggningen, föreslå förbättringar 
och åtgärder för en effektiv handläggning. 
 
Arbete pågår med att ta fram upphandlingsunderlag för att 
digitalisera mikrofilmsarkivet vilket kommer att effektivisera och 
förenkla såväl administrationen, ansökningsförfarandet och 
handläggningen. Inom ramen för förvaltningens kvalitetsarbete har 
processerna gällande överklagande och detaljplan gåtts igenom för 
att säkerställa effektiv och korrekt hantering. För att effektivisera 
handläggning och administration men även för att förenkla för 
kommuninvånarna ingår förvaltningen i ett kommunövergripande 
projekt kring digitala utskick där Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslås vara pilot för att testa digitala utskick. Arbete pågår med att 
se över vilka krav som behöver ställas på en sådan tjänst. 

 Uppdrag till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
att, tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen, fortsätta 
dialogen med Ljungskile 
Ridklubb i syfte att utöka den 
totala ytan för klubbens 
arrende, liksom den 
användbara ytan i anslutning 
till stallet genom exempelvis 
dränering. Överenskomna 
åtgärder förutsätter att 
bygglovsbeslutet vunnit laga 
kraft. Nämnden trycker även 
på ansvaret hos entreprenören 
att samordna byggnationen 
med ridklubben, så att 
störningarna på ridklubbens 
verksamhet minimeras 

Uppdraget är för närvarande pausat i avvaktan på dom från 
överinstans, efter att nämndens beslut om att bevilja bygglov på den 
utökade arrendemarken överklagats. Samt på grund av att politiska 
beslut saknas för att kompensera föreningen för den yta som tagits i 
anspråk för anläggandet av padelhall som ridklubben tidigare 
nyttjade. Parallellt pågår förstudien för ett helt nytt ridhus i 
kommunen. 



 Delårsrapport april 2022 9 (23) 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  
 
 

 

 Mått Kommentar 
I mätningen hamnar Uddevalla kommun på en 35 plats av 189 
kommuner, vilket ger ett NKI på 79. Från 2020 har Uddevalla kommun 
som helhet klättrat 13 placeringar. I jämförelse med kommuner med 
mer än 40 000 invånare rankas Uddevalla kommun på en åttonde 
plats och har därmed klättrat 3 placeringar sedan 2020. Nacka 
kommun innehar första platsen i jämförelse med kommuner i samma 
storlek. 

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 
Organisationen har förstärkts ytterligare med kompetens inom markmiljö för att bidra i arbetet. 
Utvärdering av parkeringsbestämmelser bedöms färdigställd och uppdatering av 
planförutsättningarna kring Ljungskile Hamn är i slutskedet. 

Nämndstrategier Kommentar 

Trafiklösningar, byggprojekt och 
detaljplaneläggning präglas av ett 
helhetsperspektiv 

Under perioden har fortsatt arbete gjorts för att utveckla 
organisationen med syfte att tillse att trafiklösningar, byggprojekt och 
detaljplaneläggning präglas av ett helhetsperspektiv. Processledare 
har tidigare tillsats för att förstärka organisationen och nu är den 
ytterligare förstärkt med kompetens inom markmiljö. Organisationen 
för stadsutveckling fortsätter att ge effekt i tid och kvalitet genom att 
ha samsyn i vilka satsningar som är prioriterade och att vi 
kommunövergripande arbetar tillsammans på ett effektivare sätt. 
Öppenhet, transparens och samverkan väger tungt i strukturen. 

 

 Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
utvärdera 
parkeringsbestämmelserna 
för Uddevalla kommun och 
behovet av avgiftsfri, 
tidsbegränsad parkering (KF 
ÖS 2) 

På vårens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen beviljades 
uppdraget att avslutas. Uppdraget kommer lyfts på 
samhällsbyggnadsnämndens juni sammanträde för att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering samt avsluta 
uppdraget. 
 
Kommunfullmäktige fattade under 2021 beslut om riktlinjer för 
parkering och parkeringstal vid nybyggnation, beslutet var i stora 
delar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
Vidare i uppdraget har förvaltningen via konsultbolag genomfört en 
utredning gällande om parkeringsbestämmelser, som gäller i 
centrala Uddevalla och Ljungskile är i linje med den antagna Trafik 
och parkeringsstrategin (Uddevalla kommun, 2017). Uppdraget 
omfattade dessutom utredning av parkeringsskiva, 
pendelparkeringar, månadsdekal och boendeparkering. 
Utredningen redovisades för nämnden under december. Nämnden 
beslutade att ställa sig bakom utredningen i sin helhet, samt att 
förvaltningen skulle utreda ytterligare om begränsningar i 
dekalparkeringar. Förvaltningen kommer fortsätta utredningen av 
dekalparkeringar som beräknas komma till nämnden för beslut 
under året. 
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 Politiska uppdrag Kommentar 

 

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 2) 

På vårens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen beviljades 
uppdraget att avslutas. Uppdraget kommer lyfts på 
samhällsbyggnadsnämndens junisammanträde för att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering samt avsluta 
uppdraget. 
 
