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1 Ekonomiskt resultat
Resultatet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén
uppgår till 1,1 mkr. Kommunfullmäktiges resultat beror på att kostnader för nytt system uppstår
först nästa år. Dock har det tillkommit kostnader förknippande med Uddevalla kommuns 50årsjubileum. För kommunens revisorer är överskottet delvis en följd av uteblivna kurser/konferenser
i och med pandemin, även vänortskommitténs resultat beror på pandemin. Överförmyndarens
avvikelse beror främst på arvoden.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har sammanträtt vid 9 tillfällen under året. Januari-sammanträdet ställdes in på
grund av få ärenden. Under våren har sammanträdena varit digitala. Det har genomförts en
upphandling av webbsändning och närvaro- och voteringssystem. Det nya systemet kommer vara i
drift i början på 2022. Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris har delats ut under året.
Kommunfullmäktiges presidium har under året initierat ett uppmärksammande av 50-års jubiléet av
kommunsammanslagningen 1971, då Uddevalla stad tillsammans med intilliggande
landsortskommuner bildade Uddevalla kommun. Jubiléet uppmärksammades genom att kommunen
lät skriva en jubileumsskrift om kommunsammanslagningen som grundar sig bland annat på flera
intervjuer med förtroendevalda och tjänstemän som var med under sammanslagningen. I samband
med att skriften färdigställdes arrangerade kommunen tillsammans med Uddevalla
hembygdsförening den 24 november en berättarafton med föredrag om Uddevallas
kommunsammanslagning, samt Sveriges kommuners historia.
Ungdomsfullmäktige har haft 6 sammanträden under 2021. Under våren hade ungdomsfullmäktige
bland annat dialog med tjänstepersoner och politiker om fritidsgårdar. Dialogen resulterade senare i
beslut om ökade öppettider på Dalabergs fritidsgård. Ungdomsfullmäktige har behandlat inkomna
medborgarförslag och motioner och la också fram två egna förslag till politiken- ett om lunchkort
för elever som pluggar på distans och ett om ökat antal möten för ungdomsfullmäktige. De senare
förslaget godkändes av politiken, ungdomsfullmäktigen kan nu vid behov ha upp till åtta möten per
år. Efter nomineringen och valet i september femdubblades ungdomsfullmäktige, från 5 till 25
ungdomar. Under hösten har det nya ungdomsfullmäktige haft en kick off och utbildning i
demokrati, de har valt en egen styrelse och haft dialog med kommunstyrelsen angående beslut om
skoltrafiken. Ungdomsfullmäktiges styrelse har presenterat sig för kommunfullmäktige och tagit
upp barnkonventionen och vikten av barn och ungas rätt till inflytande i beslut som påverkar dem.
Ungdomsfullmäktige har också fattat beslut om användning av resterande budget för 2021. Där
medel fördelades till skolor, som efter önskemål kunde köpa in spel, sportutrustning och annat som
aktiverar eleverna.
Kommunens revisorer
Det har gjorts en utökad grundläggande granskning inom områdena ACL-analys, förstudie leasing,
samt gränsdragning kring investering och drift. Det har även genomförts granskning av
jävsutskottet, samt fördjupad granskning kring beställarkompetens vid större investeringsprojekt.
Revisorerna har genomfört workshop för att se över arbetsordningen och arbetsrutinerna, för att
arbeta så effektivt som möjligt. Det har tillsatts granskningsgrupper för olika investeringsprojekt.
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Överförmyndare
I kommunen finns cirka 560 godmanskap eller förvaltarskap. Dessutom har man tillsyn över 290
förmynderskapsärenden. Granskningen av årsräkningarna för 2020 har försenats. Detta är en följd
av införandet av det nya ärendehanteringssystemet LEX. Systemet blev försenat några månader in
på 2021 och har påverkat arbetsbelastningen, bland annat genom att alla handlingar ska skannas in i
LEX. Beroende på huvudmannens ekonomiska situation ska arvodet antingen bekostas av
huvudmannen själv, av kommunen eller i form av ett delat ansvar. För den granskning som gjorts
2021 avseende årsräkningar för 2020 har det visat sig att kommunens kostnader för arvoden blev
lägre än förväntat. Kostnaden för de arvoden som utbetalas 2022 avseende 2021 förväntas dock bli
högre jämfört med föregående år, till följd av ökat antal ärenden.
Vänortskommittén
Vänortskommitten har träffats fyra gånger under året. Loimaa var värd för en digital
vänortskonferens. Kommittén m.fl. inbjudna samlades på Bohusgården. Naturligtvis var ett
huvudtema pandemin, hur vi i de olika kommunerna har mött de nya kraven och restriktionerna. I
Kulturprojektet Nart så deltog Sunniva Brynne med musik speciellt komponerad för detta tillfälle.
Dennis Johansson ”Folke Patron” Gjorde ett konstverk för Nart projektet. Vänortsmöte med
nordiska vänorter genomfördes på plats i Skien i oktober. Bland annat diskuterades vänortsavtal och
kommande konferens i Skien 2022. Ungdomsutbyten med Japan har skett digitalt. Internationella
priset från gymnasiet och Ramnerödsskolan har haft digitalt utbyte med Okazaki. Under året har det
genomförts ett bokprojekte där unga har bjudits in till att skriva om tiden under pandemin. Planeras
att släppas på vänortskonferensen i Skien.

Intäkter

Kostnader

Kommunb
idrag

Resultat
2021

Resultat
2020

Fullmäktige

0,0

-2,8

3,1

0,3

0,4

Kommunens revisorer

0,0

-2,0

2,1

0,1

0,5

Överförmyndare

0,1

-5,9

6,3

0,4

0,7

Vänortskommittén

0,0

-0,2

0,5

0,3

0,4

Summa

0,1

-10,9

12,0

1,1

2,0

Verksamhetsområde, belopp i mkr
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2 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort
Mått
Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska
öka

Resultat kvinna
T3 2021

Resultat man T3
2021

Resultat totalt T3
2021
93

Kommentar Resultatet av årets servicemätning visar på en försämring från 95% till 93%. Uddevalla ligger generellt
mycket högre än andra likvärdiga kommuner och andra jämförbara kontaktcenter. Mätningen som tidigare gjorts
tertialvis har nu gjorts en gång för 2021. Kontaktcenter tar emot nästan 84.000 ärenden per år och mätningen baseras
på 120 st samtal och mail. Det går inte att härleda om enskilda svar kommit direkt från Kontaktcenter eller en
handläggare på förvaltning vilket gör det svårt att spåra eventuella brister.
I arbetet med att öka ett gott bemötande vid kontakt med kommunen har under tertial 3 2021 en chatbot lanserats.
Chatboten "Kommun-Kim" återfinns på hemsidan uddevalla.se och är en liten automatisk robot som kan svara på
många frågor. Med en chatbot har medborgare möjlighet att ställa frågor utanför kontorstid vilket breddar kommunens
och därmed också ökar ett gott bemötande. Chatboten kan man skriva till från vilken teknisk / digital enhet man än
har; dator, surfplatta eller mobiltelefon.
För att ytterligare öka det goda bemötandet pågår ett kontinuerligt arbete med att öka antalet e-tjänster, dvs göra om
blanketter till digitala blanketter och hela tjänster med mål att kunna erbjuda 100% digitala e-tjänster.
Företagsklimat, ska bli bättre

81

Kommentar
Det preliminära resultatet för 2021 är 81 vilket är en förbättring från 2020 då resultatet blev 77. 2021 års slutgiltiga
resultat och ranking presenteras i månadsskiftet mars/april 2022. Samtliga verksamhetsområden verka ha förbättrats
på Nöjd Kund Index, NKI, 78 för bygglov, 71 för miljö- och hälsoskydd och 85 livsmedelskontroll.
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.
De förbättrade resultaten bland annat förklaras av ett antal aktiviteter som till exempel dialog med
branschorganisationen Företagarna med anledning av pandemin, kontaktcenter använder teamskanal till
verksamheterna för att öka möjligheten till att säkert och snabbt besvara kunden i sakfrågor. Utbildning i
kommunikation och bemötande via Miljösamverkan – både vid nyanställning samt fortsättningsutbildningar.
Antal företag i kommunen, ska öka

