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Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige 

  
Nettokostnad tom 
april 2022 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2022 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunfullmäktige -1,0 -1,1 0,1 0,0 

Kommunens 
revisorer 

-0,3 -0,6 0,4 -0,1 

Överförmyndaren -1,4 -1,4 0,0 -0,6 

Vänortskommittén -0,1 -0,2 0,1 0,1 

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

Resultat 1,3 0,8 0,5 -0,5 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2022 Prognos helår 

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

Resultatet visar 0,5 mkr efter första tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 

överförmyndaren och vänortskommittén. Prognosen för helåret visar ett underskott på -0,5 mkr till 

följd av ökade administrativa kostnader för överförmyndarens verksamhet. 

Kommunfullmäktiges prognos visar ingen avvikelse för helåret. Kommunfullmäktige har 

sammanträtt vid 4 tillfällen under perioden, samtliga sammanträden under året har varit fysiska. Det 

nyvalda kommunfullmäktige tillträder 15 oktober. 

Hittills i år har Ungdomsfullmäktige haft tre möten. Ungdomsfullmäktige har haft representanter 

från barn-och utbildningsnämnden på besök för dialog om skolors utformning, samt studiero och 

trygghet. Kultur och fritidsförvaltningen har också kommit och informerat om det planerade 

Kulturstråket och haft dialog med gruppen. Den 21 april deltog ungdomsfullmäktige i en workshop 

genom ÖK idé, som handlade om samhällsutmaningar som finns i kommunen och hur de kan lösas 

gemensamt genom samverkan mellan föreningsliv-kommun. Representanter från 

ungdomsfullmäktige har under våren varit ute på ett antal skolor för att informera om vad 

ungdomsfullmäktige är, inför höstens nominering och val. 

Kommunens revisorer har sammanträtt 4 gånger under perioden. Det har beslutats att EY ska 

genomföra utökad grundläggande granskning inom områdena Långsiktig ekonomisk planering 

(inklusive scenarioanalys), samt planberedskap och trafikplanering (en fortsättning på tidigare 

utförd förstudie av planberedskapen). Revisorerna har även genomfört en risk- och 

väsentlighetsanalys för år 2022. Prognosen för året visar -0,1 mkr till följd av högre kostnader för 

revision än avsatt budget. 
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Överförmyndarens verksamhet räknar med ett underskott i sin årsprognos på runt -0,6 mkr och 

beror på köpt administrativ tjänst från överförmyndarkontoret. Här har det skett en utökning med en 

årsarbetare, samt ökade lokalkostnader på grund av flytt till nya lokaler. Det uppstår även kostnader 

för digitalisering. 

Vänortskommittén förväntas ha ett överskott på 0,1 mkr för året som beror på lägre kostnader på 

grund av pandemin. Ungdomsutbyten med Japan kommer att ske digitalt. I maj besökte vinnarna av 

det internationella priset Japans ambassad och berättade om sitt företag. Ordförande och vice 

ordförande var med och representerade. I höst planeras vänortskonferens för de nordiska 

vänorterna. Då kommer även ungdomar att delta. Bokprojektet där unga inbjuds att skriva om tiden 

under corona beräknas vara klar i höst. 

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

Då budgetavvikelsen enligt prognosen överstiger 1% av kommunbidraget ska egentligen åtgärder 

redovisas enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Dock är det svårt att inom dessa 

verksamheter vidta åtgärder under året som ger den effekten. Dock ska restriktivitet vidtas där det är 

möjligt för att till viss del kunna begränsa årets underskott. Inför 2023 har det gjorts äskande om 

utökad budgetram. Enligt det budgetförslag som presenterades 11 maj finns det förslag på en utökad 

budget med 0,5 mkr till överförmyndaren och 0,3 mkr till kommunens revisorer. 
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1 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 

3,8 4,34 3,37 3,95 3,69 4,24 

Kommentar Korttidssjukfrånvaro för perioden 210401–220331 ökar för kommunen och samtliga förvaltningar. Det 
sker en tydlig ökning i januari, i samband med att ny mycket smittsam variant av coronaviruset tar fart och sprids i 
Sverige. Efter januari är sjukfrånvaron stadigt på väg neråt igen. Kvinnorna har en högre sjukfrånvaro än männen och 
samma trend ses på samtliga förvaltningar förutom kommunledningskontoret där männen har betydligt högre 
sjukfrånvaro än kvinnorna. 
Analysen visar också att de yrkesgrupper som har den högsta sjukfrånvaro är de som arbetar operativt och är i daglig 
kontakt med brukare och elever. Dessa yrkesgrupper utsätts för fler kontaktytor som gör att smittrisken ökar. 
 
Kommunen arbetar aktivt med arbetsmiljön och använder sig av insatser som ökar kompetensen och främjar en god 
arbetsmiljö. Utifrån utveckling under perioden är prognosen en fortsatt minskning till normalnivå. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka Resultatet av 2021 års servicemätning visar på en 
försämring från 95% till 93%. Uddevalla ligger generellt 
mycket högre än andra likvärdiga kommuner och andra 
jämförbara kontaktcenter. Uddevalla kommun anlitar 
årligen ett företag som gör servicemätningar via telefon 
och e-post. Syftet är att säkerställa kvalitet i bemötande 
och kommunikation inom kommunens verksamheter. 
Kommunens verksamheter ser kontinuerligt över olika 
arbetsprocesser och rutiner för att förbättra 
kommunikation, bemötande, service och information till 
kommunens invånare och besökare. Arbete sker också 
fortlöpande för att Uddevalla kommuns hemsida ska ha 
tydliga sökvägar och lättförståelig kommunikation. 
Inom socialtjänsten har satsningen på utbildning till 
nyanställda och reflektion i värdegrund och bemötande 
fortsatt. Såväl brukar-, medarbetar- och 
anhörigperspektiv har ingått i insatsen. I skolan har det 
genomförts enkäter med såväl elever som 
vårdnadshavare om bland annat trivsel, trygghet och 
studiero 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att 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. 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. De senaste 5 åren har 
Uddevalla ökat sitt NKI mer än Sverige som helhet. 
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Mått Kommentar 

Undersökningen är en kvalitetsmätning av den 
kommunala myndighetsutövningen och servicen 
gentemot företag och privatpersoner. Öppna jämförelser 
företagsklimat visar inom vilka områden företagarna 
anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive 
mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. 
Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: 
Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och 
hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. 
För dessa sex områden ställs frågor kring sex 
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, 
kompetens, effektivitet, samt rättssäkerhet. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Antal företag i kommunen, ska öka I slutet av april fanns 5625 företag med huvudarbetsställe 
i Uddevalla kommun ((Avser aktiebolag, enskilda 
näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag) 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. 
 