Under 2020 har förvaltningen fört en dialog med berörda 
fastighetsägare till de privata parkeringsanläggningarna med en 
vilja att skapa samarbete för att effektivare utnyttja parkeringshusen. 
Intresset från fastighetsägarna har varit svalt och förvaltningen 
kommer därav inte vidare med uppdraget. Det planers eventuellt 
för en ny detaljplan i området, vilket skulle kunna ändra 
förutsättningarna på sikt och ge möjlighet framöver för annan 
verksamhet i parkeringshusen som t ex bostäder. 

 Uppdatering av 
planeringsförutsättningarna 
kring Ljungskile Hamn 

Geotekniska undersökningar är genomförda, arbetet med att 
identifiera vad som behöver göras är i slutfasen. Under april 
beslutade nämnden om nytt arrendeavtal med segelklubben. 
Kostnadsbedömningar och politiska beslut om genomförande 
kommer att lyftas under året. 

 Utreda ytterligare 
begränsning av 
dekalparkeringar 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-09 att förvaltningen 
skulle utreda ytterligare begränsningar av dekalparkeringar. 
Uppdraget gavs i samband med beslutet gällande Synpunkter på 
Afrys utredning av parkeringsbestämmelser i Uddevalla kommun. 
Uppdraget är påbörjat och utredningen bedöms vara klar under 
året för nämnden att fatta beslut om. 

Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 
Större projekt analyseras utifrån påverkan på de globala hållbarhetsmålen, ett exempel är 
kajpromenad med översvämningsskydd. Tipspromenad har genomförts med frågor för att öka 
kunskapen om globala målen och innebörden av målen inom förvaltningen. 

Nämndstrategier Kommentar 

Prioritera översvämningsskyddets 
utbyggnad i förhållande till 
stadsutvecklingsprojektets 
genomförande 

Projekt kajpromenad med översvämningsskydd ingår som en del i 
den övergripande organisationen för stadsutvecklingen och 
samordning med andra projekt sker kontinuerligt. Utifrån det 
prioriteras utbyggnad av översvämningsskydd på södra sidan 
Bäveån, där man nu arbetar med att förankra och diskutera 
gestaltning och utförande.  

 

 Politiska uppdrag Kommentar 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i 
Uddevalla kommun och 
kommunfullmäktige fattade 

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

 

 

 

2018-06-18 beslut om 
Avfallsplan 2018-2024. (KF ÖS 
3) 

av klotter. 
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. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag 
att samverka över 
förvaltningsgränser, med 
kommunala bolag samt andra 
intressenter för att öka 
hänsynstagandet till 
integrationsfrågan i 
detaljplanarbetet (KF ÖS 3) 

Ett exempel på hur nämnden och dess förvaltning samverkar kring 
integrationsfrågan och planeringsarbete är pågående arbete med 
medborgarbudget på Dalaberg. Tillsammans arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret, 
fastighetsägare och andra intressenter i området för att skapa 
attraktiva offentliga ytor och mötesplatser i och i närheten av 
Dalabergs centrum. 
Samrådsförfarandet kring planprogrammet för västra centrum 
kommer delvis att ske genom en medborgardialog. 
Förhoppningarna är att grupper som vanligtvis inte tar del av 
materialet får möjlighet att lämna synpunkter. 
 
I samhällsbyggnadsprocessen finns ett lagkrav, att under 
detaljplanarbetet hänsyn tas till integrationsfrågan genom att 
redogöra för en plans sociala konsekvenser. Om det kan antas 
medföra betydande konsekvenser eller att det är svårt att avgöra 
förutsättningarna och riskerna bör även en social konsekvensanalys 
(SKA) genomföras. 
 
Enligt rutin kommer uppdraget lyftas på höstens uppsiktspliktmöte 
med kommunstyrelsen för avrapportering.   

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att 
samverka med Komvux/Astar 
och 
arbetsmarknadsavdelningen 
för att ta emot praktikanter (KF 
ÖS 3) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda erfarenheter av 
samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och 
vuxenutbildningen med flera. Inom förvaltningens operativa 
verksamhetsområden finns ett etablerat samarbete med 
arbetsmarknadsavdelningen och flertalet resurser från AMA är inne i 
verksamheterna, även stående platser finns till förfogande utifrån 
mån av möjlighet till handledning. 
 
Enligt rutin kommer uppdraget lyftas på höstens uppsiktspliktmöte 
med kommunstyrelsen för avrapportering. 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag 
att arbeta för att bryta 
segregation inom utsatta 
verksamhetsområden (KF ÖS 3) 

Förvaltningens lokalvårdsverksamhet har nu deras framtagna 
lokalvårdsguide med bland annat metodfilmer i drift som bland 
annat bidrar till att minska segregationen inom avdelningen. Det har 
genomförts en visning för samtliga medarbetare och guiden finns 
lätt tillgänglig som app till medarbetarens Ipad. Förvaltningen har ett 
etablerat samarbete med arbetsmarknadsavdelningen, 
Vuxenutbildningen samt Kunskapskompaniet för att ta emot 
praktikanter. 
Enligt rutin kommer uppdraget lyftas på höstens uppsiktspliktmöte 
med kommunstyrelsen för avrapportering. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån Plan Integration 
2030, (Område: demokrati) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att stärka 
kunskapen inom de globala 
målen i förvaltningen (KF ÖS 3) 

Under första tertialet hade förvaltningen under en veckas tid haft en 
tipspromenad med frågor för att öka kunskapen om globala målen 
och innebörden av målen, som är att avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa 
klimatkrisen. 
Hållbarhetskaffe för anställda ordnades under marsmånad, där de 
globala målen diskuterades. 
Större projekt analyseras utifrån påverkan på de globala 
hållbarhetsmålen och ett exempel är kajpromenad med 
översvämningsskyddet. 
 