5 594

Kommentar
Det fanns totalt 5594 företag (aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda firmor) med huvudarbetsställe i
Uddevalla kommun per 2021-12-31. Det är en ökning med 156 företag jämfört med samma period 2020. Under 2021
registrerades 394 nya företag i kommunen vilket är en ökning med 33 företag jämfört med år 2020 (361).
Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla
tätort, ska öka

55,6

Kommentar Antalet resor i stadstrafiken 2021 uppgick till 55,6 resor/invånare vilket är en minskning med 11 % jämfört
med föregående år. Antalet resor/invånare har därmed rasat med hela 30 % jämfört med resandet före pandemin.
Restriktioner i samhället, förändrade arbetsmönster osv har lett fram till ett kraftigt minskat resande i kollektivtrafiken.
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.
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2021

Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg,
helhetssyn, ska öka
Kommentar
Ingen undersökning har genomförts under 2021, varför inget resultat redovisas. Sektionen för vård- och
omsorgsboende har under 2021 fortsatt arbeta med de förbättringsområden som identifierats i 2020 års
brukarundersökningen. Dessa var:
•

Synpunkter och klagomål

•

Ensamheten

•

Aktiviteter och genomförandeplaner

Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg,
helhetssyn, ska öka
Kommentar
Ingen ny undersökning har genomförts under 2021, varför inget resultat redovisas. Arbetet med åtgärder utifrån de
identifierade förbättringsområdena i 2020 års undersökning har fortsatt, till exempel vad gäller upplevelsen av
ensamhet. Hemtjänsten har under 2021 arbetat med att implementera en checklista för att motverka ensamhet och
skapa trygghet utifrån frågeställningarna, ensamhet, tider, synpunkter, förändringar och kontakt.
Öka andelen förnybar och återvunnen energi i
kommunala byggnader

90

Kommentar
Mått redovisar både värme och elanvändningen för alla kommunägda byggnader. Resultatet visar på en ökad andel
förnybart och återvunnen energi för kommunala byggnader från 87% 2020 till 90% för 2021. Största andel energi går
åt till uppvärmning av byggnaderna och nästa alla byggnader är idag anslutna till fjärrvärmenätet som består av
förbränning från förnybart och återvunnet material. Ökningen beror på att ändrat värde (schablon) från
Naturvårdverket för andel förnybart i fjärrvärmenätet. En del av det återvunna materialet vid förbränning av sopor kan
innehålla plast och det är detta värde som har ändrats eftersom plasten i soporna minskar.
Kommunen köper in el som är förnybar.
Egna insatser för att öka andelen förnybar i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och
nybyggnationer. De senaste byggnader som solceller har installerats på är Ramnerödsskolan, Mistelgatan och
Källdalsskolan. Kommunen har nu 1892 m2 solceller. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att
installeras är bland annat Uddevallas nya brandstation och nya simhallen.
Minska fossilbränsleanvändning i kommunala

79

fordon
Kommentar
Andelen fossilbränsleanvändning för kommunens fordon har minskat under 2021 till 79 %. Det beror på lagen om
reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikt innebär att en inblandning av förnybart i bensin och diesel ska
öka år för år fram till 2030. Under 2021 innebar det 6% inblandning av förnybart i bensin och 26% inblandning av
förnybart i diesel.
Diesel är det bränsleslag som kommunen använder mest, även om dieselanvändningen under 2021 har minskat
något. Ren biodiesel (HVO) har använts under året, men i mycket begränsad omfattning ca 2,5% av den totala
dieselanvändningen. Kommunen har ökat bensinanvändningen med 24% jämfört med 2020. Fordonsgas minskar,
liksom etanol.
Det pågår ett ständigt arbete för att minska fossilbränsleanvändningen i kommunen som helhet. En utmaning för att
bland annat öka andelen elfordon är laddinfrastrukturen för kommunens fordon.
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. Brist på alternativ till
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Resultat kvinna
Resultat man T3
Resultat totalt T3
T3 2021
2021
2021
fossilt för vissa fordonstyper är andra skäl till att inte alla fordon drivs fossilfritt.
Socialtjänstens verksamheter ska nytecknade avtal för leasingbilar vara el-bilar enligt uppdrag från förvaltningschefen.
Vid årsskiftet 2021/2022 finns det 19 elbilar. Antalet har ökat med 12 från april, vilket innebär en ökning med 171 %.
Det är bara 2 ”rena” bensinbilar kvar inom socialtjänsten. Från och med september 2021 hyr förvaltningen 2 Lyncbilar, som ska ingå i en ”bildelningstjänst”, där framförallt personal ska kunna hyra dessa bilar då de ej används i
verksamheten. Uthyrning sker via en app, som håller på att utvecklas och kommer att vara i drift våren 2022. Det har
också satts upp 13 nya laddstolpar under hösten 2021.
Fordon kopplade till idrottsanläggningar drivs till största del av diesel. Enhet bad och bowling nyttjar en elbil på
årsbasis och en av idrottsanläggningarna har en gräsklippare som drivs på el.
Mått

54 397

81 980

136 377

Antalet föreningsaktiviteter, ska öka
Kommentar Aktiviteterna redovisade i tertial 3, 2021 gäller för våren 2021.
Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 framgår av resultatet, men är klart mindre än förväntat. En
hypotes är att föreningarna varit framgångsrika med att hitta alternativa former för bedrivande av sin verksamhet.
Redovisning av helår 2021 sker vid T1 då föreningarna redovisar höstens (2021) aktiviteter ca 15 feb. 2022
Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst
99 % av skatter och bidrag

98,4

Kommentar
Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra.
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka.
Nettokostnadsandelen för helåret 2021 blev 97%. Orsaken är främst helårsresultatet på drygt 115 mkr, vilket medför
att snittet över 4 år blev 98,4%
Soliditeten ska förbättras

14,2

Kommentar
Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra.
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka.
Soliditeten ökar i kommunen för fjärde året i rad, främsta orsaken till årets ökning är det ekonomiska helårsresultatet.
Egenfinansiering av investeringar minst 30 %

45,8

Kommentar
Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra.
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka.
Egenfinansiering av investeringar uppgår i år till 60% främst på grund av årets höga resultat som är 115 mkr. Vilket är
en stor ökning jämfört med föregående års helårsresultat. Snittet över 4 år minskar dock eftersom tidigare års snitt
varit väldigt höga.
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. En teknisk
handbok som ska underlätta för beställaren att välja hållbara arbetsmaterial är planerad. Inriktningen för det nya
medborgarhuset är att det ska byggas med trästomme.
Kommunledningskontoret har liten påverkan på måttet då t.ex. kravställande i upphandlingar inte görs av
upphandlingsenheten utan av beställaren.
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Antal områden som sanerats, ska öka

Kommentar
Under 2021 har ca 15 ärenden avseende sanering så kallad efterbehandling av förorenade områden hanterats i
Uddevalla, oförändrat sedan 2020. Exempel är sanering av Hälle förskola i Ljungskile, omfattande saneringar vid
Stena Recyclings anläggning på Björbäcks industriområde samt saneringar vid Ramnerödsskolan m fl. 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).
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram ,
ska öka

85,3

82,3

83,7

Kommentar
Resultatet 2021 är oförändrat i jämförelse med 2020. 83,7% av eleverna i årskurs 9 uppnådde behörighet till
gymnasiets yrkesprogram efter vårterminens slut.
De åtgärder som planerades vårterminen 2020 och genomfördes i årskull 2005 läsåret 20/21 gav ett gott resultat.
Behörigheten höjdes med 11,1 procentenheter jämfört med vad höstterminens resultat indikerade. Efter
sommarskolan steg behörigheten till 87,2%, vilket var 1,4 procentenheter över föregående årskull. När utmaningarna
för årskull 2005 identifierades, efter betyget höstterminen i åk 8, låg den prognosticerade behörigheten på 68,7%. Den
sjönk ytterligare efter betyget vårterminen i åk 8 till 65,8%.
Sedan en tid tillbaka analyserar grundskolan årskullarnas progression istället för att bara jämföra årskullarna med
varandra.
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, ska öka