Prognosen är att målsättningen 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 
närmsta tiden läggs på att återfå resandet till tiden innan 
pandemin. 

 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Undersökning har genomförts under våren 2022 men 
inget resultat är sammanställt än. Verksamheten har 
arbetat aktivt för att försöka öka svarsfrekvensen, vilket 
gett ett ökat resultat. Svarsfrekvensen för Uddevalla är 
46,32 procent jämfört med Sveriges svarsfrekvens på 
42,6 procent. 
 
Sektionen för vård- och omsorgsboende har fortsatt 
arbeta med de förbättringsområden som identifierats i 
2020 års brukarundersökningen. Dessa var var 
synpunkter och klagomål, ensamheten och aktiviteter och 
genomförandeplaner. 

 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Undersökning har genomförts under våren 2022 men 
inget resultat är sammanställt än. Tyvärr har 
svarsfrekvensen minskat något trots ansträngningar från 
verksamheten att informera om att undersökningen är 
viktig för kvalitetsarbetet. Svarsfrekvensen i Uddevalla är 
56,1 procent jämfört med 57,1 procent i Sverige. 
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Mått Kommentar 

Arbetet med åtgärder utifrån de identifierade 
förbättringsområdena i 2020 års undersökning har 
fortsatt, till exempel vad gäller upplevelsen av ensamhet. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att 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. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 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 att tillgodose elbilarna med el. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att ge 
information vid beställning av nya fordon och att i första 
hand där det finns möjligheter köpa in fossilfria. 

Inom socialtjänsten ska nytecknade avtal för leasingbilar 
inom verksamhet vara el-bilar enligt uppdrag från 
förvaltningschef, vilket också är något som de fortsatt 
aktivt jobbar med vid utbyte eller nytecknande av bilar. 

Uddevalla gymnasieskola (Östrabo 1 och Y) arbetar för 
att använda laddhybridfordon och eldrivna maskiner i så 
hög utsträckning som möjligt. Gymnasieskolan använder 
också simulatorer för att eleverna ska lära sig hantera 
och köra maskiner energieffektivt. Lärare genomför 
utbildning om miljöfarliga ämnen, avgaser, 
fluorescerande växthusgaser, elbilar och hybridteknik, 
nya bränslen samt vätgas. Gymnasiesärskolan fasar ut 
de äldre fordonen och byter dem till elbilar eller 
laddhybridbilar i den takt som är möjlig, bland annat 
beroende på antalet laddplatser. Dyra leasingavtal och 
brist på alternativ till fossilt för vissa fordonstyper är andra 
skäl till att inte alla fordon drivs fossilfritt. 

 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Antalet föreningsaktiviteter, ska öka Aktiviteterna redovisade i tertial 1 2022 gäller för år 2021. 
 
Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 
framgår av resultatet, men är klart mindre än förväntat. 
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Mått Kommentar 

En hypotes är att föreningarna varit framgångsrika med 
att hitta alternativa former för bedrivande av sin 
verksamhet. 
 
Antalet aktiviteter har minskat med ca 40 000 under 
pandemin (jfr med 2019-års redovisning). Sett till 40 
verksamhetsveckor/år är minskningen då 1000 
deltagartillfällen/vecka. Sett till antalet föreningar (ca 
66st) är minskningen 15 deltagartillfällen/förening/vecka. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

 Årets helårsprognos på 173 mkr medför att målet nås. De   
 höga resultaten för 2020 och 2021 bidrar till att snittet över   
 de fyra senaste åren hamnar på 97,6%.   
 Nettokostnadsandelen för enbart 2022 beräknas uppgå till   
 95,7 %. 

 Soliditeten ska förbättras  Soliditeten ökar eftersom det egna kapitalet höjs, till följd av  
 att årets positiva helårsprognos på 173 mkr. Soliditeten för i 
 innevarande år uppgår till drygt 16% vilket medför att 4 års-   
 snittet ökar och målet därmed uppnås att måttet ska öka. 

 Egenfinansiering av investeringar minst 30 %  Årets positiva resultat på 173 mkr samt att investeringarna  
 är lägre än budgeterat medför att målsättningen beräknas  
 nås. Investeringarna beräknas uppgå till 684 mkr jämfört  
 med budgeterad nivå på 806 mkr. 

 Trä som byggnadsmaterial, ska öka Måttet är ännu inte mätbart och 
samhällsbyggnadsförvaltningens 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. 
 
Prognosen är att målsättningen inte nås. 

 Antal områden som sanerats, ska öka Under första tertialet 2022 har tre nya anmälningar om så 
kallad efterbehandling av förorenade områden i 
Uddevalla kommun hanterats, bland annat ny 
idrottsarena Rimnersvallen. 

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, en 
på Bassholmen och en 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 
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Mått Kommentar 

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 MIFO fas 1 samt 
även MIFO fas 2. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

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

Detta läsårs årskurs 9 (årskull 2006), antas baserat på 
höstterminens betyg kunna nå en högre andel 
gymnasiebehörighet än tidigare årskullar. 80,8% hade 
godkända betyg i nödvändiga ämnen höstterminen i åk 9, 
vilket är högre än de senaste tre årskullarna. När vi följer 
resultaten för årskull 2007, åk8, ser progressionen inte 
lika god ut. Kartläggning av resultaten ska göras av 
grundskolans ledning tillsammans med rektorsgruppen, 
för att analysera orsaker och sätta in rätt insatser. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

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

Rektorsenheterna rapporterar om något sämre resultat 
enligt prognos på flera enheter men osäkerhet kring 
prognosen är stor och resultatet påverkas av hur det 
kompensatoriska åtgärderna faller ut under våren. 
Svårigheten är och har varit att motivera eleverna att ta 
emot det stöd som erbjuds. 

Lärarna inom studiestöd arbetar inom ämnena 
matematik, svenska och engelska i skolhusens 
studieverkstäder eller genom dubbelbemanning eller 
delning av grupper. Lovskola planeras för påsk samt 
sommar. Kompensatoriska åtgärder genomförs fortsatt 
och prioritering sker utifrån risk att inte nå 
gymnasieexamen. 