Enligt rutin kommer uppdraget lyftas på höstens uppsiktspliktmöte 
med kommunstyrelsen för avrapportering. 

 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” 

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2021 att genomföra 
klimatlöftet "vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom 
grön obligation" Löftet innebär att kommunen gör minst en 
investering genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller 
via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer 
är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och 
samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer. 
 
Förvaltningen har startat upp ett arbete för att införa ett arbetssätt 
som en möjlighet till finansiering av nyproduktion genom "Grön 
obligation". Ett uppstarts möte med miljösamordnare har genomförts 
och genomgång med ekonomichef planeras. 
 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 
2022 ”Våra nya personbilar är 
klimatbonusbilar” 

Kommunfullmäktige beslutade under december 2021 att genomföra 
klimatlöftet "Våra nya personbilar är klimatbonusbilar" 
Förvaltningen arbetar utifrån uppdraget och klimatbonusbilar köps in 
och i första hand El-bilar. 
 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 
2022 ”Vi bygger i trä” 

Kommunfullmäktige beslutade under december 2021 att genomföra 
klimatlöftet "Vi bygger i trä" vilket innebär att kommunen ställer krav 
på minst 50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt både i egen 
regi samt markanvisning. 
Förvaltningens planeringsavdelning kommer under 2022 i samband 
med förstudien/projekteringen av Källdals förskola utreda 
förutsättningar och konsekvenser av att uppföra en förskola som 
"Träbyggnad" 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 
2022 ”Vi installerar solenergi” 

Kommunfullmäktige beslutade under december 2021 att genomföra 
klimatlöftet "Vi installerar solenergi" vilket innebär att solceller prövas i 
alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en 
anläggning installeras i kommunen. 
Installation av solceller görs framför allt vid större ny- och 
ombyggnationer. Solcellerna är fördelaktiga utifrån miljö- och 
hållbarhetssynvinkel samt ekonomiskt. 
 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 
2022 ”Vi beräknar 
klimatpåverkan från maten i 
offentlig verksamhet och har 
mål.” 

Kommunfullmäktige beslutade under december 2021 att genomföra 
klimatlöftet "Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål" 
Förvaltningen har påbörjat arbetet under uppföljningen av tertial 2 
kommer siffror redovisas. 
 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån KF:s beslut (Dnr KS 
2021/00454) fått uppdrag att 
genomföra klimatlöften för 
2022 ”Vi mäter matsvinn i 
offentlig verksamhet och har 
mål” 

Kommunfullmäktige beslutade under december 2021 att genomföra 
klimatlöftet "Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål" 
Förvaltningens måltidsavdelning kommer regelbundet under 
vårterminen genomföra mätningar utifrån de olika svinntyperna. 
Under uppföljningen av tertial 2 kommer siffror redovisas. 
 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas på höstens uppsiktspliktmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån energi- och 
klimatplan (Dnr KS 2021/00348) 
fått uppdrag att 
fordonsinköp/leasing ska följa 
upphandlingsmyndighetens 
kriterier för spjutspets eller 
avancerad. (Klimatbonusbilar) 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- och 
klimatplan. Utifrån planen har samhällsbyggnadsnämnden fått åtta 
uppdrag. Uppdragen är fördelade inom nämndens 
verksamhetsområden och kommer följas upp tertial 2. 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån energi- och 
klimatplan (Dnr KS 2021/00348) 
fått uppdrag att säkerställa 
laddinfrastruktur för 
kommunens verksamhetsbilar 
vid anskaffning av 
laddningsbara fordon 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- och 
klimatplan. Utifrån planen har samhällsbyggnadsnämnden fått åtta 
uppdrag. Uppdragen är fördelade inom nämndens 
verksamhetsområden och kommer följas upp tertial 2. 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån energi- och 
klimatplan (Dnr KS 2021/00348) 
fått uppdrag att bygga säkra 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- och 
klimatplan. Utifrån planen har samhällsbyggnadsnämnden fått åtta 
uppdrag. Uppdragen är fördelade inom nämndens 
verksamhetsområden och kommer följas upp tertial 2. 
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 Politiska uppdrag Kommentar 
cykelparkeringar i närhet av A) 
arbetsplatser B) 
kollektiv/pendelparkeringar 
både för vanlig, el och 
lådcyklar 

Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån energi- och 
klimatplan (Dnr KS 2021/00348) 
fått uppdrag att solenergi 
installeras vid ny- och 
ombyggnation på kommunala 
byggnader 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- och 
klimatplan. Utifrån planen har samhällsbyggnadsnämnden fått åtta 
uppdrag. Uppdragen är fördelade inom nämndens 
verksamhetsområden och kommer följas upp tertial 2. 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån energi- och 
klimatplan (Dnr KS 2021/00348) 
fått uppdrag att undersöka 
möjligheterna till energilagring 
vid större ny- och 
ombyggnation på kommunala 
byggnader. 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- och 
klimatplan. Utifrån planen har samhällsbyggnadsnämnden fått åtta 
uppdrag. Uppdragen är fördelade inom nämndens 
verksamhetsområden och kommer följas upp tertial 2. 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån energi- och 
klimatplan (Dnr KS 2021/00348) 
fått uppdrag att vid ny och 
ombyggnation av kommunala 
byggnader bör 
träkonstruktioner prioriteras 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- och 
klimatplan. Utifrån planen har samhällsbyggnadsnämnden fått åtta 
uppdrag. Uppdragen är fördelade inom nämndens 
verksamhetsområden och kommer följas upp tertial 2. 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån energi- och 
klimatplan (Dnr KS 2021/00348) 
fått uppdrag att minska 
byggnationers klimatpåverkan, 
inklusive byggmaterial och 
energianvändning vid drift. 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- och 
klimatplan. Utifrån planen har samhällsbyggnadsnämnden fått åtta 
uppdrag. Uppdragen är fördelade inom nämndens 
verksamhetsområden och kommer följas upp tertial 2. 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån energi- och 
klimatplan (Dnr KS 2021/00348) 
fått uppdrag att minska och 
beräkna klimatpåverkan på 
kommunens måltider. 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- och 
klimatplan. Utifrån planen har samhällsbyggnadsnämnden fått åtta 
uppdrag. Uppdragen är fördelade inom nämndens 
verksamhetsområden och kommer följas upp tertial 2. 
Bedömningen är att uppdraget kommer färdigställas under 2022 
och lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen för 
avrapportering. 

 

Mått Kommentar 

 Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i kommunala 
byggnader 

Nämnden och dess förvaltningen har fem större pågående projekt. 
Uddevallas nya simhall, Uddevallas nya brandstation, 
Ramnerödskolan, Bleket förskola samt Störtloppsgatan 
gruppboende. Tre av projekten färdigställs under 2022, 
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Mått Kommentar 

brandstationen 2023 och simhallen ska stå klara 2024. Insatser för att 
öka andelen förnybar och återvunnen energi i de kommunala 
byggnaderna görs framför allt vid större om- och nybyggnationer. 
Utvecklingen i måttet styrs av färdigställandet av byggprojekten. 

 Minska fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

Arbete pågår för att minska fossilbränsleanvändningen i 
förvaltningen och kommunen som helhet. Förvaltningen arbetar 
utifrån beslutet kommunfullmäktige fattade om klimatlöften 2022, om 
att våra personbilar är 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 att tillgodose elbilarna 
med el. Förvaltningen arbetar för att ge information vid beställning 
av nya fordon och att i första hand där det finns möjligheter köpa in 
fossilfria. 

 Trä som byggnadsmaterial, ska 
öka 

Måttet är ännu inte mätbart och förvaltningens bedömning är att 
mätningen inte kommer kunna påbörjas under återstående 
mandatperiod. Planeringsavdelningen och dess projektenhet 
kommer under 2022 arbeta med att utvärdera träbyggnad kontra 
en mer traditionell byggnad. Det arbetet sker i samband med 
utvecklingen av byggnaden för Källdals Förskola. 

 Antal områden som sanerats, 
ska öka 

Under första tertialet har tre nya anmälningar om så kallad 
efterbehandling av förorenade områden i Uddevalla kommun 
hanterats, bland annat ny idrottsarena Rimnersvallen. Prognosen för 
året är att måttet kommer vara oförändrat i jämförelse med 2020 
och 2021. 
Uddevalla kommun har som ett led i sitt egeninitierade arbete sökt 
och fått bidrag för fem förorenade områden. Under 2022 kommer 
två huvudstudier att genomföras dels på Bassholmen, dels på 
Katrinedals pappersbruk. Båda områdena har riskklass 1, vilket 
innebär att områdena har mycket stor risk för människors hälsa och 
miljö. För Lyckorna kvarn kommer en fördjupad förstudie inklusive 
geoteknisk utredning att genomföras och för två handelsträdgårdar 
genomförs förstudier för sammanlagt. Alla tre har områdena har 
riskklass 2 och innebär stor risk för människors hälsa och miljö. 
Förvaltningen medverkar i de olika stadsutvecklingsprojekten 
avseende hur frågan om förorenade områden kan hanteras på 
bästa sätt. På Stena Recycling AB pågår en omfattande sanering 
under pågående verksamhet och för Exxon Mobil Sverige AB pågår 
arbetet med en handlingsplan samt bedömningar av behov av 
åtgärder. Merparten av alla drivmedelsstationer har genomfört 
utifrån (metodik för inventering av förorenade områden) MIFO fas 1 
samt även MIFO fas 2. 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska öka 

Måttet ökar för perioden jan-mars i jämförelse med samma period 
förgående år, för nämndens måltidsavdelning. Från 27,03% till 
29,29%. 
Avdelningens bedömning är att ökningen beror på att inköpen var 
lägre under 2021 som en följd av pandemin. 
 
Avdelningens bedömning är fortsatt, för att öka nivån av ekologiska 
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Mått Kommentar 
livsmedel framåt krävs tillskott i budget eller omprioritering. 
Avdelningen arbetar utifrån att köpa in ekologiska livsmedel i den 
mån det går utifrån såväl utbud i det som är upphandlat, som utifrån 
kostnadseffektivitet. Stor del av mejeriprodukter, kaffe och pasta 
som köps in är idag ekologiska. Fortsatta insatser görs för att arbeta 
med andelen ekologiska livsmedel, men fokus är att kunna bibehålla 
nuvarande nivå snarare än att öka andelen. 

Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 
I alla projekt sker insatser avseende belysning och förbättringar av trafikmiljön som en 
trygghetsskapande åtgärd. Arbete att ta fram en belysningsplan är påbörjad, slyröjning i stadsnära 
skog pågår och medborgardialog för Dalabergs centrum planeras. 

Nämndstrategier Kommentar 

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

Verka för ökad trygghet i samband med ombyggnation och 
utveckling av centrum och de offentliga miljöerna görs bland annat 
genom ombyggnaden av centrum som fortsätter enligt plan. I alla 
projekten sker insatser avseende belysning och förbättringar av 
trafikmiljön som en del av trygghetsskapande åtgärder. I samband 
med utvecklingen av centrum pågår också ett arbete för att 
utveckla gång- och cykelstråk. 
Ett arbete har påbörjat för att ta fram en belysningsplan. Planen 
syftar till att öka trygghet, säkerhet och orienterbarhet i kommunen. 
Slyröjning i stadsnära skog utförs, prioriterade områden är 
bostadsområden, tätortsnära skog och promenadstråk. Samt har 
arbetet med upprustningen av Stadsberget påbörjats. 
Gymnasieelever har involverats och lämnat förslag som presenterats 
gällande Kålgårdsberget. Förvaltningen arbetar nu vidare med 
förslaget i fortsatt arbete. 

 

 Politiska uppdrag Kommentar 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att initiera och 
planera för samt genomföra 
en upprustning och förnyelse 
av Dalabergs centrum i 
samverkan med övriga 
fastighetsägare och genom en 
bred medborgardialog (KF ÖS 
4) 

Som ett led i det fortsatta arbetet med det vinnande bidraget 
”Jalla” som korades 2019 i den internationella arkitekttävlingen 
Europan, pågår nu förberedelser för en medborgarbudget inriktat 
mot Dalabergs centrum. Kommunen har träffat organisationer och 
fastighetsägare på Dalaberg och planen är att genomföra en första 
workshop efter sommaren. 
Inom förvaltningen pågår arbete gällande ansvarsfördelning och 
upplägg av arbete. Arbetet planeras färdigställas innan sommaren. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har sedan 2019 arbetat med 
uppdraget. Under 2020 och delar av 2021 stod arbetet helt stilla på 
grund av Covid -19 och planerade möten och workshops ställdes in. 
Planeringen av uppdraget bedöms slutföras under våren 2023 och 
därefter påbörjas genomförande. Förvaltningens bedömning är att 
tidsplanen är i fas. 
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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) 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning deltar på de 
samordningsmöten som kommunstyrelsen sammankallar och 
hanterar där frågorna inom uppdraget. Förvaltningen har med sig 
trygghetsperspektivet i ny- och om byggnationer samt vid skötsel av 
grönområden. 

 Samhällsbygnadsnämnden har 
utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag 
att trygghetsskapande 
åtgärder i centrum och övriga 
offentliga miljöer ska präglas 
av ett helhetsperspektiv (KF ÖS 
3) 

Förvaltningen arbetar med fokus på att skapa helhetsperspektiv 
inom alla projekten både i centrum och övriga offentliga miljöer. Det 
sker genom samarbete inom förvaltningen, med kommunala bolag 
och relevanta funktioner på kommunledningskontoret. Nämndens 
presidium och förvaltningschef är också en del av den 
kommunövergripande arbetsgruppen för trygghetsskapande 
åtgärder som samordnas av kommunstyrelsen. 
 
Nya investeringar som lyftes in i flerårsplanen 2022-2024 var för 
tvärgator kring Kungsgatan och Hultmans gränd samt upprustning 
av stadsparker och stadsberg i staden. Arbetet med upprustning av 
Stadsberget är påbörjat, gymnasieelever har involverats och fått 
lämna förslag. I samtliga av projekten ska och sker insatser avseende 
belysning och förbättringar av trafikmiljön som en del av 
trygghetsskapande åtgärder. Styrande i arbetet är i relevanta delar 
medborgarfokus och tillgänglighet. 
Enligt rutin kommer uppdraget lyftas på höstens uppsiktspliktmöte 
med kommunstyrelsen för avrapportering. 

Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat genom 
en utökad digitalisering 
Pandemin har medfört att digitaliserings takten ökat och öppnat för nya tankesätt och 
arbetsmetoder, bland annat distansarbete och distansmöten. Svårrekryterade yrkesroller kan med 
nya arbetssätt och nya tankesätt bidra till nyrekryteringar inom dess yrken. Att identifiera 
utbildningsbehov samt utvecklingsmöjligheter hos befintliga medarbetare på individnivå och 
gruppnivå bidrar även de till att säkra kompetensförsörjningen. 

