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Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden och dess verksamhet har verkligen haft ett händelserikt år. Sista
etappen av Kungsgatan har färdigställts. Byggnationen av en ny modern funktionell brandstation
har påbörjats samt badhus och flera förskolor, bland annat på Bleket och för Ljungs-Hälle.
Upprustning av gräsplan och en allé har planterats vid Bodele. Byggts hotell för bi och skapats
ängsmark för att bidra till den biologiska mångfalden. Vackra planteringar har skapts under
sommaren och inför halloween och jul har det pyntats på flera håll runt om i staden. Hela centrum
har fått ett vackert lyft med belysning, möbler och konst och upprustning av gamla Lelångenbanan
med belysning har genomförts. Herrestadsskolan har renoverats och ordnats med trafiklösningar, ny
rondell vid Västgötavägen, nya lekplatser har blivit klara och gamla har fått belysning. Små och
äldre kommuninvånare har bjudits på spännande mat som vildsvin (och en massa annat gott). Det
finns ny vision för stadsutvecklingen.
Flera instagramkonton har skapats inom förvaltningen. Måltidsservice har startat fyra konton under
året och syftet är att visa hur det fungerar i ett kök, låta föräldrar se barnens skollunch och ge
anhöriga en chans att se vad som serverats på omsorgsboendet. Samtidigt som köken inspireras och
får tips av varandra.
Lantmäteriet har startat ett konto, tanken är att visa upp de härliga fördelarna med arbetet som
Förrättningslantmätare/Kart- och mätningsingenjör. Till stor del utförs arbetsuppgifterna utomhus
där man får se mycket djur, natur och ibland även lite annorlunda och roliga saker som enheten vill
dela med sig av och visa deras vardag.
Under året har nämndens verksamheter fortsatt att anpassa sig till den nya verklighet som pandemin
innebär. Stora delar av förvaltningen har under hela året till största del arbetat hemifrån och
nämndens sammanträden genomförs till största del digitalt. Myndighetsavdelningen har fått ett
utökat uppdrag med trängselkontroll för att minska smittspridningen av Covid-19. I Sveriges
kommuner och regioners (SKR) insiktsmätning och fastighetsägarenkäten ökar generellt nöjdheten
med myndighetsutövningen, trots att verksamheten behövt ställa om till nya arbetssätt och nya
ansvarsområden.
En omorganisation har genomförts och 1 juli trädde den nya organisationen i kraft. De främsta
förändringarna i den nya förvaltningsorganisationen är att tekniska avdelningen delats upp i två
avdelningar; en fastighetsavdelning och en gata- och parkavdelning. Samt att avdelningen Ledning
och stöd inrättats där förvaltningens alla förvaltningsgemensamma och kommungemensamma
uppdrag och ansvarsområden hanterats. Inom avdelningen har också samtliga administratörer och
motsvarande funktioner samlats.
Årets resultat slutar på -1,9 mkr. Inom verksamheterna är det stora avvikelser. Underskottet minskas
framför allt till följd av överskott inom myndighetsutövningen och serviceverksamheten samt
exploateringsintäkter till följd av försäljning av tomter på Sundsstrand. Vinterväghållningen gör ett
stort underskott till följd av en kraftig vinter både i början och slutet av året.
Stadsutvecklingsprojekten är till stor del ofinansierade vilket innebär ett underskott inom
planeringsverksamheten på ca -4,0 mkr.
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Verksamhetens resultat
Verksamhetsområde, belopp i mkr

Intäkter

Kostnader

Kommunbidrag

Resultat
2021

Resultat
2020

Planeringsverksamhet

57,3

72,5

7,2

-8,0

-11,7

Myndighetsutövning

34,8

48,4

19,4

5,8

0,0

Teknisk verksamhet

488,6

577,6

76,5

-12,5

1,0

Service

176,3

169,2

4,2

2,9

1,8

Gemensam verksamhet

36,4

45,3

18,8

9,9

16,5

Summa

793,4

913,0

117,7

-1,9

5,6

Planeringsavdelningen
Under 2021 har flera
detaljplaner vunnit laga och
kraft och sex nya planer har
startats. Tomtkön har
digitaliserats och arbetet
med att digitalisera
detaljplaner har fortsatt.
Planering för extern
kommunikation i
planprogrammet för Västra
Centrum har gjorts under
året, en helhetsbild tagits
fram för hur en ny stadsdel
ska utformas och gestaltas. Medborgardialog/budget har diskuterats för Dalaberg Centrum. Ökad
kommunikation kring projekt som ny brandstation och Rimnersbadet har genomförts. Kontinuerlig
kommunikation sker i arbetet med att rusta upp centrala Uddevalla.
Planeringsavdelningen redovisar ett underskott på -8 miljoner kr. Varav hälften beror på att
stadsutvecklingsprojekten inklusive Hemsöprojekten till viss del är obudgeterade uppdrag från
Kommunstyrelsen. Övrigt underskott beror främst på rivnings kostnader som har uppkommit vid
Ramnerödsskolans ombyggnation. Ytterligare anledningar till avvikelse mot budget är större
kostnader än budgeterat för planarbete och förstudier.
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Myndighetsavdelningen
Till följd av pandemin har avdelningen tvingats att
snabbt ställa om arbetssätt för att utveckla
verksamheten och medarbetarna. Trots stora
omställningar har verksamheterna lyckats leverera allt
som åligger avdelningens uppdrag – en rättssäker
verksamhet, med god ekonomi och nöjda kunder. De
goda siffrorna för handläggningstider av
delegationsbeslut i lovärenden har bibehållits trots
ökad ärendeingång under året. Avdelningen har också
ökat sitt Nöjd Kund Index i Sveriges Kommuner och
Regioners insiktsmätning inom livsmedel och miljö
samt ökat inom samtliga områden bygg, livsmedel
och miljö enligt fastighetsägarenkäten.
Avdelningen visar på ett resultat på +5,8 mkr. Detta
beror främst på lägre personalkostnader än budget
utifrån vakanser och föräldraledighet, där vikarie inte tillsats. Under året har miljötillsyn arbetat
med medvetna effektiviseringar för att hantera en lägre personalstyrka. Intäkterna för avdelningen
är sammantaget högre än budget. Lantmäteriet har debiterat större förrättningar i slutet av året,
större mängd bygglovsärenden ger högre intäkter än budget. Under 2021 har avdelningen inte
debiterat några avgifter för livsmedelskontroller och inte heller årliga avgifter inom hälsoskydd,
vilket kompenserats verksamheten i form av kommunbidrag. Avdelningen har även fått bidrag från
staten för att hantera trängseltillsyn.
Teknisk verksamhet

Avdelningen Gata och Park, arbetar aktivt för en välskött stad både genom förvaltande och
driftande insatser. 2021 var den kraftigaste vintern på många år med rikligt med snö och halka.
Rutterna för snöröjning har setts över och optimerats med digitala kartor. Det har införts digitala
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parkeringstillstånd som underlättar för den sökande och minskar administration samt har det byggts
bihotell och skapats ängsmark för att bidra till den biologiska mångfalden. Avdelningens
verksamhetsområde får goda resultat i den externa servicemätningen inom bland annat bemötande,
tillgänglighet och intresse och engagemang. Under året har avdelningen fortsatt samarbetet med
Kontaktcenter för att öka kontakten och informationen ut till medborgarna. Avdelningen har också
under 2021 köpt in tre robotar som kommer att hjälpa till med gräsklippningen i de branta delarna
av Hasselbacken samt Willysrondellen.
Avdelningen fastighet har under året fortsatt arbetet med digitaliseringsprojekt som är kopplade till
samhällsbyggnadsprocessen. Blanda annat BIM (Buliding Information Model) som är den senaste
utvecklingen av processer inom byggbranschen, där projektering, byggnation och förvaltning utförs
i ett enhetligt system av 3D-modeller, i stället för separata ritningar. Felanmälan på fastigheter sker
sedan 2020 via ett digitalt system och under året har arbetet med att implementera felanmälan till
fastighetsskötare och förvaltare pågått.