Kompetensutvecklingsinsats inom Språkutvecklande 
arbetssätt startar under våren 2022. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 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. 
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. 

 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 

 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort  

                       Delår april 2022               

                                                                                                                                     10 (35) 
  
 
  

 
 

 

Mått Kommentar 

 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 är att målet kommer att nås. 

1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Kommunen har under första delåret fått information om att den nyligen publicerade mätningen 

avseende företagsklimat, myndighetsutövning visar en fortsatt positiv utveckling. Låga 

handläggningstider inom delegationsbeslut för bygglov och bra siffror för bemötande och 

effektivitet. 

Antalet företag i kommunen har ökat jämfört med samma period föregående år. 

 

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. 

 

Kommunen har startat upp ett lärlingscentrum och i samverkan med andra kommuner diskuteras 

utbildningsutbud och utförande. 

 

Kulturstråket som utvecklas skapar en plats där kulturarbetare kan möta både gammal och ny 

publik, varandra samt utmanas med nya konstellationer. Kulturstråkets geografiska belägenhet, mitt 

i centrum med närhet till olika utbildningsplatser, och med ambitionen att vara en öppen plats utan 

trösklar, ger spännande förutsättningar för nya och andra möten mellan människor i olika åldrar, 

med olika bakgrund och erfarenheter skapar förutsättningar för både konstnärlig som social 

utveckling 
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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) 

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

 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) 

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. 

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. 
 
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. 

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

Kultur- och fritidsnämnden har inte synliggjort sitt arbete 
med uppdraget under första delåret dock beräknas steg 1 
i utredningen vara klar under maj månad. 

 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 har inte synliggjort sitt arbete med    
  uppdraget, under första delåret. 

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

 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med 
uppdraget. 
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1.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Under första delåret har ett fortsatt fokuserat arbete med Skagerrakbanan pågått. I januari 2022 

genomfördes ett stormöte med alla deltagande kommuner i Sverige och Norge. 

 

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 färdigställts och överlämnats till regeringen för beslut under våren. 

 

Vägplanen för ny gång- och cykelväg mellan Ammenäs-Sundstrand (väg 679) har vunnit laga kraft 

och väntas påbörjas under året. 

Utvärdering av parkeringsbestämmelser bedöms färdigställd och uppdatering av 

planförutsättningarna kring Ljungskile Hamn är i slutskedet. 

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) 

Vägplanen för ny gång- och cykelväg väg mellan 
Ammenäs-Sundstrand (väg 679) har vunnit laga kraft. 
Gång- och cykelvägen 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. 

 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 
lyftas på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i 
juni 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. 

 

1.3 3 Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Kommunens verksamheter har under perioden arbetat inom många olika områden, bland annat; 

Energi- och klimatplanen är antagen, ett arbete i syfte att möjliggöra ökad delaktighet för 

kommunala råden för äldre och personer med funktionshinder samt ungdomsfullmäktige har 

påbörjats, översyn av föreningsbidrag, byggnation och renovering av simhall och Rimnersvallen, 

större projekt analyseras utifrån påverkan på de globala hållbarhetsmålen och ett exempel är 

kajpromenad med översvämningsskyddet. 

 

Extra fokus har samverkan kring unga i riskzon för socialt utanförskap, arbetet med jämlikt 

föräldrastöd samt arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck fått. 

 

Under första delåret har 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. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med 
den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburetoffentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 

Under perioden har ett kommunövergripande IOP 
tecknats med Uddevalla Open Parasport, som bland 
annat vill informera skolpersonal om parasport och 
anordna prova-på-tillfällen för barn och unga. Det har 
även tecknats ett kommunövergripande IOP-avtal med 
ABF kulturverkstad, som inte direkt berör Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet men som har barn 
och unga som målgrupp. Regelbundna möten med 
kommunal arbetsgrupp och styrgrupp har hållits om IOP-
initiativ som inkommit från idéburen sektor. 
 
Barn- och utbildningsnämnden diskuterade på vårens 
uppsiktspliktsmöte en ev. förlängning av slutdatum på 
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Politiska uppdrag Kommentar 

uppdraget. Kommunstyrelsen erinrar att barn och 
utbildningsnämnden lyfte ärendet på uppsiktspliktsmötet i 
oktober 2021 men gick inte vidare med förslag till 
avslutande hos kommunfullmäktige. Mötet diskuterar 
huruvida uppdraget ska avslutas eller förlängas och 
anser att barn och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet 
till kommunfullmäktige för ställningstagande. 
 
Kommunfullmäktige har 2022-02-09 godkänt kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2019-2021 att arbeta för ökad samverkan med 
den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) Som en del i att samverka och en 
möjlighet att hitta nya samverkansformer med 
civilsamhället är IOP-avtal en möjlighet. Kultur och 
fritidsförvaltningen arbetar i samarbete och dialog med 
föreningar och organisationer från civilsamhället som ett 
prioriterat område, IOP-avtal är ytterligare en möjlighet. 
 
Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt 
kommunstyrelsens slutrapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2019-2021 att arbeta för ökad samverkan med 
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) 
Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt 
socialnämndens slutrapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2019-2021 att arbeta för ökad samverkan med 
den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) 
Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt 
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av 
uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-
avtal. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att utvärdera föreningsstödet 
och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 3) 

Kultur- och fritidsnämnden har inte synliggjort sitt arbete 
med uppdraget, under första delåret men arbetet löper 
enligt plan och förväntas vara klart oktober 2022. 

 Samhällsbyggnadsnämnden är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i Uddevalla kommun och 
kommunfullmäktige fattade 2018-06-18 beslut om 
Avfallsplan 2018-2024. (KF ÖS 3) 

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 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. 
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 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) 

Uddevalla kommun har beviljats medel från Delmos 
(delegationen mot segregation) för strategisk samverkan 
och gemensamt agerande kring segregation. 
Projektmedlen har använts till att förankra och 
implementera nya plan Integration 2030. För att få ett 
bredare perspektiv och underlag för kommande arbete, 
så har en extern aktör genomfört en 
medborgarundersökning för att få kommuninvånarnas 
synpunkter. Företaget HKL Research har intervjuat 500 
Uddevallabor under år 2021, kring ett 20-tal 
frågeställningar inom planens tre utpekade områden; 
Boende och Trygghet, Arbete och Studier, samt 
Demokrati. 