78,28

71,4

74,78

Kommentar Måttet gymnasieelever med examen inom 4 år minskar något enligt officiell statistik. Den egna
uppföljningen med egen statistik visar att andelen av avgångseleverna som avgår med gymnasieexamen är kvar på
samma nivå och på vissa program något högre än föregående år. Vid statistik på avgångselever tas inte hänsyn till
hur många år eleverna gått på gymnasiet, därav skillnaden.
Under hösten 2021 har bemanningen utökats inom studiestöd. Lärarna inom studiestöd arbetar inom ämnena
matematik, svenska och engelska. Lovskola genomfördes under höstlovet, vecka 44. Det har organiserats omkurser
samt möjlighet till stöd och handledning. Varje lärare har i sin tjänst timmar att använda till studiestöd/handledning.
Gymnasieskolan behöver fortsätta att prioritera elever i behov av stöd och insatser som syftar till att öka andel elever
som når gymnasieexamen. De kompensatoriska insatserna som genomförts 2021 behöver fortsätta. Fokus att så
många som möjligt ska nå gymnasieexamen.
Engelska lyfts som ett problemområde inom både Introduktionsprogrammen och nationella program. Projektet
Nyanländas lärande (Skolverket) syftar till en åtgärdsplan för språkutvecklande arbetssätt, men utöver detta behöver
engelska prioriteras tidigt i elevers utbildning.
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Resultat kvinna
T3 2021

Mått

Resultat man T3
2021

Resultat totalt T3
2021
28,2

Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, ska öka

Kommentar För 2021 blev andelen ekologiska livsmedel 28,2%. Det är en minskning med ca 3,5 % för hela
kommunen jämfört med resultatet för 2020. Måltidsservice som står för den största delen inköpa livsmedel (ca 80%)
har minskat andelen ekologiska livsmedel under 2021, vilket beror på nuvarande budget. Man har arbetat med 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.
Socialtjänstens inköp för perioden är, totalt andel ekologiska livsmedel på runt 35 % jämfört med kommunens totala.
Socialtjänsten har ökat (förbättrat) andelen under året, jämfört med fjolåret och tidigare år.
Barn och utbildning har under året köpt in 23,8% ekologiska livsmedel, vilket är under genomsnitt för kommunen som
helhet. Caféer och andra livsmedelsverksamheter som förvaltningen ansvarar för eftersträvar en hög andel ekologiska
produkter.
Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor.
För de inköp som görs utanför inköpsavtal finns en medvetenhet om att i första hand handla ekologiskt.
Resultat vid avslut i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat
arbeta eller studera, ska öka

27,4

26,7

27

Kommentar Av de 233 personer som under 2021 avslutat sin insats via arbetsmarknadsavdelningen, så gick 27 %
vidare till arbete eller studier (27,4 % av kvinnorna och 26,7 % av männen). Det är en förbättring med 2 %-enheter
jämfört med 2020, men en försämring sedan 2019 (30,3 %). Det är framför allt den nedåtgående konjunkturen och
pandemin som påverkat det lägre resultatet.
129 av de avslutade hade vid start en försörjning i form av försörjningsstöd. Vid avslut hade 58 av dessa lämnat
försörjningsstöd (45 %). Det rör sig om lön, A-kassa, studiebidrag eller sjukersättning.

Mått
Sjukfrånvaro
Korttid % R12

Resultat
kvinna T3
2020

Resultat
kvinna T3
2021

Resultat
man T3 2020

Resultat
man T3 2021

Resultat
totalt T3
2020

Resultat
totalt T3
2021

4,34

3,8

3,39

3,37

4,09

3,68

Kommentar Den totala korttidsfrånvaron uppgår vid mättillfället till 3,68%, vilket motsvarar en minskning med 0,41
procentenheter från samma period föregående år.
Alla förvaltningar har sett en minskning av korttidsfrånvaron under 2021. Sjukfrånvaron i kommunen speglar
smittspridningens utveckling av Covid-19 under året – lägre under sommarmånaderna och högre under
höst/vintermånaderna. Faktorer som bidragit till minskningen är möjligheten till distansarbete, vaccinering av personal
inom socialtjänsten samt arbetsmiljöinsatser.
Korttidsfrånvaron skiljer sig åt mellan förvaltningarna och är lägre bland de som har haft möjlighet att arbeta på
distans och högre bland de som inte har haft möjlighet att arbeta på distans och som behövt sjukanmäla sig vid
minsta förkylningssymtom.
Kvinnors korttidsfrånvaro har minskat succesivt under året och är lägre vid mättillfället (R12 = 3,80%, december 2021)
jämfört med samma period föregående år (R12 = 4,34%). Männens korttidsfrånvaro har minskat marginellt (R12 =
3,37%, december 2021) jämfört med samma period föregående år (R12 = 3,39%). Från period T2 till T3 har männens
korttidsfrånvaro ökat från 3,23% till 3,37%.
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2.1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat

Besöksnäringen har under året fått särskild uppmärksamhet på grund av sin utsatthet från pandemin.
Efter sommaren syntes en begynnande återhämtning som senare kom av sig i samband med ny
smittspridning. Flera aktiviteter har genomförts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i
syfte att fördjupa relationerna så att ett än bättre företagsklimat i myndighetsutövningen kan
utvecklas.
Ett antal etableringar har kommit till stånd, bland annat några större företag med ett flertal
verksamheter i Norden.
Uddevalla kommun deltar sedan början av året i SKR:s ESF-projekt om sociala företag. Projektets
syfte är att skapa modeller för hållbara affärer mellan kommunen och sociala företag.
Kommunen har arbetat för att stärka kulturens och kulturaktörernas villkor att bedriva verksamhet i
kommunen. Konkret handlar arbetet dels om utformningen av Kulturstråket/hus för kultur för att
skapa fler rum för kultur, dels konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. Under hösten
påbörjades en förstudie i syfte att se över processen i hur konstnärlig gestaltning tar plats i tidigt
stadie vid om- och nybyggnationer, men även vid anläggning och upprustning av offentliga platser
och rum. Ett arbete som är viktigt för att skapa och stärka en arena för kulturarbetare att verka samt
för kommunens varumärke.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med digitalisering och automatiserings arbete i syfte att
effektivisera och förenkla handläggningen samt öka tillgänglighet och användarvänlighet för
kommuninvånarna.
Politiska uppdrag
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)

Kommentar
Arbetet med att förbättra företagsklimatet har fortgått under året
genom en mängd olika aktiviteter. Västsvenska Handelskammaren
är upphandlad för att driva ett förbättringsarbete som började med
en enkät till flertalet tjänstemän med företagskontakt samt politiker,
för att kartlägga ett nuläge. Dessvärre har de efterföljande
planerade dialogmötena varit nödvändiga att ställas in på grund av
pandemin och dess restriktioner angående fysiska möten.
Processen har tagit en paus för att återupptas så snart
Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. En serie
frukostmöten tillsammans med Svenskt Näringsliv har fått skjutas
upp av samma skäl.
En process har inletts med syfte att förbättra förutsättningarna för
kommunens industriområden att utvecklas. Syftet är att öka
interaktioner och lägga grund till ett fördjupat samarbete så att
näringslivet kan få än bättre service.

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)

Enligt insiktmätning som görs av SKR, visar den ett NKI på
effektivitet på 75 för bygglov, 76 för miljö- och hälsoskydd och 89
livsmedelskontroll. 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
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Kommentar
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.

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

Arbetet har påbörjats under hösten men kultur- och fritidsnämnden
har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget.

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)

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att göra en del
redaktionella ändringar i bolagsdokumenten. Fullmäktige beslutade
samtidigt att de redaktionella ändringarna kompletteras med en mer
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera
dokumenten efter dagens förutsättningar och behov. Denna översyn
är inte genomförd och uppdraget föreslås därför, på höstens
uppsiktspliktsmöte, förlängas till 2022-12-31.

Kommunstyrelsen (kommundirektören) har
fått i uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-0512 (Dnr KS 2019/00832), att utreda frågan om
samlad kommunal tillsyn

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget
dock pågår utredningen och förväntas kunna presenteras under
första delåret 2022.