Den tekniska verksamhetens resultat slutar på – 12,5. Detta beror främst årets kraftiga vinter i
början och slutet av 2021 vilket gjort att det detta år varit många fler utryckningar för att ploga samt
efterarbeten med snön än vanligt. Under 2021 har en större del av vinterväghållningen än tidigare
varit i egen regi på grund av för få anbud av entreprenörer. 3 av 4 lastbilar samt 10 av ca 33
traktorer har under 2021 körts av entreprenörer. Ytterligare orsaker till avvikelse mot budget är
ökade kostnader för bergskärningar och beläggningsarbeten. Fordon har sålt flertal bilar med vinst
vilket resulterat i att verksamheten klarar budget för 2021. Utfallet för planerat underhåll inom
gator och vägar är negativt då fler projekt landat under 350 tkr gränsen och således redovisats i
resultatet i stället för att det ingått i utfallet för årets investeringsbudget. Inom planerat underhåll i
kommunens fastigheter har utfallet varit tvärt om vilket genererar ett överskott i resultatet.
Kostnader för ersättningslokal för del av Ramnerödsskolan som varit stängd under pågående
investeringsprojekt har till större del kunnat rymmas inom budgeten för oförutsedda kostnader
vilket förbättrar resultatet i relation till tidigare lämnad prognos. Mediakostnaderna har ökat under
året framför allt på grund av att ventilationen på skolor och förskolor är igång 2h före och 2h efter
arbetstid enligt begäran från Barn- och utbildningsförvaltningen. Kapitalkostnader för investeringar
inom gator och vägar har aktiverats i slutet av året och ännu inte kompenserats nämnden vilket
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bidrar till det negativa resultatet. Lokalbanken fortsätter att öka och redovisar ett underskott på ca 1,3 mkr för 2021.
Service

Avdelningen måltidsservice har under året haft svårigheter i att
bemanna köken till följd av hög frånvaro på grund av covid19. Tillsammans med berörda förvaltningar och politiker pågår
ett arbete, för att ta fram en kommunövergripande
köksstrategi. En del av strategin är en måltidspolicy som är
klar för att lyftas till kommunfullmäktige för beslut. Fyra
instagramkonton har startats upp. Syftet är att synliggöra hur
det fungerar i ett kök, låta föräldrar se barnens skollunch och
ge anhöriga en chans att se vad som serverats på
omsorgsboendet. Samtidigt som köken inspireras och får tips
av varandra. Under året har avdelningens egenkontrollprogram
digitaliserats och man har även börjat dokumentera digitalt.
Avvikelsehanteringen sker nu via en e-tjänst och används av
avdelningens kunder.
Under året har avdelningen lokalvårdsservice kommit i
gång med digitala säkerhetsdatablad som skapar
effektivitet i alla verksamheter. Verksamheten har fortsatt
haft ett stort fokus på digitalisering och automatisering för
att hitta smarta och effektiva lösningar. Utifrån miljöfokus
har verksamheten under året testat att använda joniserat
vatten vid fönsterputs och fasadrengöring i syfte att minska
kemikalieanvändningen. Ett projekt för att minska
plastförbrukningen har pågått under året.
Serviceverksamheten avslutar året med ett överskott på 2,9
mkr varav 2,2 är inom lokalvårdsservice. Avvikelserna
beror framför allt på att kostnaderna för personal samt
kostnaderna för livsmedel inom måltidsservice är lägre än
budget till följd av pandemin. Inom lokalvårdsservice har
extrauppdragen för Centrumgruppen ökat och det har även
tillkommit allergistäd för övriga gruppen vilket ökat
intäkterna. Genom att undervisning under vårterminen till
stor del utförts på distans har lokalvårdsservice kunnat
utföra storstäd inom ordinarie arbetstid och således inte nyttjat specifika stortstädstimmar vilket
bidragit positivt till årets resultat.
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Gemensam verksamhet
Arbete för att uppdatera förvaltningens process och kvalitetsarbete har genomförts.
Kvalitetsgranskning inom nämndens ärende har setts över för att öka kvaliteten. Avdelningen har
under året fortsatt ett gott kommunikationssamarbete med andra förvaltningar och kommunens
kommunikationsenhet genom bland annat webbredaktörsmöten och redaktionsråd. Ett mycket
omfattande arbete har påbörjats för att omvandla alla förvaltningens blanketter (ca 60 st) från
ifyllningsbara pdf-filer till digitala e-tjänster. Under året har fyra nya e-tjänster färdigställt inom
avlopp, strandskydd och förhandsbesked.
Den gemensamma verksamheten
redovisar ett positivt resultat på 9,9
mkr. Överskottet beror framför allt
på vakant avdelningschef inom
avdelningen Ledning och stöd,
minskade lönekostnader till följd
av sjukfrånvaro och att personal
varit utlånad till andra uppdrag
inom organisationen samt
ersättning från staten för
sjuklönekostnad. Förvaltningens
semesterlöneskuld samt
kvarvarande besparing som inte
fördelades i budgetarbetet kostnadsförs på avdelningen vilket försämrar resultatet. Nämndens
verksamhet gör ett underskott till följd av högre arvodeskostnader än budget.
Inom de gemensamma kostnaderna bokförs till och med 2021 skredsäkrande åtgärder och
utredningar, vilket för året innebär ett underskott på ca -1 mkr. Exploateringsintäkter till följd av
försäljning av tomter på sundsstrand uppgår för året till 9,2 mkr.
Investeringsredovisning

Ca 77% av investeringsbudgeten på 206 mkr för nämndens egna investeringar har upparbetats
under året vilket motsvarar en avvikelse på 46,8 mkr. Avvikelserna beror framför allt på justeringar
av tidplaner i samband med Flerårsplan 2022–2024. I övrigt är det mindre avvikelser inom
projekten som inte bedöms generera några större avvikelser på den totala investeringsutgiften.
Kajpromenad med översvämningsskydd är det största av projekten som drivs inom nämndens egen
verksamhet med en total investeringsutgift på ca 1 mdkr. Tidplanen har justerats något i samband
med den fördjupade förstudien som gjordes under 2020 vilket gör att utfallet för året är lägre än
budgeterat. Den andra största delen av nämndens investeringar består av reinvesteringar i gator,
vägar och allmän platsmark samt kommunens fastigheter utifrån underhållsplaner. Något fler
reinvesteringsprojekt inom fastigheterna har haft utfall över 350 tkr vilket resulterat i att
investeringsbudgeten överskrids men att det i stället blir ett överskott i resultatuppföljningen. I
övrigt fortsätter arbetet med att försköna centrala Uddevalla och arbetet med Kungsgatan och sista
etappen av Kungsgatan har färdigställts under året.
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När det gäller investeringar som Samhällsbyggnadsförvaltningen utför på uppdrag av övriga
nämnder har ca 68% av investeringsbudgeten på 342,6 mkr upparbetas under året, vilket innebär en
avvikelse på ca 110 mkr. De projekten med störst avvikelser redovisas nedan:











Ny förskola på Dalaberg (detaljplanearbete pågår, avvikelse ca 15 mkr)
Bokenäsförskola: Senarelagd tidplan på grund av myndighetsbeslut (15 mkr)
Äsperödsskolan har fått justerad tidplan efter beställning (20 mkr)
Ramnerödsskolan lägre utfall under året än budgeterat (18 mkr)
Moduler och övriga lokallösningar som inte är beställt (20 mkr).
Två nya gruppbostäder som inte är beställda (á 13 mkr)
Rotviksbro vård- och äldreomsorgsboende, utförs av Hemsö men är budgeterat i vår
investeringsplan vilket ger en avvikelse mot budget (34 mkr).
Rimnersvallen som beslutades först i oktober av kommunfullmäktige för genomförande men
som är med i investeringsplanen (17 mkr)
Framtidens bad har ett högre utfall än budgeterat för året (-39 mkr)
Ändrad tidplan för projektet ny brandstation (-10 mkr)

Nyckeltal
Verksamhetsområde

Nyckeltal

2017

2018

2019

2020

2021

Teknisk verksamhet

Nybyggd gång och cykelbana (m)

990

990

650

1150

12[5

Myndighetsutövning

Bygglovsärenden (st)

662

588

523

607

659

Myndighetsutövning

Förhandsbesked (st)

43

60

86

97

97

Myndighetsutövning

Miljöärenden (st)

2207

1698

1866

2593

2078

Myndighetsutövning

Livsmedelsärenden (st)

811

904

922

823

815

Myndighetsutövning

Lantmäteriförrättningar (st)

148

146

142

132

134

Myndighetsutövning

Kart- och mätärenden (st)

866

859

870

923

1090

Planeringsverksamhet

Planuppdrag (st)

7

8

19

19

6

Planeringsverksamhet

Detaljplaner, färdiga (st)

5

10

2

7

7

Planeringsverksamhet

Producerade lägenheter i
detaljplan (st)

93

112

0

405

250

Planeringsverksamhet

Detaljplanerad orörd mark (ha) 7,8

0,4

2,4

0

2,7

4,4

Gemensam verksamhet

Antal tillbud

28

56

27

54

89
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Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort
Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende
och turism

Nämnden har ansvar över att förvalta de kommunala naturreservaten och under året har det pågått
arbete inom flera reservat, för att ändra föreskrifterna i syfte att gynna friluftslivet.
Strandpromenaden har renoverats, delar av Lelången har upprustats, delaktighet i att ta fram en
friluftsplan för Uddevalla kommun samt är nya vandringsleder på Majoreberg på gång.
Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara

Genom förprövning av planbesked bedöms inkomna ansökningar utifrån kriterier som gynnar
placeringar som tar hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar, vilket möjliggör en utbyggnad
nära kommunal service. Pågående stadsutvecklingsprojekt är exempel på satsningar där man tar
vara på nuvarande infrastruktursatsningar samt utvecklar unika boendemiljöer, t ex Västra Centrum.
Andra exempel är förtätning på Fräknestranden och arbetet med detaljplanen för Sunningebergen
och Skarsjövallen.
Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030