Personerna som intervjuats har varit väl spridda 
geografiskt i kommunen samt väl representerade utifrån 
kön och ålder. Majoriteten av intervjuerna har utförts via 
telefon. Vissa grupper (bland annat ungdomar och utrikes 
födda) har även intervjuats direkt ute på gator/torg i 
Uddevalla. 
15 % är utrikes födda, vilket speglar kommunen väl. Av 
resterande är 47 % födda i Uddevalla och 38 % i övriga 
Sverige. Könsfördelningen är 46 % kvinnor och 54 % 
män. Åldersfördelningen är: 13 % 18–29 år, 18 % 30–39 
år, 19 % 40–49 år, 28 % 50–64 år och 22 % 65 år och 
äldre. 
 
Resultatet av undersökningen har redovisats och förts 
dialog kring i demokratiberedningen, 
förvaltningsövergripande integrationsgruppen ”SIV” och 
arbetsmarknads-och integrationsutskottet den 27 maj. 
Resultatet fortsätter nu att leva vidare i olika forum för 
dialoger. 
 

Uppdraget kommer att lyftas på höstens 
uppsiktspliktsmöte för avslut. 

 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) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med 
uppdraget, under det första delåret. 

 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) 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med 
uppdraget, under det första delåret dock är utredningen 
påbörjad enligt utredningsdirektiv från kommundirektören 
och avrapportering kommer att ske senare under året. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att  starta ett 
lärlingscentrum, som ett samarbete mellan 
Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen (KF ÖS 3) 

Lärlingscentrum har startat våren 2022 på Margretegärde 
i de lokaler gymnasieskolan lämnat. Den 
lärlingskoordinator som anställdes har fått i uppdrag att 
processleda starten av Lärlingscentrum och ytterligare en 
lärlingskoordinator har anställts. En arbetsgrupp 
bestående av representanter från 
arbetsmarknadsavdelningen, Uddevalla gymnasieskola 
och Uddevalla vuxenutbildning har bildats och arbetar för 
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att komma igång under våren. Antalet lärlingar ökar och 
fler lärlingsutbildningar planeras. Ett flertal utbildningar 
inom yrkesprogram i lärlingsform finns nu integrerade via 
lärlingscentrum i gymnasieskolan. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna till ökad likvärdighet genom förändrad 
skolstruktur (KF ÖS 3) 

Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan 
resulterade under 2021 i ett nämndbeslut om förändrad 
skolstruktur. Grundskolan arbetar nu med 
implementeringen av förändringen. Uppdraget anses 
därför slutfört och tas upp i uppsiktsplikten i maj 2022 för 
slutrapportering. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra 
verksamhetsövergripande insatser gällande 
språkinsatser med svenska som huvudspår (KF ÖS 3) 

En verksamhetsövergripande handlingsplan för 
språkinsatser med syfte att höja kunskapsresultaten 
antogs av nämnden hösten 2021 och gäller för 2021-
2024. En förvaltningsgemensam insats är att öka 
kompetensen om språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt hos all pedagogisk personal med start 2022. 
Denna insats finns även med i den åtgärdsplan som 
arbetades fram tillsammans med Skolverket inom ramen 
för den riktade insatsen för nyanlända barns och elevers 
utbildning hösten 2021. Samarbetet med Skolverket 
pågår 2021-2024. I åtgärdsplanen finns även insatser 
kring att förbättra bedömning, kartläggning och 
övergångar för flerspråkiga elever inom grundskolan 
respektive vuxenutbildningen. En central processledare 
och fem delprocessledare har anställts för att genomföra 
insatserna. Arbetet ska vara en del i förvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete. 

 Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att utveckla en 
förvaltningsövergripande samverkan för unga i riskzon för 
socialt utanförskap (KF ÖS 3) 

Arbetet startades upp under hösten 2021 och är i full 
gång. Arbetet består av två delar där den ena är att 
utveckla en förvaltningsövergripande samverkan som 
utgår från organisation och uppdrag och inte bygger på 
personkännedom som det är idag. Den andra delen av 
utvecklingsarbetet är att det anställda teamet tillsammans 
med två pilotskolor ska utveckla ny metod och nya 
arbetssätt för att arbeta förvaltningsövergripande i 
individärenden. Det finns redan goda resultat i de 
ärenden som påbörjats och arbetet följs upp via 
systematisk uppföljning. Till hösten kommer det att 
utökas med ytterligare fyra pilotskolor och 
implementeringsarbete för detta kommer att starta i maj. 
 
Arbetet har uppmärksammats av ansvarig för 
regeringsuppdraget gällande föräldrastödssamordning 
och ansvariga är inbjudna för att delge hur Uddevalla 
använt medel från social investeringsfond, hur arbetet har 
planerats och hur det genomförs. Tanken är att 
Länsstyrelsen sedan ska använda detta för nationell 
spridning. 

 Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att arbeta med jämlikt 
föräldrastöd (KF ÖS 3) 

Under förra året har planering av både kulturtolkarnas 
och föräldracirklarnas uppbyggnad och verksamhet skett. 
Många möten har genomförts med olika chefer och 
personal för att ge information, motivera deltagande i 
projektet och att arbeta praktiskt med projektet. 
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Pandemin fördröjde vissa delar, men har ändå lyckats 
genomföra mycket arbete - främst digitalt. Inom barn och 
utbildning har chefskap skiftats förra året, vilket fördröjde 
processen och det tog tid att sätta in nya chefer i 
projektet. Material är nu framarbetat och kommer att 
prövas på Dalabergsskolan innan sommaren. 
Förhoppningen är att under hösten starta upp och 
genomföra fler grupper inom grundskolan men även inom 
förskolan och gymnasiet.   

 Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) 
fått i uppdrag att arbeta med hedersrelaterat våld och 
förtryck (KF ÖS 3) 

All nyanställd personal får numera utbildning i 
hedersrelaterat våld och förtryck, då den ingår i den 
obligatoriska introduktionen. Konsultation via Kriscentrum 
eller Kompetenscenter heder sker alltid vid behov. 
Fortbildning sker löpande. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 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. 

 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 bra 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 
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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. 