2.1.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan

I kommunens arbete med strategisk stadsutveckling 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.
Trafikverkets förslag till nationell transportplan som kom under tredje tertialet är starkt negativ för
Bohusbanans utveckling. Föreslagna förbättringsåtgärder, såsom dubbelspårsförutsättning,
plattformsförlängningar och resecentrum är nedprioriterade och återfinns inte i förslaget.
Nationellt och internationellt har arbetet i konsortiet Transportkorridor Skagerrak fortsatt med bl.a.
utredningar, samverkan med norska kommuner, finansieringsmodeller m.m.
Västra Götalandsregionen har tillsammans med Västtrafik och kommunen tagit fram en målbild för
kollektivtrafikens utveckling i Uddevalla. Kollektivtrafikplanen antogs under året i såväl
kommunfullmäktige som kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland.
Kommunen har tidigare ansökt om utbyggnad av GC-väg efter statligt vägnät, bland annat längs
väg 172 vid Lane-Fagerhult och längs väg 675 vid Ulvesund. Trafikverket har vid sin bedömning av
kommunens ansökningar inte föreslagit någon utbyggnad av GC-väg i Uddevalla kommun. Istället
arbetar kommunen med potentialen att en nationell cykelled i Bohuslän förstärker en snabbare
tillkomst längs väg 675.
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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)

Kommunstyrelsens arbete med utveckling av nya cykelsträckor kan
främst kopplas till finansieringsmöjligheter inom den regionala
planen för transportinfrastrukturen. Kommunen ansöker därför om
medfinansiering för prioriterade cykelsträckor bl.a. efter väg 675
(Fräknestranden) och väg 172 (Lane-Fagerhult). Efter väg 679
(Ammenäs-Sundstrand) pågår vägplan inför planerad byggnation av
ny cykelväg 2022.
Ytterligare sträckor har för närvarande inte fått medfinansiering. En
ytterligare process har startat upp med Trafikverket och Turistrådet
Västsverige för att via nationell cykelled hitta snabbare
genomförande av förutsättningarna för en säker cykelväg utmed väg
675. Kommunledningskontoret prövar att genom kontakter med
enskilda och lokala företrädare för olika organisationer hitta andra
vägar att utveckla cykelmöjligheter på attraktiva platser.

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

Kommunfullmäktige fattade 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 i syfte att avsluta
uppdraget.

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 t ex bostäder.
Med bakgrund till ovan, kommer förvaltningen under februari lyfta
ärendet till nämnden i syfte att föreslå att uppdraget ska lyfts på
vårens uppsiktspliktsmöte för att avslutas.

2.1.3 3 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 kommunen som helhet.
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Kommunens skolor arbetar med lärande för en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument,
FN:s globala mål, samt kommunens miljömål. Samtliga verksamhetsområden inom barn- och
utbildningsförvaltningen organiserar stöd och samarbetsformer kopplat till lärande för en hållbar
utveckling.
Kommunen arbetar med att utveckla samverkan kring unga i riskzon för socialt utanförskap, jämlikt
föräldrastöd samt med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer som uppbär
försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Arbetslösa matchas sedan mot rätt insats/arbetsplats i
kommunen. Under 2021 har totalt 566 personer varit aktiva i arbetsmarknadsinsats någon gång
under året. 45 % av deltagarna bor i något av våra tre utpekade socioekonomiskt eftersatta områden.
Av de som sedan avslutat sin insats under året, så gick 27 % av dessa gått vidare till arbete eller
studier vilken är en ökning från förra året. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat under
2021 till i genomsnitt 787 hushåll per månad.
I arbetet med att förankra och implementera nya plan Integration 2030, så har en mindre
medborgarundersökning genomförts. Under året har Plan Välfärd 2030 färdigställts och antagits,
samverkan med idéburen sektor har förstärkts genom arbete med processledarskap, reviderad
överenskommelse ÖK-Idé och medverkan i det nationella projektet socialt företagande,
översiktsplanen färdigställts för granskning, energi- och klimatplan färdigställts, reviderad
miljöpolicy tagits fram samt ett ökat fokus lagts på barn och unga i folkhälsoarbetet.
Kommunen stöttar föreningar som vill ställa om och minska miljöpåverkan och har beviljat flera
bidrag till föreningslivet för att möjliggöra energibesparande åtgärder. Under året har en utredning
om villkoren för konstgräsplaner, där hållbarhetsriskerna, miljöpåverkan, kopplade till sådana
planer finns med som aspekt genomförts.
Genom att skapa förutsättningar för konstnärlig gestaltning möjliggöra kulturella uttryck och
intryck, vilket i sin tur kan främja yttrandefrihet, välbefinnande och inkludering. Konsten kan även
ta vara på och lyfta fram kulturmiljömässiga värden och identitet och stärka långsiktiga värden i en
plats.
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
Förvaltningens arbete har utgått från kartläggningen som finns, EBH
(efterbehandling av förorenade områden). 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.
Uppdraget är inarbetat i nämndens och dess förvaltnings löpande
verksamhet. Rutiner för fortsatt arbete framåt och ansvarsfördelning
finns. Uppdraget beviljades därför att avslutas under höstens
uppsiktpliktsmöte 2021 med Kommunstyrelsen och kommer lyftas till
kommunfullmäktige i februari.
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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)
ÖK-Idé har utvärderats och en reviderad version är under
antagande. Bestämmelser för styrning av ÖK Idé och
handläggningsordning för samverkansformer med idéburen sektor
har tagits fram av kommunstyrelsen innebärande bland annat att det
ska finnas en politisk styrgrupp för arbetet. Uddevalla kommun har
ett antal gällande överenskommelser med idéburna parter.
Kommunstyrelsens presidium anser att det finns ett etablerat
arbetssätt inom kommunstyrelsen och att uppdraget därmed ska
avslutas.
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 IOPavtal (idéburet offentligt partnerskap)
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att förvaltningen har
fortsatt samarbetet med civilsamhället. Avdelningen för social
omsorg har samarbetet inom ramen för IOP-avtalen med
föreningarna Saronhuset, Frivilligcentrum, Synskadades riksförbund
och Soffan. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och
därför kan avslutas.

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)

En ny tidplan har antagits av kultur- och fritidsnämnden. Under
våren kommer nämnden att arbeta genom workshops för att lära sig
mer om befintliga regelverk för föreningsbidrag samt påverka
utformningen av nya bestämmelser. Beslut kommer att fattas av
nämnden i oktober 2022.

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)

Friluftsplanen har 2021 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
gruppen för friluftslivsutveckling (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.

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

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 målsättning i avfallsplanen
avser fastighetsnära insamling. Förändring har skett i lagkrav inom
producentansvar. Lagen ställer nu högre krav på producenterna
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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.

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)
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)

Arbetet med en ny framåtblickande biblioteksplan startade våren
2021. Referensgrupper och Västra götalandsregionen var parter att
delta i processen. Den nya biblioteksplanen väntas vara klar för
beslut i februari 2022.

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.
Kommunstyrelsen har inte påbörjat arbetet med uppdraget.

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 påbörjat arbetet med uppdraget.
Kommunstyrelsen har utifrån Plan
Integration 2030, (Område: demokrati) 202106-10 (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)
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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)

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)
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)

Socialnämnden har utifrån Plan Integration
2030, (Område: arbete och studier) 2021-0610 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att
utveckla en förvaltningsövergripande
samverkan för unga i riskzon för socialt
utanförskap (KF ÖS 3)
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Vuxenutbildningen och gymnasieskolan ingår i partsamarbete med
Arbetsmarknadsavdelningen i etablerandet av Lärlingscentrum.
Vuxenutbildningen har under 2021 kunnat starta integrerade
lärlingsutbildningar gemensamt med gymnasieskolan inom ett flertal
yrkesprogram. Under 2022 etableras Lärlingscentrum på
Margretegärdeskolan. Detta skapar goda förutsättningar för
integrerade utbildningar med gemensamt lokalanvändande och
lärarkompetens inom yrkesutbildningar. Antalet lärlingar inom
vuxenutbildningen planeras öka från 35 till 110 under 2022.
Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan har resulterat i att
grundskolan arbetar med genomförandet av förändrad skolstruktur.