Under året har en årlig miljökonferens och workshops på tema Hållbarhet genomförts. Målsättning
är att all planering och utveckling av staden ska genomsyras av hållbarhetskriterier och Agenda
2030 samt perspektivet energiförbrukning. Blomsterängar har skapats och tre insekthotell satts upp
för våra pollinatörer, i arbetet med biologisk mångfald. Arbete har gjorts och fortsätter för att
minska matsvinn, plastförbrukning och kemikaliska produkter i förvaltningens verksamheter såsom
i kommunen som helhet.
Nämndstrategi
Prioritera översvämningsskyddets
utbyggnad i förhållande till
stadsutvecklingsprojektets
genomförande

Kommentar
Projekteringsfasen pågår för projektet Översvämningsskydd med
kajpromenad, det planeras för södra sidan Bäveån där samordning med
intilliggande projekt och verksamheter pågår, enligt de politiska beslutet att
södra sidan är prioriterad. I enlighet med projektets tidsplan ska den södra
sidan vara skredsäkrad och översvämningsskyddad 2024. Under våren
genomfördes samrådsredogörelsen och ansökan om vattendom bedöms
lämnas in under våren 2022. I övrigt arbetar projektet nära planprogram för
Västra centrum där det finns många gemensamma frågeställningar och
ömsesidiga beroenden. Som bland annat innefattar detaljprojektering,
tillståndsansökan och dagvatten- och skyfallshantering.

Politiska uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för
att ge underlag för planering och sanering (KF
ÖS 3)

Kommentar
Uppdraget beviljades att avslutas under höstens uppsiktpliktsmöte
2021 med Kommunstyrelsen och kommer lyftas till
kommunfullmäktige i februari.
Samhällsbyggnadsnämnden fick utifrån flerårsplanen 2019-2021 i
uppdrag att fortsätta kartläggningen av förorenad mark för att ge
underlag för planering och sanering. Arbetet har utgått från
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Kommentar
kartläggningen som finns, EBH (efterbehandling av förorenade
områden). EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt
förorenade områden. I EBH-stödet registreras områden som
misstänks vara förorenade av nedlagda eller pågående industriella
verksamheter.
En förstudie har tagits fram som ger vägledning i hur Uddevalla bör
arbeta vidare med förorenade områden i Uddevalla kommun i en
handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara kopplad till
översiktsplanen och är tänkt att:


ge en tydlig styrning och planering av frågor rörande
förorenade områden i kommunen



användas som ett strategiskt verktyg i kommunens arbete
för att bidra till minskade risker för människors hälsa eller
miljö från förorenade områden



presentera en gemensam målbild och tydliggöra vad
kommunens arbete inom förorenade områden för en
förbättrad hälsa och miljö innebär. Detta ska bidra till
effektiva samarbeten och tydlig ansvarsfördelning inom
kommunen



ta fram effektiva verktyg och styrmedel om hur Uddevalla
kommun ska arbeta med förorenade områden för att bidra
till att miljökvalitetsnormer för vatten samt så att nationella,
regionala och lokala miljömål kan uppnås.
Myndighetsavdelningen genomförde under våren 2020 en
inventering av gamla nedlagda verksamheter i Uddevalla kommun
som kan innebära risker för människors hälsa och miljön. Utifrån
genomgången sökte Uddevalla kommun 2020 bidrag för sex
prioriterade förorenade områden där ansvarig verksamhetsutövare
saknades och därmed har kommunen möjlighet att söka bidrag från
Naturvårdsverket. Två av objekten beviljades inför 2021 bidrag för
förstudier, ett av objekten visade sig vara så kallat riskklass-1 objekt
och behöver gå vidare med en fördjupad förstudie i en så kallad
huvudstudie. Arbetet fortlöper och en behovsutredning genomförs
inför varje år där behovet lyfts att arbeta vidare.
Myndighetsavdelningen är ansvarig för kartläggningen av
förorenade områden och nämndens planeringsverksamhet är
huvudman och projektledare i genomförande.
Planeringsavdelningen genomförde under 2020 ett projekt för att
digitalisera arkiv med geotekniska utredningar. Informationen finns i
kommunens interna karttittskåp och ligger till grund för planering,
sanering och byggprojekt. Vidare kommer en FO-handlingsplan
arbetas fram som kommer ligga till grund för vidare kartläggning.
Uppdraget är inarbetat i nämndens och dess förvaltnings löpande
verksamhet. Rutiner för fortsatt arbete framåt och ansvarsfördelning
finns och bedömningen att uppdraget är slutfört och kan avslutas.
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 tidigare gåtts igenom. De
flesta åtgärderna är påbörjade och flera är genomförda. Det pågår
arbete med att få till en digital tjänst för återbruk av möbler och övrig
kontorsinredning. Samhällsbyggnadsförvaltningens
renhållningsansvarige har ett bra samarbete med Uddevalla Energi i
kontakterna med Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI AB. En
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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, ta om hand och uttjänta förpackningar och returpapper.
Bostadsnära insamling är ett krav från 1 januari 2023. En annan
förändring är att insamling av returpapper och tidningar inte längre
faller under producentansvaret utan det är kommunen som ska
samla in den fraktionen.

Samhällsbygnadsnämnden har utifrån Plan
Integration 2030, (Område: demokrati) 202106-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag
att trygghetsskapande åtgärder i centrum och
övriga offentliga miljöer ska präglas av ett
helhetsperspektiv (KF ÖS 3)

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)

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)

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
Projekt i centrum som pågår och slutförts under 2021 är bland annat
Kungsgatans övre del som färdigställts, Norra Drottninggatan etapp
2 där förprojektering är klar och byggnation förväntas under 20232024, samt förprojekteringen av Å-rummet. Nya investeringar som
lyfts in i flerårsplanen 2022-2024 är för tvärgator kring Kungsgatan
och Hultmans gränd samt upprustning av stadsparker och stadsberg
i staden. 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.
Ett bra exempel på hur nämnden och dess förvaltning samarbetar
kring integrationsfrågan är arkitekttävlingen Europan, där Uddevalla
kommun deltog med området Dalaberg och Hovhult. Tillsammans
med kommunledningskontoret, fastighetsägare och andra
intressenter i området planeras nu för en medborgarbudget utifrån
arkitekternas koncept. Målsättningen är att skapa attraktiva
offentliga ytor och mötesplatser i och i närheten av Dalabergs
centrum.
I samhällsbyggnadsprocessen finns ett lagkrav, att under
detaljplanarbetet hänsyn tas till integrationsfrågan genom att
redogöra för en plans sociala konsekvenser. Om det kan antas
medföra betydande konsekvenser eller att det är svårt att avgöra
förutsättningarna och riskerna bör även en social konsekvensanalys
(SKA) genomföras. Tillsammans med kranskommuner planeras en
utbildning genomföras i (SKA) under hösten för att öka kunskapen
och utveckla arbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda erfarenheter av
samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen
med flera. Förvaltningen har ofta praktikanter inne inom flera delar
av verksamheten. Inom förvaltningens operativa
verksamhetsområden finns ett etablerat samarbete med
arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och flertalet resurser från AMA
är inne i verksamheterna. Under året har dock förvaltningen varit
restriktiv med att ta emot nya praktikanter och resurser från
arbetsmarknadsavdelningen till följd av pandemin.
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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)

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)
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Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalvårdsavdelning har under
året arbetet fram digitala metodfilmer för sina medarbetare. Arbetet
är en del i att bryta segregationen och skapa gemenskap och lika
förutsättningar. Förvaltningen arbetar med frågan inom
översiktsplansarbete samt detaljplanarbete. Ett pågående projekt
som arbetar mot segregation och med integration är projektet
Europan. Arkitekttävlingen där Uddevalla kommun deltog med
området Dalaberg och Hovhult. Tillsammans med
kommunledningskontoret, fastighetsägare och andra intressenter i
området planeras nu för en medborgarbudget utifrån arkitekternas
koncept.
Under året har förvaltningens miljösamordnare, kommunekolog med
flera funktioner i samarbete med kommunledningskontorets
miljöstrateg, genomfört en årlig miljökonferens och workshops på
tema Hållbarhet. Miljökonferensen 2021, med målgrupp
kommunanställda, förtroendevalda och allmänhet, hade tema
biologisk mångfald, dess livsviktiga funktioner och vad som händer
när den som nu är hotad. På tema Hållbarhet genomfördes under
2021 bland annat workshopen Hållbarhetskaffe. Här bröts FN:s
globala mål för hållbar utveckling ned till det lokala perspektivet, och
kommunens medarbetare fick tillfälle att resonera om vad det
innebär i våra olika uppdrag.
Miljösamordnare har också under året genomfört en utbildning om
de globala hållbarhetsmålen för förvaltningens alla chefer.
Miljösamordnarna genomför också årligen en intern miljörevision
som bidrar till att stärka kunskapen kring de globala målen. En del
större projekt analyseras också utifrån påverkan på de globala
hållbarhetsmålen. Ett exempel är kajpromenad med
översvämningsskyddet.