Nämndstrategier Kommentar 

Genom ett kommunövergripande 
samarbete förvaltningar emellan 
främja en mer effektiv 
lokalförsörjningsprocess 

Förvaltningen ingår i den kommunövergripande 
lokalförsörjningsgruppen där syftet är att skapa en effektivare 
lokalförsörjning, arbetet leds av kommunstyrelsen. Förvaltningen 
arbetar för att i så stor utsträckning som det är möjligt, möta övriga 
förvaltningars behov. 
Förvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete för att se över 
processen inom samhällsbyggnads ansvar för investeringar och 
lokalförsörjning. Förbättringsåtgärderna, rutinerna och checklistor har 
förts in i processen för projektmodell 2.0 och implementering pågår, 
samt samverkan med övriga förvaltningar gällande förstudier och 
genomförande av byggprojekt. Förvaltningen arbetar även nu 
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Nämndstrategier Kommentar 

vidare tillsammans med kommunledningskontoret med de tidiga 
skedena i projektmodellen, behovsanalys och förstudie. 

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

Under perioden har hela förvaltningen varit involverad genom 
respektive avdelnings ledningsgrupp i arbetet med att beskriva 
kommande behov och prioriteringar till vårens budgetdialog. Särskilt 
fokus har varit på att ta fram ekonomiskt underlag för 
stadsutvecklingsprojekten och diskussioner pågår med 
kommunledningskontoret för att säkerställa att tilldelade uppdrag 
inom stadsutvecklingsprojektet är finansierade. Förvaltningen har ett 
ökat inflöde av planuppdrag, förstudier och projekt och behöver se 
över resursbehov och begära kompensation för ökade kostnader 
Förvaltningen fortsätter att arbeta med ekonomisk avstämning varje 
månad för att skapa struktur och medvetenhet i alla led. Dialog förs 
på APT i syfte att involvera och skapa förståelse hos medarbetare i 
planering som påverkar det ekonomiska läget. Den ekonomiska 
avstämningen följas upp i förvaltningens ledningsgrupp med särskilt 
fokus på utfall och prognos. Fokus på att ta betalt för de tjänster som 
förvaltningen levererar och att hantera ärenden inom lagstadgade 
tidskrav, så att full taxa ska kunna debiteras. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska 
vara i framkant när det gäller 
digitalisering och automatisering 

För att omsluta all den digitala utvecklingen som sker och ska ske 
inom förvaltningen pågår tre digitaliseringsprojekt; 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. Arbetet sker inom ekonomisk 
ram. 
Från och med 2022 ska detaljplaner laddas upp på den nationella 
Geodataportalen, den första planen har under perioden laddats 
upp på portalen. Förvaltningen arbetar med bland annat digitala 
beställningar, säkerhetsdatablad och digital lokalvårdguide. Flera 
insatser har gjorts och görs som exempelvis, digitalisering av det 
geotekniska arkivet, digitalisering av alla antagna och pågående 
planer samt signering av planavtal digitalt. 

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

Förvaltningen samverkar med de kommunala bolagen regelbundet i 
olika konstellationer för att diskutera allt från optimering av gatu- och 
va-arbeten, till långsiktigt strategiska frågor som dagvatten och 
skyfall. Det finns upparbetade kommunikationsstrukturer för att 
diskutera verksamhets- och utvecklingsfrågor med de kommunala 
bolagen när det gäller investerings-och exploateringsplaner och 
genom ett bra samarbete i projektplanering och genomförande, 
optimeras åtgärder och ingrepp i den offentliga miljön kan 
begränsas och samordnas. Inom förvaltningens processarbete har 
dialog startats med övriga förvaltningar för att arbeta enhetligt med 
gemensamma processer. Inom ramen för förvaltningens process- 
och kvalitetsarbete kommer processen att "Förse kommunala 
verksamheter med fungerande lokaler" att gås igenom och 
implementeras under året. Personella resurser från 
samhällsbyggnadsförvaltningen samnyttjas där det är möjligt, som 
exempel projektledare skyfall, VA specialist, miljösamordnare, energi 
och klimatrådgivare, markstrateg. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
har fått i uppdrag, av 
Kommunfullmäktige 2021-09-08 
(Dnr KS 2021/00346), att 
säkerställa skicket på Gula 
villan samt att under 
budgetåret 2023 prioritera 
anslag för 
tillgänglighetsanpassning 
invändigt (KF ÖS 6) 

Under vårens budgetdialog lyfte nämnden och dess förvaltningen 
behovet av investeringsmedel för att möjliggöra uppdraget om att 
renovera byggnaden för kommande verksamhet. Under 2021 
utförde förvaltningens fastighetsavdelning åtgärder för att säkerställa 
att byggnaden inte tar skada och arbetet fortgår för att hitta 
lämplig verksamhet till fastigheten. 
  

 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) 

Förvaltningen är en del av den kommunövergripande 
arbetsgruppen för att stärka och tydliggöra kommunens 
lokalförsörjningsprocess via lokalförsörjningsgruppen, arbetet leds av 
kommunstyrelsen. 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att implementera och utveckla 
projektmodellen 2.0 med berörda enheter, utifrån den översyn som 
har tagits fram. 
Ytterligare steg blir att arbeta vidare tillsammans med kommunens 
övriga förvaltningar för att tydliggöra beställarrollen och vad man 
kan förvänta sig efter en korrekt genomförd beställning. 
 
Bedömningen är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet 
och kommer därför lyftas till höstens uppsiktspliktsmöte med 
kommunstyrelsen för avrapportering. 