 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 delåret hade förvaltningen under en veckas 
tid 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. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: boende och trygghet) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utforma 
checklista för remisshantering utifrån bla Plan integration 
(KF ÖS 3) 

 

Kultur- och fritidsnämnden har inte påbörjat arbetet med 
uppdraget. 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort  

                       Delår april 2022               

                                                                                                                                     19 (35) 
  
 
  

 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att dela ut 
gåvobok till nyfödda (KF ÖS 3) 

Gåvoboken är en insats för att väcka läslust hos barn 
genom deras föräldrar och ges till alla familjer med nyfött 
barn, totalt delades 221 böcker ut under 2021 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr 
KS 2021/00174) fått i uppdrag att erbjuda lovaktiviteter 
(KF ÖS 3) 

Under första delåret har det planerats för bland annat lov- 
och våraktiviteter vid Emaus lantgård och 
sommarsimskola 

Förra året utvärderingar av sommarlovsaktiviteterna visar 
på stor positivet och att deltagarna gärna vill vara med 
och skapa innehållet tillsammans med personalen. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr 
KS 2021/00174) fått i uppdrag att genomföra 
medborgardialog med unga angående utformningen av 
Hus för kultur (KF ÖS 3) 

Uppdrag att genomföra medborgardialog med unga 
angående utformningen av Hus för kultur har inte skett på 
grund av fördröjningen i processen med att hyra 
Frideborg. Planen är att genomföra dialogen under våren 
2022. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 
Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr 
KS 2021/00174) fått i uppdrag att utvärdera Rampens 
digitala mötesplatsfunktion (KF ÖS 3) 

Kultur- och fritidsnämnden har utvärderat Rampen och 
arbetet kommer under 2022 att fokuseras på att lösa de 
utmaningar som kommit fram. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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 inte synliggjort sitt arbete med 
uppdraget. 

 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. 

 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 framförallt 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. 
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 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 cykelparkeringar i närhet avA) 
arbetsplatserB) kollektiv/pendelparkeringarbåde för 
vanlig, el och lådcyklar 

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 
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. 
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 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. 

 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 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- 
och klimatplan, uppdragen fördelade till kommunstyrelsen 
kommer följas upp delår augusti. 

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

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- 
och klimatplan, uppdragen fördelade till kommunstyrelsen 
kommer följas upp delår augusti. 

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

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- 
och klimatplan, uppdragen fördelade till kommunstyrelsen 
kommer följas upp delår augusti. 

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

 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- 
och klimatplan, uppdragen fördelade till kommunstyrelsen 
kommer följas upp delår augusti. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån energi- och 
klimatplan (Dnr KS 2021/00348) fått uppdrag att utveckla 
kommunens inköp av varor och tjänster för en längre 
livslängd, återanvändning och reparering. 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- 
och klimatplan, uppdragen fördelade till kommunstyrelsen 
kommer följas upp delår augusti. 

 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 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- 
och klimatplan, uppdragen fördelade till kommunstyrelsen 
kommer följas upp delår augusti. 

 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 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2022 om en Energi- 
och klimatplan, uppdragen fördelade till kommunstyrelsen 
kommer följas upp delår augusti. 

1.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kommunens verksamheter har under perioden arbetat inom många olika områden, bland annat; 

representanter från kommunens förvaltningar som arbetar med drogförebyggandefrågor har träffats 

regelbundet under namnet Fokusgrupp droger, Projektet Trygga trappan har fortsatt med fokus på 

att skapa trygghet i trappuppgångar där det skett incidenter, trygghetsvandringar har fortsatt och 

arbetet med Grannsamverkan har återupptagits, belysning och förbättringar av trafikmiljön finns 

med i planeringen i alla projekt, slyröjning i stadsnära skog pågår och medborgardialog för 

Dalabergs centrum planeras 

 

Verktyget Embrace Safety(ett IT-system som syftar till att ge stöd för att kunna rapportera in 

händelser om brott och otrygghet och insatser riktade mot detta, för att kunna kartlägga, analysera 

och sätta in effektiva insatser på goda grunder), 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. 

 

Utvärderingar av olika aktiviteter visar att barn och unga önskar aktiviteter i sitt närområde och att 

man får vara med och planera aktiviteterna. Resultaten visar också på att barn och unga ser fram 

emot aktiviteterna men också att det är personal och vuxna som dom känner igen. Tryggheten 

skapas genom dom vuxna som kan möta barn och unga och som har en aktivitet att erbjuda. Det är 

inte primärt aktiviteten i sig som medför tryggheten. 

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 
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Politiska uppdrag Kommentar 

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.  

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen (KF 
ÖS 4) 

Projektet är på väg in i fas 2 och rapporteras hålla 
tidsplanen. Lokalprogrammet kommer att revideras något 
för att möjliggöra en mindre förändring. Under perioden 
har Rimnersvallen rivits och i maj/juni påbörjas 
återuppbyggnad. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 och 2021-2023 fått i uppdrag att ta fram en 
plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- 
och idrottscentrum med SM standard för friidrott samt 
elitarena för paraidrott och fotboll  (KF ÖS 4) 

Kultur- och fritidsnämnden har inte synliggjort sitt arbete 
med uppdraget, under första delåret men projektet är i 
slutfasen och en förstudie är beställd. 

 
 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020-2022  och 2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

En förvaltningsövergripande styrgrupp med 
representanter från socialtjänsten, barn och utbildning 
samt kultur och fritid har skapats av kommundirektören 
med uppdrag att ta fram underlag för insatser i tre valda 
områden; Dalaberg, Tureborg samt Ljungskile. 
Uppdraget samordnas av Kultur och fritidsförvaltningen. 
En processplan har tagits fram, med fokus på Tureborg. 
Underlaget har kopplats ihop med de främjandemedel 
som ligger under kommundirektören. 

 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) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder, där nämnder och 
förvaltningar är representerade. 
 
Under tertialet har kommunens ansökan om nytt LOV 3-
område på Dalaberg beviljats. Verktyget Embrace Safety, 
som är en tjänst för inrapportering av händelser och 
otrygghet, 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. 
 
Utvärderingar av olika aktiviteter visar att barn och unga 
önskar aktiviteter i sitt närområde och att man får vara 
med och planera aktiviteterna. Resultaten visar också på 
att barn och unga ser fram emot aktiviteterna men också 
att det är personal och vuxna som dom känner igen. 
Tryggheten skapas genom dom vuxna som kan möta 
barn och unga och som har en aktivitet att erbjuda. Det är 
inte primärt aktiviteten i sig som medför tryggheten. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Tidigare genomförda trygghetsvandringar i skolhusen 
kommer att följas av en genomlysning av samtliga 
skolhus för att hitta en grundnivå för trygghet och 
säkerhet likvärdigt inom gymnasieskolan. Inrymning är 
något som diskuteras efter olika incidenter på skolor. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att påbörja utvecklingen av ett 
kulturstråk i centrum ”Hus för kultur” (KF ÖS 4) 

Kultrustråket med sitt koncept i tre byggnader har varit en 
utmaning då fastighetsägaren till Frideborg inte är tydlig i 
sina avsikter. Detta har medfört att Kulturstråket måste 
hitta alternativ till Frideborg som lokal som rymmer 
motsvarande volymer. Processen under våren kommer 
därför till större del läggas på att se över alternativ lokal 
men också fortsätta med de två befintliga lokalerna. 
Dialogen med fastighetsägaren för Frideborg kommer 
fortsätta och inget formellt beslut är fattat. 