Resultat kvinna
T3 2021

Mått

Resultat man T3
2021

Resultat totalt T3
2021

Öka andelen förnybar och återvunnen energi i
kommunala byggnader
Kommentar
Nämnden och dess förvaltning har fem större pågående projekt - Uddevallas nya simhall, Uddevallas nya
brandstation, Ramnerödskolan, Bleket förskola samt Störtloppsgatan gruppboende. Tre av projekten färdigställs under
2022, brandstationen 2023 och simhallen ska stå klar 2024. Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen
energi i de kommunala byggnaderna görs fram för allt vid större om- och nybyggnationer. Utvecklingen i måttet styrs
av färdigställandet av byggprojekten.
Minska fossilbränsleanvändning i kommunala
fordon
Kommentar
2021 har nämnden minskat fossilbränsleanvändningen genom att utöka fordonsparken med ytterligare 6 elbilar. Det
pågår ett ständigt arbete för att minska fossilbränsleanvändningen i förvaltningen och kommunen som helhet. Att öka
takten på inköp av fossilfria fordon kommer med en del svårigheter, den största är den interna laddinfrastrukturen i
kommunen som parallellt behöver utökas för att tillgodose elbilarna med el. Förvaltningen arbetar för att ge
information vid beställning av nya fordon och att i första hand där det finns möjligheter köpa in fossilfria.
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Trä som byggnadsmaterial, ska öka
Kommentar
Arbete pågår för att utforma och inhämta relevant data att mäta och ännu finns det inte data för att mäta.
Förvaltningens fastighetsavdelning planerar för en teknisk handbok för att underlätta för beställaren att välja hållbara
arbetsmaterial.
Antal områden som sanerats, ska öka
Kommentar
Under 2021 har ca 15 ärenden avseende sanering, så kallad efterbehandling av förorenade områden hanterats i
Uddevalla, måttet är oförändrat sedan 2020. Exempel är sanering av Hälle förskola i Ljungskile, omfattande
saneringar vid Stena Recyclings anläggning på Björbäcks industriområde samt saneringar vid Ramnerödsskolan med
flera. Saneringar pågår även vid nya brandstationen samt nya badhuset. Förvaltningen hanterar även anmälningar om
sanering vid ledningsomläggningar i Uddevalla tätort då stora delar av centrala Uddevalla består av fyllnadsmassor.
2021 beviljades Uddevalla kommun, bidrag för två av de tidigare sökta objekten från Naturvårdsverket; Bassholmen
samt Lyckorna kvarn. Förstudien för Bassholmen har visat att objektet är ett så kallat riskklass-1-objekt och behöver
gå vidare med fördjupade undersökningar i en så kallad huvudstudie, förberedelser för sanering pågår.
För att kunna öka måttet, antal områden som saneras, lyfte förvaltningen på sammanträdet i augusti ett förslag om att
ansöka om bidrag från Naturvårdsverket, där Uddevalla kommun går in som huvudman. Nämnden beslutade att
uppdra åt förvaltningen att ansöka om statliga medel för miljötekniska undersökningar för sju objekt samt att utifall
bidrag skulle beviljas åta sig huvudmannaskapet. Uddevalla kommun, som en av tre kommuner i Sverige, har beviljats
bidrag från Naturvårdsverket för 2022 för Bassholmen (huvudstudie) och de två handelsträdgårdarna Stenevad och
Rosenlund (förstudier).
Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, ska öka
Kommentar
Måttet minskar för nämndens måltidsavdelning från 27,8% 2020, till 27,4% 2021. Bedömningen är, för att öka nivån av
ekologiska livsmedel framåt krävs tillskott i budget eller omprioritering. Nämnden och dess förvaltningen arbetar
utifrån att köpa in ekologiska livsmedel i den mån det går utifrån såväl utbud i det som är upphandlat, som utifrån
kostnadseffektivitet. Stor del av mejeriprodukter, kaffe och pasta som köps in är idag ekologiska. Fortsatta insatser
görs för att arbeta med andelen ekologiska livsmedel, men fokus i nuläget är att kunna bibehålla nuvarande nivå
snarare än att öka andelen.

Verka för trygghet i de offentliga miljöerna

Kontinuerligt arbete för att öka tryggheten i de offentliga miljöerna pågår. Trygghetsperspektivet är
ett av flera perspektiv som finns med i arbetet med ny- och ombyggnationer samt vid skötsel av
grönområden. Nämndens presidium och förvaltningschef ingår i den kommunövergripande
arbetsgruppen för trygghetsskapande åtgärder som samordnas av kommunstyrelsen.
Nämndstrategi
Verka för ökad trygghet i samband
med ombyggnation och utveckling
av centrum och de offentliga
miljöerna

Kommentar
Kungsgatans sista etapp har färdigställts under året med ökad belysning,
bättre tillgänglighet och insatser för ett förskönat centrum. Förvaltningen
arbetar ständigt med att öka tryggheten i de offentliga miljöerna.
Trygghetsperspektivet är ett av flera perspektiv som finns med i arbetet med
ny- och ombyggnationer samt vid skötsel av grönområden. Bland annat arbetar
förvaltningen i projekten med ökad belysning samt inredning och grönytor ur ett
trygghetsskapande perspektiv. Förbättrade miljöer för främst de oskyddade
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trafikanterna och ökad tillgänglighet för medborgare med funktionsnedsättning.

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)

Under 2021 har arbetet återupptagits efter att det under 2020 legat
vilande på grund av rådande Coronapandemi. Nu planeras det för
en medborgarbudget där boende i området får möjlighet att utifrån
arkitekternas idéer vara med och påverka utveckling och
gestaltningen i området.

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)

Uppdraget lyftes på höstens uppsiktspliktsmöte i syfte att avsluta
uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning deltar
på de samordningsmöten som kommunstyrelsen sammankallar och
hanterar där frågorna inom uppdraget. Uppdraget beviljades av
kommunstyrelsen att avslutas under mötet, men därefter gjorde
kommunstyrelsen en ny bedömning som resulterade i att de önskar
att förvaltningarna ska vara samordnade i de kommunövergripande
uppdrag som lyfts för att avslutas. Under våren kommer därför
frågan lyftas kommunövergripande för att tydliggöra ansvar.
Förvaltningen har med sig trygghetsperspektivet i ny- och om
byggnationer samt vid skötsel av grönområden.

2018 genomfördes en medborgardialog (dialogmöte) i området inom
ramen för arbetet med översiktsplanen. I dialogen framkom framför
allt att det finns stora kvaliteter i grönområden för exempelvis
rekreation, att det finns upplevelse av otrygghet och önskan om fler
mötesplatser. Uddevalla kommun deltar i den internationella
arkitekttävlingen Europan. Tomten som Uddevalla ställer upp med i
tävlingen omfattar Dalaberg, Hovhult och Bulid. I december 2019
korades det vinnande bidraget, ”Jalla” som hade tagits fram av fem
arkitekter från Italien. Som ett led i tävlingen ska det genomföras en
workshop med arkitekterna, tjänstemän, politiker och
fastighetsägare i området.

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

Inom förvaltningen syns ett generationsskifte där flera nyutexaminerade har blivit anställda. De
bidrar med nya infallsvinklar och kunskap inom bland annat digitaliseringen. Genom att vara öppen
för nya förslag och ta vara på de nyanställdas kompetens tillsammans med mer erfarna medarbetare,
finns möjligheter att ligga i framkant och skapa en modern digital förvaltning och kommun.
Nämndstrategi
Genom ett kommunövergripande
samarbete förvaltningar emellan
främja en mer effektiv
lokalförsörjningsprocess

Kommentar
Organisationen för stadsutveckling bidrar till ökat samarbete mellan
förvaltningarna i bland annat frågan om lokalförsörjning.
Planeringsavdelningen har haft och kommer fortsätta ha regelbundna
avstämningar med lokalsamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen, där
informationsbyte sker om framdrift i pågående förstudier och projekt.
Under året har förvaltningen påbörjat ett arbete för att förbättra
lokalförsörjningsprocessen och samordna lokalförsörjningsprocessen med
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investeringsprocessen. På grund av längre sjukfrånvaro har arbetet pausats.
Investeringsprocessen har reviderats och implementering pågår. Samt de delar
i projektmodellen som förvaltningen är projektägare av har
förbättringsåtgärderna, rutiner och checklistor förts in i processen. Arbete
pågår nu med att implementera och förankra förbättringsåtgärderna hos alla
berörda medarbetare på förvaltningen. Förvaltningen arbetar nu vidare
tillsammans med kommunledningskontoret med de tidiga skedena i
projektmodellen, behovsanalys och förstudie.
De externa revisorerna har under hösten granskat beställarkompetensen i
större byggprojekt vilket antas ge input i det fortsatta arbetet.