Hösten 2021 påbörjade Uddevalla kommun också ett samarbete
kring en riktad insats på nyanlända och flerspråkiga barns och
elevers lärande. Det inleddes med en nulägesanalys av
utvecklingsbehov i verksamheterna för att bättre möta målgruppens
behov. Kompetensutveckling inom samt användning av ett språkoch kunskapsutvecklande arbetssätt identifierades i alla
verksamhetsformer. Därtill identifierades behov av att förbättra
kartläggning och övergångar för flerspråkiga elever inom flera
verksamhetsformer. Arbetet resulterade i en åtgärdsplan med
insatser, som skickades in till Skolverket under hösten. Skolverket
godkände alla sökta insatser och beviljade medel till dem, däribland
insatsen som utifrån språkplanen handlar om kompetensutveckling i
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samarbetet med
Skolverket kring insatserna pågår vårterminen 2022-vårterminen
2024.
Arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI,
fortgår enligt plan. Personal är anställd och verksamheten startade
upp i september. Under hösten har teamet, som har fått namnet
"Magneten", befunnit sig i en förberedelsefas. Den första tiden
ägnades åt omvärldsbevakning och sondering av forskningsläget
kring tidigt samordnade insatser. Under den senare delen av hösten
har fokus legat på att formulera arbetssätt, rutiner och strategier,
samt att göra dessa kända och tillgängliga för personalen på de två
pilotskolorna.
De sista veckorna innan jul startades arbetet riktat till familjer upp
och fyra ärenden initierades och arbetet i dessa har startat upp.
Uppföljning kommer att ske enligt plan och på respektive nämnder
årligen.

Socialnämnden har utifrån Plan Integration
2030, (Område: arbete och studier) 2021-0610 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att
arbeta med jämlikt föräldrastöd (KF ÖS 3)

Arbetet med jämlikt föräldrastöd är ett förvaltningsövergripande
projekt 2021-2023, som är finansierat med medel från Hälsopolitiska
rådet. Styrgrupp består av chefer inom arbetsmarknadsavdelningen,
integration, barn och utbildningsförvaltningen samt förebyggande
socialtjänst. Det praktiska arbetet i projektet leds av en samordnare
från socialtjänsten samt två kulturtolkar från barn och utbildning i
samverkan med personal inom socialtjänst och barn och utbildning.
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Projektets delmål är att implementera funktionen kulturtolk
(brobyggare) samt att skapa föräldracirklar för utrikesfödda föräldrar
med barn 0-18 år. Det övergripande målet är att skapa en
förvaltningsövergripande samsyn kring föräldraskapsstöd för
utrikesfödda samt att stärka utrikesfödda föräldrars egenmakt samt
ge kunskap, förståelse och redskap till föräldrar under barnets hela
uppväxt.
Under 2021 har det planerats både kulturtolkarnas och
föräldracirklarnas uppbyggnad, innehåll och verksamhet. Det har
ordnats med en digital föreläsning för personal på ämnet Förälder i
ett mångkulturellt Sverige. Möten har genomförts med chefer och
personal för att ge information, motivera deltagande i projektet och
arbeta praktiskt med projektet.
Att genomföra föräldracirklar har ej kunnat genomföras ännu på
grund av pandemin. Inom barn och utbildning har chefskap skiftats
vilket har fördröjt processen och det har tagit tid att sätta in nya
chefer i projektet.

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)

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)

Uppdraget om hedersrelaterat våld och förtryck avser
utbildningsinsatser till myndighetsutövande personal. En stor del av
utbildningsinsatserna under året har blivit förskjutna på grund av
pandemin men kommer att genomföras så snart det är möjligt.
Utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck är numera en
obligatorisk del av introduktionen för de socialsekreterare som
arbetar med barn och unga. Samtliga anställda inom
myndighetsutövningen inom barn och unga har gått denna.
I september hölls en utbildning inom könsstympning (två dagar,
grund och fördjupning)
(arrangör: Hälsokällan, Gruppen mot hedersrelaterat våld och
förtryck i Uddevalla, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och
förtryck i Fyrbodal samt Länsstyrelsen i Västra Götaland). Dag 1 var
obligatorisk och där deltog större delen av den myndighetsutövande
personalen inom barn och unga.
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
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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 social
konsekvensanalys, SKA under hösten för att öka kunskapen och
utveckla arbetet.

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)

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)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda erfarenheter av
samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen
med flera. Förvaltningen har ofta praktikanter inom flera delar av
verksamheten. Inom förvaltningens operativa verksamhetsområden
finns ett etablerat samarbete med arbetsmarknadsavdelningen och
flertalet resurser från AMA är i verksamheterna. Under året har dock
förvaltningen varit restriktiv med att ta emot nya praktikanter och
resurser från arbetsmarknadsavdelningen till följd av pandemin.
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
översiktsplansarbetet samt detaljplanarbetet. 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 miljösamordnare, miljöstrateg och kommunekolog
med flera 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 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.
Kultur- och fritidsnämnden har inte påbörjat arbetet med uppdraget.

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)
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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)
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan
Integration 2030, (Område: demokrati) 202106-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag
att erbjuda lovaktiviteter (KF ÖS 3)

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan
Integration 2030, (Område: demokrati) 202106-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag
att genomföra medborgardialog med unga
angående utformningen av Hus för kultur (KF
ÖS 3)
Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan
Integration 2030, (Område: demokrati) 202106-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag
att utvärdera Rampens digitala
mötesplatsfunktion (KF ÖS 3)
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Under 2021 delades det ut totalt 221 gåvoböcker till familjer med
nyfött barn. Familjerna får presentkort av BVC och kan sedan
komma till biblioteket och hämta ut. Under 2021 valde
verksamheten att ge BVC 93 böcker så att dom kunde dela ut direkt
till familjerna. Detta för att minska risken och inte utsätta barnfamiljer
för smitta i och med pandemin.
Lovaktiviteter har genomförts under sommarlovet -21 samt under
höstlovet och jullovet. Aktiviteterna finansierades med statliga medel
och kommunbidrag. Totalt arrangerades ca 30
verksamheter/aktiviteter i kommunal regi varav några inköpta
aktiviteter som Fotbolls Companiet, digitala workshop, Storyspot
med mer och ca 20 verksamheter/aktiviteter från föreningar,
studieförbund med fler
Cirka 3500 barn och unga har deltagit (genom de redovisade
kostnadsfria aktiviteterna som blivit beviljade lovstöd).
Medborgardialog med unga har inte genomförts under hösten å
grund av rådande pandemi. Kontakt med ungdomsfullmäktige har
tagits för att se hur unga kan involveras i processen med Hus för
Kultur (kulturstråket).

På grund av Covid-19 pandemin har Rampens verksamhet till
största delen varit stängd. Under hösten öppnade verksamheten
upp med olika aktiviteter. Den korta tiden som verksamheten varit
öppen har inneburit att utvärderingen också dragit ut på tiden och är
planerad att ske i februari -22. Dock har strukturen för utvärderingen
satts.
Det som gått att notera utan utvärdering är att Rampens digitala
kommunikation når ungdomar och att man tar del genom det som
kommuniceras.

2.1.4 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.
En ny enhet för trygghet och samhällsskydd har inrättats med uppgift att leda och samordna
kommunens kris-, säkerhet- och trygghetsarbete. Förvaltningsövergripande drogförebyggande
gruppen har de tagit fram ett kunskapspaket för att öka kunskapsnivån i respektive förvaltning.
Under året påbörjades arbetet med metoden "Effektiv samordning för trygghet", tillsammans med
bostadsbolag och polis. Metoden innebär att händelser och incidenter rapporteras in varje vecka för
att kunna vidta effektiva insatser. Kommunen har idag ett LOV § 3-område (lagen om
ordningsvakter) i de centrala delar av Uddevalla. Kommunen har ansökt om och beviljats ett LOV §
3-område på Dalaberg där rondering startar den 1/2 2022. Aktiviteter erbjuds barn och unga för att
öka den sociala gemenskapen och förebygga otrygghet och isolering. På grund av pandemin har
många aktiviteter skett i digitala forum.
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Kultur- och fritidsnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda
möjligheterna och presentera förslag för
tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande
lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4
(KF ÖS 4)

Det finns flera påtalade brister i kulturskolans lokaler på Skolgatan.
Den långsiktiga lösningen är att kulturskolans verksamhet ska flytta
till det nya medborgarhuset när det står klart. Dock är bristerna i de
nuvarande lokalerna så stora att det behövs tillfälliga lokaler i
väntan på att det nya medborgarhuset färdigställs.