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

förebyggande arbete 

Löpande arbete har skett för att kunna ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter. 

Exempel på aktiviteter är framtagande av nya samverkansrutiner mellan myndighet och utförare 

samt ny boendesamordning med strategiskt och samordnande arbete kring hemflyttningsprocessen 

inom LSS. 

 

För att motverka ensamhet och skapa trygghet har arbete skett exempelvis kring 

informationsinsatser om öppna verksamheter/mötesplatser och satsning för seniorer i konsten att 

vara social och digital. För att möta brukarnas förväntningar med begränsade resurser har stort 

fokus riktats mot att hitta nya arbetssätt, få fler att arbeta heltid och använda teknik i större 

omfattning. 

 

I rapporter från bland annat MUCF och ungdomsbarometern framgår det att fler barn och unga mår 

psykiskt dåligt, ensamhet och isolering som följd eller orsak beskrivs som en effekt av pandemin 

men också att man väljer att umgås digitalt istället för i att träffas fysiskt. 

För att bryta isolering är fritidsverksamhet viktig och den behöver vara tillgänglig och attraktiv för 

målgruppen. Barn och unga uttrycker själva i de enkätundersökningar som bland annat gjorts inför 

sommarlovet att det är viktig med aktiviteter som finns när, och som man kan delta i "när man har 

lust". Mobil fritidsverksamhet och kulturskolans "ur och skur" möter delvis denna efterfrågan 

genom att möta barn och unga på olika platser där de befinner sig. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att möjliggöra hemmaplanslösningar (KF 
ÖS 5) 

Socialnämnden har ett väl upparbetat sätt kring insatser 
på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa 
insatsen för barnen och deras familjer. Det pågår ett 
ständigt förbättringsarbete för att förbättra 
hemmaplanslösningar. 
Vid alla placeringar som gjorts på SIS eller HVB är alla 
hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under 
placeringen fortsätter arbetet för att ungdomen ska kunna 
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komma tillbaka hem i sin miljö eller till annan vårdform, 
då med stöd av allas expertis. I familjehemsplaceringar 
så arbetas det på samma sätt, att alla 
hemmaplanslösningar ska var uttömda. Det letas också 
aktivt familjehem i nätverket och det utökade nätverket. 
 
Såväl Barnahusets insatsmodell, BIM, som tidigt 
samordnade insatser, TSI, är nu i full gång. Planen för 
BIM är att i slutet av april utöka de tre team som idag 
finns med ytterligare ett. 
 
En stor ökning av placeringar av våldsutsatta har skett 
under senare delen av 2021, både interna och externa. 
Den finns en plan för placeringsgenomgångar för att 
säkerställa det gemensamma arbetssättet med insatser 
på hemmaplan även inom denna målgrupp. 
 
Samverkan med socialpsykiatri, LSS och 
missbruksenheten kring gemensamma brukare är under 
utveckling och där finns det fortsatt, ett förbättringsarbete 
att göra. 
 
För att bidra till en god samverkan internt och för att 
säkerställa en gemensam måluppfyllelse har enhetschef 
på Biståndsenheten Socialpsykiatri och LSS träffat alla 
viktiga aktörer. Inom Biståndsenheten Missbruk finns en 
framarbetad samverkansform, för att skapa ytterligare 
samsyn, mellan utförarsidan och myndighetsidan. 
 
Arbete med i första hand tillse möjlighet till 
hemmaplanlösningar och rätt brukare på rätt plats utifrån 
omvårdnadsnivå har pågått under hela 2021. 
Arbete med strukturomvandling av boendeinsatser har 
påbörjats under 2021 med utkik av alternativa boenden 
för brukare med stora behov och utåtagerande beteende. 
Satsning 2022 på kompetensutveckling lågaffektivt 
bemötande/våld och hot via Durewall till samtlig personal. 
 
Inventering/kartläggning av brukare i samtliga boenden 
har även det pågått fortsatt. Syftet med denna är att få en 
bild över möjliga brukare som kan få sina behov 
tillgodosedda med en lägre nivå av insatser. Plan för 
motivationsarbete har påbörjats under 2022. 
Ett arbete med översyn av bogruppens uppdrag och 
sammansättning har påbörjats. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas. 

 Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2021-2023 
fått i uppdrag att delta i äldreomsorgslyftet (KF ÖS 5) 

Äldreomsorgslyftet har varit en viktig del i att säkra 
kompetensförsörjningen och syftar till att utbilda outbildad 
personal till undersköterskor. 
Under 2021 gavs 2 utbildningsomgångar. I mitten av 
januari startade ytterligare en utbildningsomgång utifrån 
statsbidraget med 25 medarbetare. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas. 
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 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 drogförebyggande frågor har träffats 
regelbundet under namnet Fokusgrupp droger. 
Tillsammans har gruppen tagit fram ett kunskapspaket för 
att öka kunskapsnivån i respektive förvaltning. gruppen 
har också identifierat behovet av att ha en centralt 
placerad samordnande funktion för det drogförebyggande 
arbetet. Fokusgrupp Droger rapporterar till 
brottsförebyggande rådet (BRÅ). Representanter från 
kommunens förvaltningar arbetar också med 
drogförebyggande frågor i grupperna ”Drogfri Ungdom” 
och ”Förvaltningsövergripande samverkan för trygghet & 
samhällsskydd”. 
 
En ny strategi för grundskolans, gymnasieskolans och 
fritidsgårdarnas ANDTS-arbete har arbetats fram, med 
utgångspunkt i den nationella strategin och i enlighet med 
Länsstyrelsens rekommendationer. 
 