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

Samhällsbyggnadsnämnden ska
vara i framkant när det gäller
digitalisering och automatisering

Verka för en ökad samverkan med
övriga förvaltningar, nämnder och

För att säkra ett högt medvetande kring det ekonomiska läget arbetar samtliga
chefer med ekonomisk månadsuppföljning. Månadsuppföljningen är underlag
för att löpande diskutera med arbetsgrupperna på APT eller andra
informationsforum och på så sätt säkra medvetandet i hela organisationen.
Avvikelser lyfts löpande till nämnden genom en fast punkt på dagordningen för
ekonomisk information. Samtliga chefer har under året involverats i arbetet
med att ta fram underlag till budgetdialog och på så sätt har förståelsen för de
ekonomiska processerna stärkts inom förvaltningen. Speciellt har underlaget
till investeringsplanen förbättrats, expertfunktioner inom förvaltningen har i
större utsträckning varit involverade i att beskriva och bedöma kostnader och
behov. Pågående diskussioner förs med kommunledningskontoret för att
säkerställa att tilldelade uppdrag inom stadsutvecklingsprojekten är
finansierade. Dialogen medför en ökad ekonomisk medvetenhet både inom
samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning och i övriga nämnder och
förvaltningar.
Digitalisering och automatiserings arbetet sker främst förvaltningsövergripande i
de tre samlade projekten, Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital
samhällsbyggnadsförvaltning och Automatisering. Varje projekt har flera
delprojekt. Projekten syftar till att omsluta all den digitala utvecklingen som sker
och ska ske inom förvaltningen och driva på den digitala utvecklingen och att,
genom god översikt, kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt.
Förvaltningen arbetar utifrån den handlingsplan som är kopplad till förstudien
kring satsningar och digitaliseringsåtgärder, som tidigare arbetats fram med
prioriterade målsättningar och aktiviteter samt organisation och tidplan.
Förvaltningen lyfte ekonomiska behov och nyttor kopplat till digitaliseringen, bland
annat i budgetdialogen för 2022-2024. Inga extra resurser har tilldelats arbetet,
vilket gör att genomförandet saktas ner. Förvaltningen fortsätter att med de medel
som finns löpande arbeta med digitalisering och automatisering i enlighet med
handlingsplanen.
Under året har förvaltningen bland annat arbetat vidare med att även kunna
presentera en projektöversikt i kartan, kopplat till det geotekniska arkivet som
digitaliserats. Uppfylla det nationella kravet att alla detaljplaner ska vara digitalalt
tillgängliga och finnas på den nationella geodataplattformen från och med 2022.
Digitalisering av alla antagna och pågående planer har genomförts. Inom
samhällsbyggnadsprocess projektet tittar förvaltningen på systemet BIM (Building
Information Model). Inom förvaltningens serviceverksamhet digitaliseras
processer och rutiner, digitala beställningar införs och signering av avtal samt
digitala säkerhetsdatablad. Digitala körjournaler är upphandlade och
implementering ska genomföras.
Förvaltningen har under året genomfört en omorganisation som trädde i kraft 1
juli. Nya organisationens syfte är bland annat att förvaltningen samlat stöd och
utvecklingsfunktioner i den nya avdelningen Ledning och stöd. Avdelningen
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hanterar förvaltningsgemensamma och kommungemensamma uppdrag och
ansvarsområde. Genom att samla dessa funktioner kommer förvaltningen
tydligare kunna samordna och driva arbetet med att på bred front optimera
verksamheten.
Inom ramen för organisationen för stadsutveckling sker ökat samarbete mellan
förvaltningar och de kommunala bolagen. Förutom samarbetet som innebär
både effektivare och mer effektfullt förvaltningsarbete, så samutnyttjar
samhällsbyggnadsförvaltningen personella resurser med
kommunledningskontoret. (exempelvis VA specialist, miljösamordnare, energi
och klimatrådgivare och markstrateg). Förvaltningen samarbetar med
kommunledningskontoret också framför allt när det gäller lokalförsörjningen
och Kontaktcenter. I kommunen finns det upprättade kommunikationsstrukturer
för samplanering med de kommunala bolagen när det gäller investerings-och
exploateringsplaner.

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)

I september 2021 gav Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att säkerställa Gula Villan
som är belägen vid Emaus lantgård. Uppdraget är också att under
budgetåret 2023 prioritera anslag för tillgänglighetsanpassning
invändigt. Förvaltningens fastighetsavdelning har utfört åtgärder för
att säkerställa att byggnaden inte tar värre skada och arbete pågår
för att hitta lämplig verksamhet till fastigheten.

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

Under 2021 har arbetet fortsatt med att implementera och utveckla
projektmodellen med berörda enheter inom förvaltningen, utifrån
den översyn som genomfördes under 2020. Förvaltningen är en del
av den kommunövergripande arbetsgruppen för att stärka och
tydliggöra kommunens lokalförsörjningsprocess. I nästa skede
kopplas fler yrkesgrupper in i arbetet - tex processledare, förvaltare,
projektledare, drift och planerat underhåll.
Ytterligare steg blir att arbeta vidare tillsammans med kommunens
övriga förvaltningar för att tydliggöra beställarrollen och vad man
kan förvänta sig efter en korrekt genomförd beställning.

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

Under 2021 har förvaltningen arbetat med att optimera arbetssättet i
syfte att rätt utredningar, i rätt omfattning genomförs. Den nya och
tydligare prioriteringen av detaljplaner som arbetades fram i
samarbete mellan nämnden och förvaltningen under första tertialet
ligger som grund i det arbetet. Vidare arbetar förvaltningen med
exploatörssamverkan där exploatören kan ta ett större ansvar för
processerna och tidsåtgången, vilket sparar förvaltningen tid. Ett
ramavtal för upphandlad plankonsult har slutits och flera planer är
påbörjade. Förbättrade rutiner för detaljplanearbetet har genomförts
och kommer fortsätta. Identifiering av äldre planer i behov av
förnyelse har påbörjats under året.
Arbetet med att digitalisera planprocessen har pågått en tid i
förvaltningen. 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
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Kommentar
informationen ytterligare och pågående planer visas där i stället som
en punkt.

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

Uppdraget lyftes på höstens uppsiktpliktsmöte med
kommunstyrelsen i syfte att avsluta. Nämndens och förvaltningens
bedömning är att uppdraget är inarbetat i ordinarie verksamhet
genom de tre pågående projekten inom förvaltningen. Uppdraget
beviljades av kommunstyrelsen att avslutas under mötet, men
därefter gjorde kommunstyrelsen en ny bedömning som resulterade
i att dem önskar att förvaltningarna ska samordna de
kommunövergripande uppdragen som lyfts för att avslutas. Under
våren kommer därför frågan lyftas kommunövergripande för att
tydliggöra ansvar och process.
Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning har för att omsluta
all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom
förvaltningen, tre pågående projekt. Digital
samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och
Automatisering. Projekten syftar till att driva på den digitala
utvecklingen och att, genom god översikt, kunna prioritera de
digitala åtgärder som ger bäst effekt. Förvaltningen har lyft
ekonomiska behov och nyttor till nämnden för att komma framåt i
arbetet. Inga extra medel har tillskjutits uppdraget men förvaltningen
fortsätter arbetet med att digitalisera och automatisera med
utgångspunkt i de tre projekten och förvaltningens processarbete.
Handlingsplan har tagits fram med prioriterade målsättningar och
aktiviteter samt organisation och tidplan kopplad till förstudien som
arbetats fram kring vilka satsningar som är rätt att göra för
digitaliseringsåtgärder inom förvaltningen. Det arbetas aktivt med att
kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för kommande
automatisering av delprocesser och flöden.

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

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

Arbetet med att digitalisera planprocessen har pågått en tid i
förvaltningen. Digitalisering av alla antagna och pågående planer har
genomförts. 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. Digital signering av
planavtal har införts.
Bygglovsprocessen är sedan flera år till största delen digital.
Förvaltningen har under året arbetat med en digital bygglovsansökan
via e-tjänst där ansökningsförfarandet förväntas vara klar början av
2022. Samt har arbete med automatisering mellan system pågått för
ett effektivare flöde till nämnden där tidsplanen blivit uppskjuten på
grund av oförutsedda händelser. Ett pilotprojekt har startats för
införande av digital myndighetspost/mina meddelanden för ärenden
inom bygg- och miljöprövning. IT-avdelningens ambition är, att efter
avslutat pilotprojekt, gå vidare med digital myndighetspost för samtliga
förvaltningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens andel av heltidsanställda 2021 är
ca 79% och är i stort sett oförändrad över året och jämfört med
2020. Förvaltningen arbetar för att heltider eftersträvas och i
löpande dialog med medarbetarna i största möjliga mån tillgodose,
när önskan om ökad sysselgrad finns. Inom samtlig
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serviceverksamhet ser man en början på en trend inom den yngre
generationen, att medarbetarna önskar i högre grad
uppehållstjänster vilket innebär ledighet vid jul och ett längre
sommaruppehåll.
Förvaltningens serviceverksamhet har påbörjat en översyn av
ofrivilliga deltider. Förvaltningen har i nuläget totalt 107 medarbetare
som är tillsvidareanställda och som arbetar deltid. 103 av de
medarbetarna arbetar inom Måltidservice eller Lokalvårdsservice. I
översynen har det hittills framkommit, att 10 medarbetare önskar
arbeta heltid eller öka sin tjänstgöring.