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)

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 ett led i tävlingen ska
det genomföras en workshop med arkitekterna, tjänstemän, politiker
och fastighetsägare i området.
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.

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

Beslut fattades i kommunfullmäktige att godkänna kultur- och
fritidsnämndens förslag som innebär att Rimnersvallen renoveras till
SM-standard, Superettan-standard och fullt ut
tillgänglighetsanpassning för både utövare och publik.
Byggprocessen är påbörjad. Ny läktare mot öster ska byggas
samman med Rimnershallen. Byggnation med helt nya byggnader
och läktare skall vara färdigställda sommaren 2023 då vallen som är
byggd 1923 firar 100 år. Simhallen, Rimnershallen och
Rimnersvallens byggnader byggs samman.

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)

Projektet är i slutfasen av behovsanalys och planerar ett
informationsärende i januarinämnd och ett beslutsärende i februari
gällande godkännande av behovsanalys samt beställning av
förstudie.

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)

På grund av utvecklingen till följd av pandemin har inga aktiviteter
påbörjats. Uppdraget samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen,
som påbörjade ett omtag med uppdraget under hösten 2021 där en
alternativ plan samt aktiviteter ska tas fram i dialog mellan
förvaltningarna.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att fr o m 2022 införa
ett mått på ungas psykiska ohälsa för att kunna följa den psykiska
ohälsan bland unga systematiskt.

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. Kommunledningskontoret är sammankallande.
Utifrån en medborgardialog har polisen och kommunen gemensamt
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tagit fram ett medborgarlöftes som antogs i februari 2021.
Medborgarlöftet ligger till grund för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet i kommunen.
Trygghetsskapande aktiviteter sker i många av kommunens
verksamheter bedriver bland annat fritidsgårdarna. Under
pandemiåret har verksamheter flyttat ut och mött invånare, främst
barn och unga, i sina bostadsområden (även andra platser). Det har
då blivit tydligt att det saknas vuxennärvaro särskilt på området
Tureborg.
Trygghetsperspektivet diskuteras alltid noggrant i ny- och
ombyggnationer samt vid skötsel av grönområden.
Brukare, anhöriga och invånare informeras regelmässigt bland
annat om de öppna verksamheter som finns i kommunen såsom
olika mötesplatser, Frivilligcentralen, Anhörigcentralen, Saronhuset
samt frivilligorganisationer. Samordningsgrupp/Fokusgrupp finns på
Dalaberg/Hovhult som fokuserar på att stärka samverkan och öka
tryggheten för allmänheten i området genom gemensamma
aktiviteter, kunskapshöjande inslag och informationsutbyte.
Trygghetsvandringar tillsammans med polis, kommun,
fastighetsbolag har gjorts vid tre tillfällen, Dalaberg, centrum och
Tureborg. Genom en ökad och mer kontinuerlig samverkan med
den nationella nattvandrarorganisationen som verkar i Uddevalla är
målet att få in fler medlemmar till organisationen och utöka
nattvandringstillfällena i centrum men även utöka vandringarna till
andra områden, ex Tureborg. Kommunen har idag ett LOV § 3område (lagen om ordningsvakter) i centrala delar av Uddevalla
vilket kommer att utökas så att det blir både dag och kvällsrondering
utifrån att Invånarna och näringsidkare upplever en ökad trygghet.
För öka tryggheten bland invånarna på Dalaberg startar rondering i
området den 1/2 2022.
Kommunen har idag ca 120 områden som är aktiva inom
grannsamverkan. På grund av pandemin har inga fysiska stormöten
varit möjliga att planera in, i nuläget finns upprättad kontakt via mail
och telefonsamtal med alla grannsamverkansområden.
Kommunen arbetar med att ta fram en organisation för
avhopparverksamhet.
Samtliga skolformer arbetar med att öka barns och elevers trygghet
i verksamheten. Förskoleverksamheten har stort fokus på barns
integritet, likabehandling, språkutveckling samt lärande för hållbar
utveckling. Gymnasieskolan har genomfört en enkät om trygghet,
trivsel och studiero under hösten. Resultatet ligger till grund för
specifika förbättringsåtgärder inom varje rektorsenhet. Inom
Vuxenutbildningen har trygghetsskapande aktiviteter under året
fokuserat på de utmaningar som är förenade med
distansundervisning. Det har bland annat handlat om att skapa tillit
och öppenhet inom elevgruppen. Vuxenutbildningen genomförde i
våras en enkätundersökning om elevers upplevelser av
diskriminering som visade att det finns många fler upplevelser än
anmälningar om diskriminering/kränkning. Detta har varit ett viktigt
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underlag vid arbetet med plan mot diskriminering och kränkande
behandling. Brukarenkäter visar på mycket hög trygghet på
vuxenutbildningen (97%).
Kommunen påbörjade arbetet med metoden "Effektiv samordning
för trygghet" i mars 2021, tillsammans med bostadsbolag och polis.
Metoden innebär att händelser och incidenter rapporteras in varje
vecka för att kunna vidta effektiva insatser. Utvärdering av arbetet
visade att det behövdes en bättre metod för inrapportering, vilka
insatser som skall göras i samverkan samt uppföljning för att mäta
det brotts- och trygghetsskapande arbetet. En process inleddes för
upphandling av Embrace Safety som är en molntjänst som innebär
att samverkan kan utvecklas internt men också med externa aktörer
så som polis, bostadsbolag, företag och näringsidkare. Med den nya
inrapporteringstjänsten kommer arbetet kunna utökas till hela
kommunen, inte bara vissa utvalda områden. Uppstart av det nya
rapporteringsverktyget Embrace Safety är planerad till februari
2022. Utifrån Effektiv samordning för trygghet har kommunen, polis
och bostadsbolag tagit fram hot spots där brottsförebyggande
arbete behövs och för att öka tryggheten. Trygga Trappan är ett ex
på trygghetsskapande arbete utifrån hot spots, där samverkan
mellan bostadsbolag, kommun, polis och även näringsidkare är
viktig. Metoden innebär att skapa trygghet i trappuppgångar där det
förekommer att obehöriga, ofta gäng samlas och uppehåller sig,
skapar oro och otrygghet bland de boende. Arbetet rapporteras till
BRÅ

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)

Fastigheten Frideborg kommer fortsätta hyras av den nuvarande
fastighetsägaren. Efter önskemål har man utrett möjligheten att
köpa fastigheten vilket inte visade sig vara genomförbart.
Renoveringen av Frideborg väntas vara klar under 2023 medan
renovering av de två övriga husen samt bakgårdarna väntas vara
klar 2024. Slutdatum för projektet förväntas därav flyttas fram till
2024. Detta beror på att vissa åtgärder inte kan påbörjas innan det
resultat av arbetet med förändring av detaljplan som just nu pågår
är klart. Arbetet med detaljplanen innefattar en antikvarisk
utredning av husen och kulturmiljön, bullerutredning, arkeologisk
undersökning samt utredning av eventuella markföroreningar.
Fortsatt arbete med utformning av husens interiör samt verksamhet
pågår. Planering för innehåll, drift, programsättning, marknadsföring
etc. sker tillsammans med föreningar

2.1.5 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 inom socialtjänstens verksamhet som
leder till resultat och effekter. Exempel på aktiviteter är framtagande av nya samverkansrutiner
mellan myndighet (vuxen och funktionshinder) och utförare samt ny boendesamordning med
strategiskt och samordnande arbete kring hemflyttningsprocessen inom LSS. Inom
utförarverksamheten för barn och unga görs systematisk uppföljning. Omstruktureringsarbetet på
Skogslyckan är slutfört. Uddevallahems trygghetsboende är klart för inflyttning och arbetet har
påbörjats med att skapa ett Äldrecentrum med aktiviteter. Arbete har skett kring framtidens boende
inom LSS för att minska antalet externa placeringar.
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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. Exempelvis har ett jämförelseprojekt startats som syftar till att se hur andra
framgångsrika kommuner löser uppgiften kring verksamhet, kvalitet, ekonomi och personal.
Politiska uppdrag
Socialnämnden har utifrån flerårsplan
2020-2022 fått i uppdrag att möjliggöra
hemmaplanslösningar (KF ÖS 5)