 

 

 

 

Utreda ekonomisk fördelning 
med transportbolag för 
vindkraften angående 
byggnation av väg 

Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen 2022-01-25 i uppdrag 
att utreda ekonomisk fördelning med transportbolag för vindkraften 
angående byggnation av väg. På sammanträdet 2022-04-21 
godkände nämnden förslaget om delfinansiering av ny transportväg 
för vindkraft på Rimnersområdet. Vägen kommer också att 
möjliggöra kollektivtrafik samt öppnas för biltrafik vid evenemang. 
Förvaltningen bedömer därmed att uppdraget är färdigställt och 
lyfter uppdraget i samband med delårsrapporteringen och föreslår 
nämnden att godkänna avrapportering och avsluta uppdraget. 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen 
samt förnyelsearbetet av 
föråldrade planer (KF ÖS 6) 

Förvaltningens planeringsavdelning arbetar kontinuerligt med frågan 
om effektivare planprocesser. Arbetet genomförs bland att genom 
att rätt utredningar, i rätt omfattning görs. Förvaltningen arbetar 
även med exploatörssamverkan, där exploatören kan ta ett större 
ansvar för processerna och tidsåtgången, vilket sparar förvaltningen 
tid. Samt möjligheten att via ramavtal med plankonsult avlasta 
enheten. En benchmarking av tidsåtgången för planer i Uddevalla 
har jämförts med jämförbara kommuner, vilket visar på goda 
resultat. 
Arbetet med att digitalisera planprocessen har resulterat i att alla 
nya detaljplaner görs nu digitalt och processens olika 
samrådsskeden sker såväl på vår hemsida som genom fysisk 
utställning. Information om pågående planers geografiska 
avgränsning och status tillgängliggörs internt i kommunens 
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 Politiska uppdrag Kommentar 
karttittskåp. Till det externa kartverktyget Hajk selekteras 
informationen ytterligare och pågående planer visas där istället som 
en punkt. 
 
Förvaltningens bedömning är att uppdraget är inarbetat i 
förvaltningens ordinarie verksamhet och kommer lyftas till höstens 
uppsiktpliktsmöte med kommunstyrelsen för avrapportering. 

 

 

 

 

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

På vårens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen beviljades 
uppdraget att avslutas. Uppdraget kommer lyfts på 
samhällsbyggnadsnämndens junisammanträde för att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering samt avsluta 
uppdraget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning har för att omsluta 
all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom 
förvaltningen, tre pågående projekt. 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 lyft 
ekonomiska behov och nyttor till nämnden för att komma framåt i 
arbetet. Inga extra medel har tillskjutits uppdraget men förvaltningen 
fortsätter arbetet med att digitalisera och automatisera med 
utgångspunkt i de tre projekten och förvaltningens processarbete. 
Handlingsplan har tagits fram med prioriterade målsättningar och 
aktiviteter samt organisation och tidplan kopplad till förstudien som 
arbetats fram kring vilka satsningar som är rätt att göra för 
digitaliseringsåtgärder inom förvaltningen. Det arbetas aktivt med 
att kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för kommande 
automatisering av delprocesser och flöden. 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2021-
2023 fått i uppdrag att 
digitalisera plan och 
byggprocesserna (KF ÖS 6) 

Under första tertialet har förvaltningen inom ramen för digital 
bygglovsprocess startat upp flera processer. Bland annat är 
införandet av en e-tjänstplattform för att möjliggöra en digital väg in 
för ansökningar samt är digital tvåvägskommunikation uppstartat. 
Införandet av myndighetspost för att ge möjlighet att kommunicera 
digitalt med parter i bygglovsprocessen och minimera 
pappershanteringen samt att digitalisera samhällsbyggnads 
mikrofilmsarkiv. Två integrationer har färdigställts under perioden. 
Den ena medför en smidigare debiterings-och faktureringsprocess. 
Den andra är en automatisering mellan ett verksamhetssystem och 
dokument och ärendehanteringssystemet som innebär stor 
tidsbesparing för handläggare vid beredning och överföring av 
ärenden inför nämnd. 
I arbetet med digital planprocess är det nya lagkravet på digitala 
detaljplaner som trädde i kraft vid årsskiftet 2021/2022 uppnått. Det 
har genomförts en utbildningsinsats så att samtliga planarkitekter har 
tillräcklig förståelse för vad arbetet med digitala detaljplaner 
innebär. Mallar för planbeskrivning har arbetats fram, vilket förenklar 
arbetet med framtagande av digitala detaljplaner. Samt har nu 
drygt 50 % av planprocessen kartlagts inför att göra den digital för 
andra verksamheter och avdelningar 
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Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i 
uppdrag att göra en omstart 
med heltidsresan (KF ÖS 6) 

Måttet är i stort sett oförändrat sedan helårsvärdet 2021. Andelen 
heltidsanställda inom förvaltningen är ca 79%. En översyn 
påbörjades under 2021 inom förvaltningens serviceverksamhet men 
har under första perioden legat vilande, ett omtag planeras inför 
hösten. 

 

 

 

 

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) 

Arbetet planeras i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning deltar på de samordningsmöten som kommunstyrelsen 
sammankallar och hanterar där frågorna. 
 

 

 

 

 

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) 

Arbetet planeras i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder. Samhällsbyggnadsnämnden och dess 
förvaltning deltar på de samordningsmöten som kommunstyrelsen 
sammankallar och hanterar där frågorna. 
 