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)

Arbete ingår i den övergripande samordningen för
trygghetsskapande åtgärder som Samhällsbyggnadsförvaltningen
deltar i. Uppdraget lyftes på höstens uppsiktspliktsmöte i syfte att
avsluta uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden och dess
förvaltning deltar på de samordningsmöten som kommunstyrelsen
sammankallar och hanterar där frågorna inom uppdraget.
Uppdraget beviljades av kommunstyrelsen att avslutas under mötet,
men därefter gjorde kommunstyrelsen en ny bedömning som
resulterade i att de önskar att förvaltningarna ska vara samordnade i
de kommunövergripande uppdrag som lyfts för att avslutas. Under
våren kommer därför frågan lyftas kommunövergripande för att
tydliggöra ansvar.

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)

Arbete ingår i den övergripande samordningen för
trygghetsskapande åtgärder som Samhällsbyggnadsförvaltningen
deltar i. Uppdraget lyftes på höstens uppsiktspliktsmöte i syfte att
avsluta uppdraget. Samhällsbyggnadsnämnden och dess
förvaltning deltar på de samordningsmöten som kommunstyrelsen
sammankallar och hanterar där frågorna inom uppdraget.
Uppdraget beviljades av kommunstyrelsen att avslutas under mötet,
men därefter gjorde kommunstyrelsen en ny bedömning som
resulterade i att de önskar att förvaltningarna ska vara samordnade i
de kommunövergripande uppdrag som lyfts för att avslutas. Under
våren kommer därför frågan lyftas kommunövergripande för att
tydliggöra ansvar.

Mått
Nöjd Nämnd Index

Resultat kvinna
T3 2021

Resultat man T3
2021

Resultat totalt T3
2021
73

Kommentar
Måttet minskar under 2021 med 13%. Av åtta frågor i undersökningen ökar två stycken medan fyra minskar. Nöjdast
är ledamöterna med stämningen på sammanträdena. Minst nöjda är ledamöterna med längden och planeringen av
sammanträdena. Nära hälften svarar att man tycker inte alls att sammanträdena har varit rimligt långa. Anledningen
ledamöterna uppger är att sammanträdena varit för långa och att det inte är rimligt att sammanträde pågår efter 1617-tiden, eftersom det dels påverkar privatliv i för stor omfattning samt förmågan för ledamöterna att vara
koncentrerade under många timmar. På frågan om planering svarar över hälften att de till viss del eller inte alls varit
bra. Svaren härleds även för planeringen till längden av sammanträdena, där flera uppger samma kommentarer som
för längden av sammanträdena.
Ledamöterna är nöjdare under 2021 med materialet men lyfter fram att det finns gånger som de har saknat underlag i
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form av tidigare beslut eller tydliga kartor av olika slag. Ledamöterna är mindre nöjd med den muntliga informationen,
att kunna komma förberedd till sammanträdena samt att sammanträdena styrts på ett bra sätt.
Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka nämndens förutsättningar bland annat genom information i flera instanser
inför sammanträdena och försöker i den utsträckning som är möjlig bidra till att öka nöjdheten i dessa frågor. Bland
annat tidsätts föredragningarna under presidieberedningen för handläggare vilket bidrar till en tidseffektivitet.
Planeringen av sammanträdena görs kommunövergripande med samtliga nämnders sammanträde för att i största
möjliga mån tillgodose allas önskemål. I nuläget har det inte varit möjligt att tillgodose nämndens önskan i
fullutsträckning då förvaltningen har behövt kompromissa med övriga nämnders önskemål.
Utöver sammanträdena och beredningarna så genomförs inför varje nämnd en kvalitetsgranskning av handlingarna
innan underlagen till beredningen skickas ut. Denna rutin har under 2021 setts över och uppdaterats för att öka
kvalitén ytterligare. Samhällsbyggnadsnämndens presidium har också presidieinformationer löpande för att kunna
stämma av ärenden inför beredningen.
Måttet mäts årligen genom en enkät som besvaras av nämndens ledamöter och ersättare. Enkäten består av 8 frågor
som handlar om underlag och möjlighet till förberedelse samt planering inför nämnd, information på sammanträdet
och sammanträdets genomförande.
Andelen främjande, förebyggande och tidiga
insatser ska öka i relation till andelen rehabilitering

42

Kommentar
Under 2021 minskade de främjande, förebyggande och tidiga insatserna i jämförelse med rehabilitering som ökat.
Måttet minskade kraftigt med 27%. Det har under hela året legat stabilt på samma lägre nivå vid samtliga tre
mättillfällen.
Generellt har det proaktiva arbetat minskat i kommunen som helhet och de reaktiva ökat vilket innebär högre
rehabilitering. Förvaltningen arbetar med att kartlägga orsaken. Viss pandemieffekt tros ligga till grund för resultatet då
åtgärder i större utsträckning riskerar att bli på förekommen anledning än att kunna arbeta proaktivt i vardagen för att
stärka arbetsmiljön. Analys och fördjupning av resultatet pågår och kommer hanteras av förvaltningsledning för att
eventuellt vidta åtgärder.
Andelen som helt anser sig utvecklas
yrkesmässigt och personligt i sitt arbete ska
öka (ny formulering av måttet: Andelen som
anser att, jag lär mig nytt och utvecklas i mitt
dagliga arbete ska öka)

72,3

Kommentar
Måttet ökar under året marginellt. Enkätundersökningen visar att totalt 72,3% av medarbetarna anser sig lära och
utvecklas dagligen i sitt arbete jämfört med 72% 2020. Avdelningarna inom förvaltningen som har högst siffra är
främst förvaltningens tjänstemän inom Myndighet, Ledning och Stöd, Planeringsavdelningen samt Lokalvårdsservice.
Avdelningarna som anser sig utvecklas minst, är inom förvaltningens operativa verksamheter, fastighets-, Gata och
park samt måltidsservicesavdelningen. Förvaltningen som helhet ligger några procent under kommunen som helhet i
att anse sig utvecklas. Siffrorna hämtas från den kommunövergripande medarbetarenkäten som samordnas av
personalavdelningen. Ny formulering av måttet sedan hösten 2020 "Andelen jag lär mig nytt och utvecklas i mitt
dagliga arbete ska öka" istället för tidigare formulering "Andelen som helt anser sig utvecklas yrkesmässigt och
personligt i sitt arbete ska öka"
Förvaltningen arbetar för att måttet ska öka, genom att skapa roller inom avdelning och förvaltning som gör det möjligt
att växa. Först inom rollen, och sedan till en annan nivå eller roll och detta ska bidra till att en större andel som anser
sig utvecklas yrkesmässigt och personligt i sitt arbete. Ytterligare insatser som har gjorts för att bidra till måttet är att
arbeta mer aktivt med kompetensutvecklingsplaner vid medarbetarsamtalen.

Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat

Förvaltningen arbetar med digitalisering och automatiserings arbete i syfte att effektivisera och
förenkla handläggningen samt öka tillgänglighet och användarvänlighet för kommuninvånarna.
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Samarbete mellan förvaltningen och avdelningen för hållbar tillväxt samt näringslivsutvecklingen,
för att öka attraktiviteten och besöksnäringen för Uddevalla kommun.
Nämndstrategi
Verksamheterna arbetar med att
upprätthålla ett gott bemötande och
en effektiv handläggning

Kommentar
Förvaltningen arbetar inom samtliga verksamhetsområden med digitalisering
och automatisering i syfte att effektivisera, förenkla och minska
handläggningen. Samt öka tillgänglighet och användarvänlighet för
kommuninvånarna. Exempel är att minska planhandläggningstider,
handläggning inom lokalvård som flyttstäd samt att bibehålla de korta
handläggningstiderna inom myndighetsavdelningen för delegationsbeslut av
lovärenden som avdelningen uppnått. Nämndens måltidsavdelning har
tillsammans med övriga förvaltningar och politiker arbetat fram en måltidspolicy
under året, syftet är att öka tydligheten mellan förvaltningarna. Policyn
förväntas beslutas i kommunfullmäktige under våren 2022.
Förtydligade gällande prioritering av detaljplaner och ökad kommunikation
rörande pågående detaljplaner har genomförts. Arbetet med att digitalisera alla
detaljplaner fortsätter och är ett resurskrävande och flerårigt arbete.
Enligt SKR:s insiktsmätning har bemötande och effektivitet ökat under året
jämfört med 2020 för förvaltningens verksamhetsområde som ingår i
mätningen. Redovisning av resultatet kommer i uppföljningen för tertial 1 2022.
Förvaltningen arbetar tillsammans med Kontaktcenter för att öka service och
möjligheten till ett gott bemötande. Tillsammans förvaltningsövergripande och
med kommunikationsavdelningen har fokus varit på att föra ut goda nyheter
och framsteg inom projekten i centrumutvecklingen och
översvämningsskyddet. Stärka kommunikationen kring alla enskilda projekt
och vid större förändringar i exempelvis trafiken - där allmänheten berörs. För
de större projekten tas kommunikationsplan fram tillsammans med
kommunens kommunikationsenhet.