Kommentar
Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat sätt
kring insatser på hemmaplan, där alla tar ansvar för att göra den
bästa insatsen för barnen och deras familjer. Sektionens
fokusområden under 2021 har varit att så många barn som möjligt
ska få sina behov tillgodosedda i sina privata nätverk samt öka
barns delaktighet. Medel att nå dessa mål är bland annat
Barnahusets insatsmodell, BIM, tidigt samordnade insatser, TSI,
samt utvecklingsarbetet med att aktivera barnens nätverk,
exempelvis genom trygghetsplaneringar. Mottagningsgruppen har
gått 2-dagars utbildning genom säkerhetsteamet i Mölndal. Såväl
BIM som TSI är nu i full gång.
Antalet vårddygn för externa HVB-placeringar har under året varit
fortsatt låga och i alla placeringar på SIS eller HVB som gjorts är
alla hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under senaste
tertialen har dessvärre behovet av externa placeringar ökat på
grund av flertalet tungt kriminella ungdomar. God samverkan inom
sektionen har kunnat förkorta flertalet placeringar. Sektionens
utmaning är fortsatt att även externa familjehemsplaceringar ska
minska. De månatliga placeringsgenomgångarna fortsätter och är
en viktig framgångsfaktor i detta arbete.
En stor ökning av placeringar av våldsutsatta har skett under senare
delen av året, både interna och externa. Här kommer
placeringsgenomgångar införas för att säkerställa det gemensamma
arbetssättet med insatser på hemmaplan.
Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring
gemensamma brukare är under utveckling och där finns ett
förbättringsarbete att göra.
Närsjukvårdsgrupp barn och unga löper på och rätt verksamheter är
representerade i gruppen.
Inom sektionen vuxen och funktionshinder har arbete skett för att
skapa struktur för intern samverkan i syfte att framarbeta en
sammanhållen missbruksvård gemensamt med Fyren och
Kompassen. Arbetet för att genomföra det som hittills tagits fram
samt identifiera ytterligare områden i behov av utveckling pågår.
Detta sker bland annat genom att regelbundna avstämningar sker
mellan berörda enhetschefer. Gemensam kompetenssatsning och
personalsamverkan får skjutas fram med anledning av pandemin
och det är oklart när detta kommer att kunna genomföras.
Personalgrupperna har haft gemensam handledare, vars uppdrag är
att främja samsyn mellan verksamheterna. Denna handledning
avslutades vid årsskiftet.
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Inom området boende LSS pågår arbetsprocesserna i bo-gruppen.
Uppdraget för bo-gruppen är att verkställa beslut om boende LSS
utifrån behov och resurser. Bo-gruppens arbete och uppdrag ses
över och kan komma att förändras i sin struktur i framtiden, för att på
bästa sätt tillvarata och utveckla våra interna LSS-boenden i
kommunen.
Som ett led i arbetet kring hemmaplanslösningar har avdelningen
för social omsorg under våren tagit fram en boendeplan där
utformning och geografiskt läge har specificerats för gruppbostäder,
servicebostäder och satellitlägenheter inom LSS. Bostäders
utformning och geografiska belägenhet är av största vikt för att
kunna verkställa på hemmaplan för brukare med utåtagerande
beteende, missbruk, blandmissbruk, psykiatriska diagnoser och
dubbeldiagnoser.
En annan viktig pusselbit för genomförande av
hemmaplanslösningar är kompetensutveckling för personalen.
Avdelningen för social omsorg har under året tagit fram ett digitalt
utbildnings- och reflektionspaket i lågaffektivt bemötande för att
tillgodose kunskap om fler metoder och strategier i hur avvikande
beteenden och svåra situationer kan hanteras. Kursen kompletteras
med reflektionsmaterial att genomföra på arbetsplatsträffar. Utöver
detta har instruktörer enligt Durewall LAB utbildats som under
hösten bidragit med ytterligare utbildningsinsatser på området. Även
utbildning i funktionsvariation och samtidigt missbruk liksom
utbildningar i hot och våld har genomförts under året.

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. Utbildningsomgång 1, där 30 medarbetare
deltog, är klar. Några av de som deltog i omgång 1 saknade dock
kompetenskraven i svenska och samhällskunskap utifrån Vård- och
omsorgscollege. Dessa medarbetare har därför behövt gå
kompletterande utbildning i dessa ämnen för att nå upp till
kompetenskraven för titeln undersköterska enligt Vård- och
omsorgscollege, där Uddevalla ingår.
I höstas startade en ny omgång med 15 medarbetare. Inför denna
omgång hade förvaltningen som krav att ha den kompetens som
krävs i svenska och samhällskunskap för att vara aktuell för
Äldreomsorgslyftet.
Sammantaget har 17 medarbetare under året har fått titulaturen
undersköterska. I mitten av januari startar ytterligare 25
medarbetare sin utbildning utifrån statsbidraget.

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

Representanter från kommunens förvaltningar som arbetar med
drogförebyggandefrågor har träffats regelbundet under namnet
Fokusgrupp droger. 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).
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Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för
trygghetsskapande åtgärder, där samtliga nämnder och
förvaltningar är representerade.
Flera medarbetare från många förvaltningar och organisationer har
också gått en gemensam digital utbildning, "Verktyg för demokrati"
under ledning av Fryshuset. Utbildningsprogrammet hade som syfte
att vara brottsförebyggande och behandlade bland annat risk- och
skyddsfaktorer samt hållbara insatser.
Kultur- och fritidsnämnden har under året prioriterat Tureborg bland
annat för lovaktiviteter och mobila fritidsledare har medverkat vid
kulturskolans pop-upaktiviteter i området. Ungdomspedagog har
samverkat med fältsekreterare i området under året och fritidsledare
har mött upp många ungdomar från Tureborgsområdet i
esporthallen

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

Arbetet enligt den kommunövergripande handlingsplanen till den digitala agendan har fortsatt.
Bland resultaten finns att den digitala socialtjänstmedarbetaren ”Robin” hanterar drygt 2650
ärenden per månad med en automatiseringsgrad om 95%. En lokal handlingsplan tillhörande Digital
agenda för kommunledningskontoret har blivit fastställd.
Under året har kommunen implementerat de nya kompetenskriterierna och medarbetarsamtalet har
utförts enligt de nya kompetenskriterierna. Kompetenskriterierna är nu del av årshjulet för
arbetsmiljö. Även rutiner för kompetensinventering samt successionsplanering är framtagna
Socialnämnden har bland annat gjort en omstart av heltidsresan och ännu en utbildningsomgång av
Äldreomsorgslyftet har startat. Under pågående pandemi har utförandet av uppdragen anpassats och
samtidigt har arbetsmiljön säkrats. Framtagande av kompetensplaner inom hälso- och sjukvård har
påbörjats och introduktionsplaner inom individ- och familjeomsorgen används.
Uddevalla kommun är utsedd till modellkommun med fokus på digitalisering inom äldreomsorgen.
Digitalisering och automatisering är ett högt prioriterat område. Processer automatiseras löpande
och upparbetat samarbete finns mellan berörda. Flertalet aktiviteter inom äldreomsorgen och
individ- och familjeomsorg har pågått under perioden. Viss del av utvecklingsarbetet har dock
tvingats senareläggas på grund av pandemin medan andra digitaliseringsdelar tack vare pandemin
har utvecklats.
Pandemin har på många sätt påskyndat en utveckling av användandet av digitala verktyg.
Arrangemang och aktiviteter arrangeras digitalt och kan på så sätt nå ut till fler än vad som annars
skulle deltagit. Inom barn och utbildning pågår en omfattande digitalisering av undervisning och
tjänster och satsningar på automatisering görs.
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Samhällsbyggnadsnämnden har fått i
uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-09-08
(Dnr KS 2021/00346), att säkerställa skicket
på Gula villan samt att under budgetåret 2023
prioritera anslag för tillgänglighetsanpassning
invändigt (KF ÖS 6)

Förvaltningens fastighetsavdelning har utfört åtgärder för att
säkerställa att byggnaden inte tar skada och arbete pågår för att
hitta lämplig verksamhet till fastigheten.