Drogförebyggande samordnare i grundskolan arbetar 
utifrån resultatet i den årliga lokala 
drogvaneundersökningen, genom riktade insatser och 
aktiviteter med flera högstadieskolors rektorer och 
elevhälsa. Det har varit framgångsrikt att möta 
elevhälsoteamen lokalt på skolorna. Informationsträff om 
energidrycker och doping har erbjudits för ANDTS-
ombuden samt socialpedagogerna. Eleverna har haft 
ANDTS på schemat genom digitala lektioner eller 
temaveckor där drogförebyggande samordnare deltagit. 
 
Drogsmart har genomförts på Uddevalla gymnasieskola 
enligt planering på Östrabo Y och Agneberg för årskurs 
ett, med två tillfällen i varje klass. De flesta elever är 
positivt inställda till konceptet och medverkar aktivt. 
Drogsmart har även kommunicerats ut till 
vårdnadshavare, som ska vara delaktiga i en hemuppgift 
för elever. Även personal medverkar och är positiva. 
Innehållet anpassas och utvecklas utifrån elevernas 
utvärdering. Information om föreläsningar, fakta om olika 
droger med mer skickas digitalt. Nu har det även 
tillkommit elevärenden om spel med pengar. Drogtester 
har genomförts på helklasser. Det är få som är positiva 
på test. Det sker en fortsatt samverkan med skolhusen 
och elevhälsan gällande individärenden och kontakt med 
behandlande verksamheter. 
 
1 miljon från den övergripande budgeten för 
förebyggande samordning kommer att nyttjas till lovstöd 
under 2022. Lovstödet kommer att handläggas på 
samma sätt som det statliga stödet har gjorts och göras 
sökbart för kommunens verksamheter såväl som 
föreningar och civilsamhälle. 
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 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) 

Nämnderna har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget 
under första delåret. 
Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder, där samtliga nämnder och 
förvaltningar är representerade. Tureborg ingår som 
särskilt prioriterat område i det centrala projektet kring 
förebyggande och trygghetsskapande insatser. 

1.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Kommunen har 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 de digitala ansökningarna ökat med 32% jämfört med samma 

period förra året. 

 

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. 

 

Biblioteket har en viktig roll i att främja digital inkludering då de möter många av de människor 

som står utanför och har svårt att följa med i utvecklingen, bland annat så kommer det under våren 

arrangeras en digital, lättläst bokcirkel. 

 

Socialnämnden har flera aktiviteter igång för att säkra framtida kompetensförsörjning. Exempel på 

dessa är heltidsresan, äldreomsorgslyftet, deltagande i vård- och omsorgscollege. 

Kompetensutvecklingsplaner är framtagna och följs. Stor vikt läggs på rekryteringsprocesser och 

introduktion samt en god arbetsmiljö. 

Genom modellkommunsarbetet har digitaliseringsfrågorna fått en hög prioritering. Processer 

automatiseras löpande och upparbetat samarbete finns mellan berörda. Flertalet aktiviteter inom 

äldreomsorgen och individ- och familjeomsorg har pågått under perioden. Pandemin har 

frambringat flera innovativa och alternativa lösningar som verksamheterna kommer fortsätta att 

använda sig permanent av. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 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. 
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 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. 
 
För de grundskolor som planeras och byggs i nuläget är 
en framtida flexibel användning av lokalerna samt ett 
effektivt utnyttjande av ytor grundförutsättningar som tas 
med redan när arkitekter börjar rita förslag. 
 
Fortsatt arbete med att implementera och utveckla 
projektmodellen 2.0 pågår. 
 
En översyn av lokaler pågår inom äldreomsorgen för att 
skapa nya/flera boendeplatser inom befintliga lokaler. En 
flytt av öppna förskolan och familjeförskolan till en ny 
familjecentral på Södra Hamngatan 12 har gjorts under 
första delåret och ett nytt serviceboende (LSS) med 10 
lägenheter har öppnat på Melodivägen 6. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens 
förvaltningar bedömer att uppdraget kan avslutas. 

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

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. 
 
Implementeringen av beslutsstödet fortgår. Grundskolan 
är klar. Elevregistret och beslutsstödet är nu integrerade, 
vilket innebär att det för grundskolan och 
vuxenutbildningen går att visa frånvaro kopplat till 
kunskapsutvecklingen. Det förbättrar möjligheterna att 
sätta in insatser i tid. Det kommer att gå att följa 
exempelvis betyg, meritvärde och gymnasiebehörighet, 
vilket möjliggör bättre analyser och insatser. 
 
Fr o m 2022 kan kökspersonal på förskola och 
grundskola få dagliga sammanställningar av frånvaro från 
det elevadministrativa systemet. Detta är ett steg på 
vägen för att minska matsvinnet, där det har inletts ett 
samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen. En ny 
e-tjänst för specialkost är i analysstadiet, med 
förhoppning om implementering till höstterminen. 
 
Grundskolan har nu möjliggjort tvåfaktorinloggning till 
Unikum utan behov av att använda privat BankID, men 
dock mobiltelefon. Det satsas på plagiatkontroll av 
elevarbeten. Gymnasieskolan har rekryterat en IT-
pedagog med uppdrag att driva utvecklingen av det 
digitala lärandet. Översyn av möjlighet att utrusta salar 
med fjärrundervisningsteknik pågår. 
Vuxenutbildningen har genomfört en process gällande 
digitaliserad ansökan till distansutbildning. 
Inom socialnämndens verksamheter har det under 
perioden januari-april skett följande genom IT-utveckling 
och digitalisering: 

• Den egen framtagna Förrådsappen finns nu att 
se och beräknas vara klar i början på juni. 

• Evondos gick under januari månad över till drift i 
ordinarie verksamhet 

• Ersättningsberäkningen och HSL-insatserna 
håller på att konfigureras för att anpassas till 
Lifecare HSL 

• CIB-appen togs i drift under början på februari 
månad. 

• Arbetat med att utveckla månadsmått 

• 5 av 6 digitala nyckelskåp är i drift sedan 
årsskiftet. 

• Lifecare HSL är infört i hela socialtjänsten 

Utifrån befintligt verksamhetssystem kan 
medborgartjänster skapas. Först ut är medborgartjänst 
IFO och medborgartjänst VoO (vård och omsorg). 
Medborgartjänsten IFO innehåller möjlighet att ansökan 
om vissa insatser för barn och unga samt att göra 
orosanmälan om barn och unga. Medborgartjänst VoO 
innehåller möjlighet att ansöka om: 
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• Bostad med särskild service för vuxna, enligt 
LSS 

• Vård och omsorgsboende, enligt SoL 

• Trygghetslarm för dig som har pågående insats 
inom socialpsykiatrin 

• Ansökan vid förändring i pågående beslut om 
boendestöd 

 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med att 
kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för 
kommande automatisering av delprocesser och flöden. 
På vårens uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen 
beviljades uppdraget att avslutas. Uppdraget kommer 
lyfts på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni 
för att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
slutrapportering samt avsluta uppdraget. 