Politiska uppdrag

Kommentar

Genomföra insatser för att öka den externa
kommunikationen

Nämndens presidium arbetar tillsammans med förvaltningen för att
öka den externa kommunikationen. Dialog förs om ärenden som kan
bli medialt intressanta. Förvaltningens ledningsgrupp har både
extern och intern kommunikation som stående punkt på varje möte.
Förvaltningens webbredaktör ingår i kommunens övergripande
webbredaktörsarbete och leder redaktionsrådet i förvaltningen.
Webbredaktören stöder och samordnar också övriga avdelningar i
ajourhållande av information samt med att digitalisera och
tillgängliggöra hemsidan. En process som sker i samarbete med
kommunledningskontorets kommunikationsenhet samt IT-avdelning.
I de större projekten tas en kommunikationsplan fram tillsammans
med kommunikationsenheten och löpande kommuniceras
projektens nuläge och utveckling. Planering pågår för extern
kommunikation i planprogrammet för Västra Centrum.
Medborgardialog/budget diskuteras för Dalaberg Centrum. Ökad
kommunikation kring projekt som ny brandstation och Rimnersbadet
har genomförts på projektsidan.
Måltidsservice har under året startat upp fyra Instagramkonto inom
äldreomsorg, förskola, grundskola och gymnasium.

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att

Enligt insiktmätning som görs av SKR, visar den ett Nöjd Kund
Index (NKI) på effektivitet på 75 för bygg, 76 för miljö och 89
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Kommentar
livsmedel. En ökning från föregående år inom samtliga områden.
Undersökningen är ännu inte stängd och resultatet redovisas under
tertial 1, 2022.
Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala
myndighetsutövningen och servicen gentemot företag och
privatpersoner. Öppna jämförelser av 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.

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

I samband med Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att utöka
Ljungskile Tennis tomtarrende samt bevilja bygglov för ansökt
padelhall, på den utökade arrendemarken som Ljungskile Ridklubb
tidigare nyttjat, gavs förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med
kultur- och fritidsförvaltningen, föra dialog med Ljungskile Ridklubb i
syfte att utöka den totala ytan för klubbens arrende, liksom den
användbara ytan i anslutning till stallet genom exempelvis
dränering.
Förutsättning för överenskomna åtgärder är att bygglovsbeslutet
vunnit laga kraft. Arbetet är för närvarande pausat i avvaktan på
utslaget av ridklubbens överklagande. Stora insatser har genomförts
för att hitta en väg framåt, både med ridklubben och med
tennisklubben. Idéer på åtgärder har tagits fram och kan eventuellt
kommas att delas mellan Kultur- och fritidsnämnden och
Samhällsbyggnadsnämnden.

Mått

Resultat kvinna
T3 2021

Resultat man T3
2021

Resultat totalt T3
2021

Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska
öka
Kommentar
Måttet ökar för verksamhetsområdet gator och vägar, minskar något för bygglov och inom miljö och hälsa är det
oförändrat enligt den externa undersökningen som JSM telefront genomförde under hösten 2021. Förvaltningen
arbetar övergripande tillsammans med Kontaktcenter för att ett gott bemötande med kommunen ska öka.
Förbättringsarbete kring arbetsprocesser pågår för att förbättra servicen och informationen från förvaltningens
verksamheter. Förvaltningens avdelning Ledning och stöd stöttar upp med tydliga vägar och kommunikation via
hemsidan för att underlätta.
Företagsklimat, ska bli bättre
Kommentar
Bedömningen är att måttet ökar inom förvaltningen 2021. Enligt företagsmätningen som görs av SKR (Insikt), ser
måttet ut att öka för samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen. Nuvarande nivå, visar Nöjd Kund Index på 78
för bygg, 71 för miljö och 85 livsmedel. Det är fina resultat för samtliga sex serviceområden - tillgänglighet,
information, bemötande, kompetens, effektivitet, samt rättssäkerhet.
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Förvaltningen har ett gott samarbete med Kontaktcenter, bland annat deltar Kontaktcenter på prövningsenhetens
arbetsplatsträffar samt användning av teamskanal för att ge möjligheten att besvara kunden i sakfrågor säkert och
snabb. Myndighetsavdelningen arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från företagare samt en flexibel tillsyn
utifrån pandemin. Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via Miljösamverkan – både vid
nyanställning samt fortsättningsutbildningar.

Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan

I samarbete med den strategiska stadsutvecklingen skapas förutsättningar för att utveckla den lokala
och regionala infrastrukturen. Främst görs det genom detaljplanering, genom att skapa
förutsättningar för utveckling av järnväg samt fokus på helhetsperspektiv i planering för trafikflödet
i kommunen. En processledare för infrastruktur har rekryterats under året för att samordna frågor
gällande infrastruktur mellan projekt och över förvaltningsgränser.
Nämndstrategi
Trafiklösningar, byggprojekt och
detaljplaneläggning präglas av ett
helhetsperspektiv

Kommentar
Förvaltningen har under 2021 arbetat med särskilda processroller för att stärka
helhetsperspektivet mellan avdelningar och förvaltningar utifrån den
övergripande projektorganisationen för stadsutveckling. Syftet är att skapa
samverkan och effekt i planering och genomförande för
stadsutvecklingsprojekt och organisationen är just att tillse att trafiklösningar,
byggprojekt och detaljplaneläggning präglas av ett helhetsperspektiv.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för samordning av projekt och för
projektledning men arbetet sker i nära samarbete med övriga berörda
förvaltningar och samarbetspartners. För att möta behovet av samordning och
helhetsperspektiv har en processledare anställts som driver
förvaltningsövergripande frågor och processer, bland annat infrastruktur och
skyfall. Effektivisering har under kort tid skett i tid och kvalitet genom att ha
samsyn i vilka satsningar som är prioriterade och att vi nu jobbar tillsammans
på ett mycket effektivare sätt. Öppenhet, transparens och samverkan väger
tungt i strukturen.

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

Kommentar
Kommunfullmäktige under 2021 beslut om riktlinjer för parkering och
parkeringstal vid nybyggnation. Kommunfullmäktige beslutade 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
och bedömer utöver att uppdraget är slutfört och kan avslutas.
Uppdraget kommer lyftas på vårens uppsiktsmöte med
Kommunstyrelsen i syfte att avsluta uppdraget.

Verksamhetsberättelse 2021

24 (27)

Samhällsbyggnadsnämnden

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)

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 exempelvis bostäder.
Med bakgrund till ovan, kommer förvaltningen under februari lyfta
ärendet till nämnden i syfte att föreslå att uppdraget ska lyftas på
vårens uppsiktspliktsmöte med Kommunstyrelsen för att avslutas.

Uppdatering av
planeringsförutsättningarna kring Ljungskile
Hamn

Under 2020 förändrades delvis uppdraget kring Ljungskile hamn,
bland annat behövdes en teknisk undersökning göras, den
geotekniska undersökningen är nu genomförd utifrån nuläget.
Geotekniken visar på stora utmaningar vid kajerna. Diskussioner
förs om att genomföra mindre insatser, såsom rivning av äldre hus,
dragning av strandpromenad och arrendeavtal för viss verksamhet
som inte påverkar stabilitetsförhållanden. Förslag kommer lyftas till
nämnden under våren.

Genomföra en förnyad översyn av behovet
av bullerdämpande och
trafiksäkerhetsåtgärder längs hela
Skafterödsvägen

Översynen av behovet av bullerdämpning och
trafiksäkerhetsåtgärder längs hela Skafterödsvägen är genomförd
och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. Åtgärder för att
minska trafikbuller i gatumiljön kommer ske i samband med
byggnation. En gång och cykelbana är planerad längs
Skafterödsvägen för att öka trafiksäkerheten, delar av den kommer
genomföras under 2022. Tillsammans med verksamhetsberättelsen
i februari, lyfts uppdraget i syfte att avslutas.

Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro
Mått
Sjukfrånvaro
Korttid % R12

Resultat kvinna
2021

Resultat man
2021

Resultat totalt
2021

Resultat totalt
2020

2,96

1,68

2,45

2,75

Måluppfyllels
e 2021

Kommentar
Korttidsfrånvaron för 2021 minskar med i jämförelse med rapporteringen för 2020. Kvinnorna har varit sjukare än
männen och främst åldersgruppen upp till 29, tätt följd av gruppen 30-39. Generellt har de operativa delarna av
förvaltningen de högsta sjuksiffror, anledningen tros vara att fler inom de operativa verksamheterna har behövt
sjukanmäla sig under rådande omständigheter av pandemin. Under året har det varit några bekräftade fall med covid19 vilket påverkat korttidsfrånvaron. Enskilda individer har haft en hög korttidsfrånvaro under perioden vilket också
påverkar totalen i resultatet. Generellt sätt ligger sjukfrånvaron lågt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i jämförelse
med övriga kommunen. Till följd av covid-19 har de hälsofrämjande insatserna så som exempelvis gemensam
veckoträning pausats. Förhoppningen är att kunna starta upp i någon form under 2022. Möjligheten att arbeta
hemifrån vid lindriga förkylningssymptom antas minska korttidsfrånvaron. Inom verksamheter som har svårt att ta ut
en hel friskvårdstimme uppmanas till pauser i arbetet. Det har också gjorts insatser kring ergonomi för att förbättra
arbetsmiljön.
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Handläggningstiderna, ska minska

Uppdraget om att minska handläggningstiderna är inarbetat i ordinarie
verksamhet och lyftes till samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-11 i samband
med verksamhetsplanen och nämnden beslutade att avsluta uppdraget.
Samhällsbyggnadsnämnden gav under våren 2019 förvaltningen i uppdrag att
minska handläggningstiderna. Förvaltningen har arbetet dels med
handläggningstider inom planeringsverksamheten, dels
myndighetsavdelningen.
Stora delar av förvaltningen har idag Castor som verksamhetssystemet.
Införandet av systemet har bidragit till förbättrade rutiner och en tydligare
struktur i flera processer. Geo-arkivet är digitaliserat vilket underlättar i
handläggningen för plan- och mark och exploateringsärenden. Förvaltningen
har ett fortsatt pågående arbete tillsammans med övriga förvaltningar i att
kvalitetssäkra projektmodellen, genom att arbeta fram checklistor och rutiner.
Detta kommer på sikt bidra till en effektivare process för att förse kommunala
verksamheter med fungerande lokaler.
Handläggningstiderna för delegationsbeslut av lovärenden har legat stabilt på
92–99%, mellan första tertialet 2020 och andra tertialet 2021. Siffran innebär
att av de inkomna ansökningarna hanteras 92-99% inom lagstadgadtid om 10
veckor.

Ordförandeuppdrag om att teckna
en viljeförklaring med
samfällighetsförening angående
anläggning av gång- och cykelväg
på Ammenäs

Under våren 2021 gav samhällsbyggnadsnämndens ordförande, förvaltningen
i uppdrag att teckna en viljeförklaring med samfällighetsföreningen angående
anläggning av gång- och cykelväg på Amnenäs. Uppdraget kom efter att
samfällighetsföreningen skickat in en skrivelse till kommunstyrelsen, där dem
efterfrågar ett helhetsgrepp vid framsläppande av nya detaljplaner, t.ex.
kapacitet av vägar. Samt önskemål om hjälp med att komma fram med en
gång- och cykelväg på Ammenäs.
Samhällsbyggandsförvaltningen har tittat på förutsättningar för kommunal hjälp
utifrån önskemålen och har konstaterat att kommunen inte har rådighet i
området. Den övervägande delen av marken är privatägd och det finns ingen
detaljplan. Oenigheter i vägföreningen avseende viljan att bygga en gång- och
cykelväg har fått konsekvensen att markägare inte släpper till mark för
ändamålet. Föreningen har kopplat in en konsult med erfarenhet av liknande
projekt.
Planarkitekt och mark- och exploateringsingenjör från
samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med representanter från
vägföreningen och konsult träffats för att samråda om förutsättningar och
nuläge. Vägföreningen önskade då hjälp med att kostnadsberäkna en gångoch cykelväg samt information om kommunens syn på framkomlighet för
cyklister. Konsulten har erbjudit sig att hjälpa till med kostnadsberäkningen och
förvaltningen har i sin tur låtit föreningens representanter ta del av
schablonkostnad för byggande av gång- och cykelväg samt kommunens
cykelplan.
Gällande önskemålet för helhetsgrepp vid framsläppande av detaljplaner, har
förvaltningens tjänstemän lyft frågan till ledningsnivå som hanterar frågan.
Parterna är överens och förvaltningens bedömningen är att det inte finns
ytterligare åtgärder att vidta i nuläget och föreslår därför att avsluta uppdraget.
Uppdraget redovisades på samhällsbyggnadsnämndens presidieinformation
2021-09-13 enligt ovan information och ordföranden beslutade att avsluta
uppdraget.
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Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i
uppdrag att påbörja förstudie
gällande möjlighet till ställplatser
avseende campingfordon på del av
Gustavsberg 1:6

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-11 att ge förvaltningen
igångsättningsbeslut för att påbörja projekt med anläggande av en ställplats
avseende campingfordon vid Gustavsberg 1:6 samt att avsluta uppdraget.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått
i uppdrag av kommunfullmäktige att
med ett helhetsperspektiv på
Rimnersområdet starta ett arbete för
att hantera markfrågor i samband
med planering av den nya simhallen
och vid behov begära planbesked
för inledande av planarbete. (dnr KS
2019/00769) (KF ÖS 3)

Kommunfullmäktige har 2021-02-10 godkänt samhällsbyggnadsnämndens
slutrapportering av uppdraget att med ett helhetsperspektiv på
Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med
planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för
inledande av planarbete. (dnr KS 2019/00769)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har
fått i uppdrag att under 2019
återkomma till nämnden med
förslag på hastighetsdämpande
åtgärder på Fasserödsvägen

2021-02-16 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna
förvaltningens slutrapportering av uppdrag.

Nämnden gav förvaltningen under våren 2020 ett uppdrag, att i en förstudie
utröna om en yta vid Gustavsberg 1:6 kan lämpa sig som ett område för
uppställningsplatser för campingfordon samt en ungefärlig kostnad för en
sådan. Förstudien är utförd och visar på att platsen är lämplig och möjlig som
uppställningsplats. Med tanke på avståndet från Gustavsberg till Uddevalla
centrum föreslås det samtidigt i förstudien att några enklare ställplatsytor skulle
kunna erbjudas vid Skeppsviken, Svenskholmen, parkeringen vid gamla
badhuset alternativt vid nuvarande ställplats vid museet. Kostnaden för en
ställplats uppförande vid Gustavsberg beräknas till cirka 5 miljoner kronor. I
investeringsbudgeten för år 2022-2024 finns en avsatt belopp om 5 miljoner
kronor avseende ”ställplats Bodele”. För en fortsatt process att påbörja
projektet avseende ställplatsens anläggande fordras, för samhällsbyggnads
projektavdelning, ett igångsättningsbeslut av samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden fick i november 2019 i uppdrag av
kommunfullmäktige att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett
arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya
simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete.
Arbetet på området är i fullgång, avtal har upprättats med en
totalentreprenör/partnering. Rimnersområdet är ett av fyra områden i den
nyetablerade organisationen för stadsutveckling och i Rimnersområdet ingår
projekten: ny simhall och utveckling av Rimnersområdet som helhet. Projekten
leds från kommunens part av projektenheten på Tekniska avdelningen med
deltagare från både planeringsavdelningen, trafik och kultur och fritid. Arbetet
är utifrån uppdraget säkerställt inom den nya organisationen för
stadsutveckling samt att samhällsbyggnadsnämnden inom ramen för
stadsutveckling arbetar övergripande i samverkan med övriga delar av
kommunen för att få ett helhetsperspektiv och uppdraget är därför slutfört.

2019-03-20 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att bifalla
medborgarförslaget om behovet av att anlägga ett farthinder i korsningen
Fasserödsvägen och Diamantvägen. Förvaltningen fick i uppdrag att
återkomma till nämnden med förslag på hastighetsdämpande åtgärder på
Fasserödsvägen.
Redan under våren 2019 gjordes ett platsbesök för att se över möjliga
åtgärder, besöket resulterade i ett förslag från förvaltningen. Ett behov av
prioriteringsordning har gjort att förslaget har fördröjts till
samhällsbyggnadsnämnden.
2020-12-17 föreslog förvaltningen att de hastighetsdämpande och
trafiksäkerhetshöjande åtgärderna utförs genom att komplettera befintligt
övergångsställe/cykel-passage på Fasserödsvägen med en avsmalning,
vägkudde och utökad gatubelysning.
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Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla förvaltningens förslag och
arbetet förväntas genomföras under våren 2021.
Då beslut finns om vilken typ av hastighetsdämpande åtgärd som ska göras
avslutas uppdraget.