 Ta fram en konsekvensanalys 
av andra och fjärde att-satsen 
i den framtagna 
kommunövergripande 
måltidspolicyn 

Samhällsbyggnadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2022-02-25 
att ta fram en konsekvensanalys av delar utifrån den framtagna 
måltidspolicyn. Arbetet pågår och planeras komma till nämnden för 
beslut innan sommaren. 

 

Mått Kommentar 

 Nöjd Nämnd Index Måttet mäts årligen genom en enkät som besvaras av nämndens 
ledamöter och ersättare. Enkäten består av 8 frågor som handlar 
om underlag och möjlighet till förberedelse samt planering inför 
nämnd, information på sammanträdet, sammanträdets 
genomförande. 
 
Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka nämndens 
förutsättningar bland annat genom information i flera instanser inför 
sammanträdena och försöker i den utsträckning som är möjlig bidra 
till att öka nöjdheten i dessa frågor. I undersökningen för 2021 
framkom bland annat att ledamöterna var mindre nöjda över 
längden på nämndsammanträdena. Förvaltningen bidrar för att 
minska längden på sammanträden genom att under 
presidieberedningen tidsätta handläggarnas föredragningar 
tillsammans med presidiet, inför nämndens sammanträde. Rutinen 
kommer fortsätta genomföras under 2022 och syftar till att bidra till 
att öka medvetenheten om den totala tiden, öka tidseffektiviteten 
och kontrollen på längden av sammanträdena. 
 
Utöver sammanträdena och beredningarna så genomförs inför varje 
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Mått Kommentar 

nämnd en kvalitetsgranskning av handlingarna innan underlagen till 
beredningen skickas ut. 
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har också 
presidieinformationer löpande för att kunna stämma av ärenden 
inför beredningen. 

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

Måttet ökar kraftigt under årets första tertial i jämförelse med samma 
period 2021 samt i jämförelse med 2021 helårsvärde. De främjande, 
förebyggande och tidiga insatserna är nu tillbaka på samma nivå 
som innan pandemin bröt ut. Ökningen bedöms vara kopplad till 
samhällsutvecklingen av pandemin som tidsmässigt följs åt samt att 
verksamheterna åter kan arbeta med främjande, förebyggande 
och tidiga insatser som under pandemin varit svårt. 
För att främja hälsan och gemenskapen hos medarbetarna i 
förvaltningen, har en trivselgrupp tillsatts som ansvarar för att planera 
och genomföra gemensamma aktiviteter för hela förvaltningen. I 
april genomfördes ett grillmingel med tipspromenad som besöktes 
av ca 70 medarbetare i förvaltningen. Utöver detta arbetar 
förvaltningarnas avdelningar med att stärka gemenskapen och 
samarbeten inom avdelningen. Förvaltningens lokalvårdsavdelning 
har i samverkan med socialtjänsten ergonomiutbildning 
avdelningens teamledare genomför lokalvårdsutbildning 

 Andelen som anser att, jag lär 
mig nytt och utvecklas i mitt dagliga 
arbete ska öka 

Förvaltningen arbetar för att måttet ska öka, genom att identifiera 
utbildningsbehov samt utvecklingsmöjligheter hos medarbetare på 
individnivå och gruppnivå under medarbetarsamtal och APT. 
Kompetensutveckling erbjuds i den mån det är möjligt. Chefer inom 
förvaltningen, flera projektledare, teamledare, utvecklare och andra 
medarbetare som leder processer har genomfört en styra, leda och 
coacha kurs. Förvaltningen arbetar för att kompetens höja 
medarbetarna och öka individens utveckling och lärande genom 
flera interna digitala utbildningar. Inom avdelningen Ledning och 
Stöd har omorganisationen, som gjordes under 2021 bidragit till 
ökade möjligheter för medarbetare att bli involverade i fler 
processer och att lära sig nytt. 
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Uppföljning av Samhällsbyggnadsförvaltningens sjukfrånvaro 

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 

3,12 3,61 1,84 2,35 2,6 3,11 

Kommentar Måttet ökar i jämförelse med de senaste 12 månaderna. Under perioden hade förvaltningen en 
topp i januarimånad, bedömningen är att frånvaron är kopplad till återgången till den fysiska arbetsplatsen 
efter att restriktionerna med pandemin börjat släppas. Samt ett samband med samhällsutvecklingen och en 
ny våg av Covid -19, där smittspridningen ökade igen i början av året. Högst korttidsfrånvaro har 
förvaltningens operativa verksamhetsområden och bedöms hänga samman med att yrkesrollerna inom 
områdena utsetts för fler kontaktytor och att smittrisken ökar. Yrkesrollerna kan heller inte generellt arbeta 
på distans utan behöver istället sjukanmäla sig vid minsta symtom vilket bidrar till den högre sjukfrånvaron. 
 
Inom samtliga avdelningar skedde en ökning de två första månaderna, under mars har korttidsfrånvaron 
åter igen börjat minska, prognosen är att sjukfrånvaron fortsatt kommer minska. 
Förvaltningen arbetar med för att förebygga korttidsfrånvaron genom att informera om möjligheten till 
friskvårdtimme och friskvårdsbidrag. 
 

 

Övergripande strategier som Samhällsbyggnadsnämnden inte arbetar med 
 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

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

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

 Ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

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

 