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

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med 
uppdraget, under det första delåret men bedömer att 
uppdraget är genomfört och kommer att föreslås 
avslutas. 

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

Under perioden har heltid som norm införts på två större 
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 det på lättaste och mest effektiva 
sättet 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. 

 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 
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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. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att vidareutveckla 
mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och 
drogförebyggande åtgärder (KF ÖS 6) 

Under hösten 2021 arbetade TSI-teamet (Tidiga och 
samordnande insatser) Magneten med metodutveckling 
och utveckling av arbetsprocesser som ska prövas på två 
pilotskolor. Från och med november 2021 är projektet i 
genomförandefas och det operativa arbetet genomförs 
med ärenden identifierade av pilotskolorna och 
Magneten. 

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

Barn och utbildning har under perioden fortsatt arbetet för ett helhetsgrepp kring barns och elevers 

utbildning. Arbetet för höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero innefattar 

återkommande resultatdialoger på alla nivåer. Arbetssättet syftar till god analys, träffsäkra insatser 

för ökad måluppfyllelse, utveckling av arbetssätt samt samutnyttjande av gemensamma resurser. 

 

Arbetet för ökad kvalitet innefattar bland annat ett förebyggande och främjande arbete för ökad 

trygghet, delaktighet, närvaro och välmående samt utvecklingsinsatser kring undervisningen såsom 

kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Barn- och 

utbildningsnämnden arbetar för resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive digitalisering och 

automatisering. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar som komplement 

till skolförlagd verksamhet. 

 

Projektet Bokstart pågår inom bibliotekets verksamhet i syfte att tidigt stimulera språkutveckling 

och läsfrämjande. Ungefär 80 procent av barns ordförråd kommer från text, då text innehåller långt 

fler begrepp än ett vardagligt samtal. Bokstart bygger på samverkan kring ett gemensamt uppdrag 

om att stötta familjer med deras små barns språkutveckling. I Uddevalla samverkar folkbibliotek, 

barnhälsovård och öppna förskolan kring detta uppdrag. I dagsläget riktas Bokstart till familjer i 

Tureborg där barnet är minst en förälders första barn eller första barn som föds i Sverige. 
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Under tertial 1 har 22 ungdomar varit inskrivna på Nike ungdom. Av dessa har 11 studerat. Totalt 

har sex betyg delats ut under perioden. 

1.8 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. 

 

Kommunen 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. Kommunen erbjuder 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 

 

En ny skolstruktur för ökad likvärdighet, språkplan med fokus på språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt samt ett lärlingscentrum är under uppbyggnad. Hösten 2021 inleddes ett 3-årigt samarbete 

med Skolverket för att förbättra utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever. 

1.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Kommunen har under första delåret haft ett årsmöte med nätverket Ett enat Bohuslän vars fokus är 

att öka attraktion för Bohuslän och i förlängningen dess kommuner. 

 

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. 

 

Nya riktlinjer är beslutade och beskriver kommunens villkor vid markanvisningar och principer för 

markprissättning. 

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

och turism 

Kommunen har under första delåret arbetat med; nya metoder för informationsinsamling från 

allmänheten har tagits fram, uppmärkning av vandringsleder har förbättrats och kartmaterial för 

både webben och tryckt har tagits fram för att tillgängliggöra friluftslivet, idrottslärare har 

fortbildats inom friluftsundervisning. 

 

Kommunen har tilldelats värdskapet för friidrotts-SM 2024. 
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 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. 

1.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Kommunen har under perioden arbetet med;  ”Bilden av Uddevalla” utifrån kommunens 

varumärkesarbete och medverkat på Bomässan Bo i Uddevalla, arrangerad av Uddevalla Näringsliv 

med syftet att synliggöra och informera om nya och påbörjade satsningar i centrum som till 

exempel Rimnersområdet och Kulturstråket . 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

Slutrapportering av uppdraget diskuterades på vårens 
uppsiktspliktsmöte. 

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att ta fram en övergripande plan 
"hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2022-02-09 godkänt kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2020-2022 att ta fram en övergripande plan 
"hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun" 
 
Friluftsplanen har 2021-10-13 antagits av 
Kommunfullmäktige så fokus har varit på att 
marknadsföra planen till allmänheten. Detta har gjorts 
genom information på samtliga bibliotek, intervju i radio, 
information på internet och föreläsning under den 
regionala tankesmedjan för friluftsliv. Planen har även 
tryckts upp och delats ut. Två formulär riktade till 
allmänheten har lagts ut på kommunens hemsida i 
samband med att planen antogs för att samla in kunskap 
om vad som efterfrågas i kommunen och vad friluftsliv 
innebär för kommuninnevånarna.   
Fokus har även legat på att arbetet med att tillsätta 
personer i GFU samt framtagning av ramverk för 
handlingsplanen. Detta med avsikten att påbörja arbetet 
med implementering av planen i större utsträckning och 
för att projektledningen skall kunna lämna över uppdraget 
till de som skall ansvara för verkställandet av planen. 

 Kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att 
under 2021 ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet ska 
ske i samverkan med övriga berörda nämnder och 
aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF 
ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2022-04-13 godkänt kultur- och 
fritidsnämndens och barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från kommunfullmäktige 
2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram 
förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan 
med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 
av kultur och fritidsnämnden. 
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Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och 
fritidsnämnden samt barn och utbildningsnämnden i 
uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet 
skulle enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda 
nämnder och aktörer och samordnas av kultur och 
fritidsnämnden. Kommuner ska enligt § 27 i 
bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Det finns flera syften med en 
biblioteksplan, bland annat ska planen bidra till 
samverkan mellan bibliotek och vara en del av nationell 
uppföljning och kvalitetsutveckling inom 
biblioteksområdet. Föreliggande förslag till ny 
biblioteksplan gäller åren 2022–2026 och omfattar 
folkbibliotek, skolbibliotek samt samverkan med andra 
verksamheter inom kommunen, andra organisationer 
samt civilsamhället. 

 