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan
2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare,
därför strävar kommunen efter att erbjuda alla
anställda heltid, och deltid som en möjlighet
(KF ÖS 6)

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige har beslutat enligt flerårsplanen att alla
nämnder ska göra omstart i Heltidsresan. Detta uppdrag kommer
därför att diskuteras för avslut på vårens uppsiktspliktsmöte. Kultur
och fritid har en relativt hög andel heltidsanställda och vid
nyanställningar eftersträvas heltider. Förvaltningen deltar i det
kommungemensamma uppdraget. Förvaltningen hade vid senaste
inventeringen ett fåtal ofrivilligt deltidsanställda. En förutsättning för
att möjliggöra heltidstjänster för dessa är att införa
kombinationstjänster. I detta finns framför utmaningar som är
kopplade dubbelkompetens, villigheten att arbeta på flera
arbetsplatser, schemasynkningar för att nämna några.
Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt kommunstyrelsens
slutrapportering av uppdraget
Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt socialnämndens
slutrapportering av uppdraget
Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och
utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget
Kommunfullmäktige har 2019-10-11 godkänt
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget

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. I samband med den årliga
upprättade lokalförsörjningsplanen sker kontinuerligt en diskussion
om hur lokaler på lämpligaste sätt ska anpassas till de verksamheter
som bedrivs inom kommunen. För de nya lokaler som planeras och
byggs är en framtida flexibel användning av lokalerna samt ett
effektivt utnyttjande av ytor grundförutsättningar som tas med redan
när arkitekter börjar rita förslag.
Pågående planering och arbete
•

Medborgarhuset som ska stå klar 2026 planeras inrymma
både kulturskola och stadsbibliotek

•

Under våren har flera flyttningar skett för verksamheterna;
sjuksköterskekontoret Väst, Skogslyckans
hemtjänstgrupper och Bemanningsenheten. Samtliga
flyttningar syftade till mer lämpliga och ändamålsenliga
lokaler för verksamheten.
Förberedelser har under hösten skett inför flytt av enheten
IT-utveckling/IT-stöd från Centrumkontoret till lämpligare
lokaler på Junogatan 9.

Verksamhetsberättelse 2021
Kommunfullmäktige

Politiska uppdrag

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

27 (35)

Kommentar
•

En översyn av lokaler inom äldreomsorgen för att skapa
nya/flera boendeplatser inom befintliga lokaler har
påbörjats under senare delen av året.

•

Introduktionsprogrammen; IM, flyttar från och med våren
2021 till Agneberg och lokalintegreras därmed inom ett
gymnasiehus med nationella program. Eleverna kommer
att mötas i vardagen i skolan vilket kommer och gynna
såväl språkutveckling som kulturell integration. Under
kommande år kommer dessa effekter att följas.

Under 2021 har förvaltningen arbetat med att minimera arbetssättet
i syfte att rätt utredningar, i rätt omfattning genomförs. Vidare
arbetar förvaltningen med exploatörssamverkan där exploatören
kan ta ett större ansvar för processerna och tidsåtgången. 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
informationen ytterligare och pågående planer visas där istället som
en punkt.

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

Under året har en verksamhetsutvecklare anställts vilket resulterat i
att flera processer vidareutvecklats och digitaliserats, bland annat;
digital referenstagning, en app som är framtagen för besöksräkning
på Bowlinghallen, chatbot och digital resebeställning.
Beslutsstödet har utvecklats betydligt under året och möjliggör för
chefer att fatta kvalitativa beslut när verksamhetsdata snabbt och
illustrativt kan presenteras och analyseras. Barn- och
utbildningsförvaltningen och socialtjänsten har fortsatt utvecklingen
och införandet av beslutsstödet. Samtliga chefer inom socialtjänsten
har fått tillgång till beslutsstödets delar kring ekonomi och personal,
lifecares vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Sedan
juni kan också avtalstrohet följas i beslutsstödet.
Ett aktivt arbete med att utveckla distansundervisning och digital
undervisning har skett inom alla skolformer, det har lett till ökad
digital kompetens hos både elever och lärare vilket fortsätter ge
effekter även när distansundervisning inte längre tillämpas. Det nya
elevadministrativa systemet har implementerats och är i full drift för
samtliga skolformer. Förskolan har med framgång provat teamssamtal mellan olika barngrupper. Google Workspace for Education,
”Enterprise” har testats på ett antal enheter inom grundskolan med
goda erfarenheter. Planen är att alla pedagoger på högstadiet ska
använda systemet främst för att kunna genomföra plagiatkontroll på
elevarbeten.
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Kommentar
Samhällsbyggnad har digitaliserat det geotekniska arkivet. Arbete
pågår även med att kunna presentera en projektöversikt i kartan. I
övrigt arbetar förvaltningen med att uppfylla det nationella kravet att
alla detaljplaner ska vara digitalalt tillgängliga och finnas på den
nationella geodataplattformen från och med 2022.
Digitaliseringsprojekt kopplade till samhällsbyggnadsprocessen
pågår, bland annat BIM (Building Information Model). Snöröjningen
övervakas digitalt och man ser nu över möjligheten att lägga upp
rutterna och uppföljningen digitalt. Felanmälan på fastigheter har fått
ett digitalt system och en dialog med Uddevalla energi pågår för att
undersöka vinsterna av IoT (internet of things). Arbetet med
kostdataprogrammet Matilda utvecklas till att kunna användas fullt ut
i hela kommunen och av alla förvaltningar, vid t ex beställningar,
statistik, näringsberäkningar m.m. Egenkontrollprogrammet har
digitaliserats och digital dokumentation har påbörjats. Inom
Lokalvårdsservice arbetar nu samtliga lokalvårdare på Ipads. Ett
arbete pågår av att skapa digitala säkerhetsblad.
Våren 2020 utsågs Uddevalla kommun till en av Sveriges
modellkommuner. Det innebär att Uddevalla fungerar som modell
för äldreomsorgens digitalisering. Socialtjänsten har under året
arbetet med att automatisera och digitalisera processer inom flera
verksamhetsområden. Under hösten har förvaltningen börjat arbeta
med Dynamics 365. Som innebär en möjlighet att bygga egna
appar.
Under 2021 har IT-utvecklarna inom socialtjänsten arbetat med;
Utbetalning till familjehem, Flytta information från journal till
utredning, Avslut trygghetslarm, Utförd tid, Genomgång av HSLjournaler för eventuellt avslut, Loggposter - Avdrag hemtjänst vid
frånvaro, Justering av avgift på grund av korttidsvistelse, Justering
av avgift på grund av Trygghemgång, Avgift för extratid (ledsagning
och avlösning), Digitala rekryteringsprocessen, Bemanning,
Ansökan sjuklönekostnader för personlig assistans LOV(lagen om
valfrihet), Ersättningsberäkning för HSL-uppdrag, Loggpost nya
beslut (påbörjad, men pausad), Kontroll hjälpmedelsfaktura
(påbörjad, men pausad), App - Chef i Beredskap, App - digital
referenstagning, App - sms funktioner, Månadsmått för
beslutsstödet.

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

Kommundirektören har avlämnat en utredning enligt uppdraget samt
förslag till förändringar. Kommunfullmäktige har därefter bland annat
beslutat att ansvaret för beslut om köp och försäljning av mark från
1 januari 2022 ska överföras till kommunstyrelsen samt att en
markplan ska upprättas.

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

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige att heltidsanställning ska
vara norm för alla verksamheter i Uddevalla kommun. Alla
tillsvidareanställningar ska vara på heltid och deltidsanställningar
ska successivt gå över till heltid. Förvaltningarna arbetar för att
heltider eftersträvas och i löpande dialog med medarbetarna i
största möjliga mån tillgodose, när önskan om ökad sysselgrad
finns.
Barn och utbildnings andel av heltidsanställda 2021 är ca 93%
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Samhällsbyggnadsförvaltningens andel av heltidsanställda 2021 är
ca 79% och är i stort sett oförändrad jämfört med 2020. Inom
samtlig serviceverksamhet syns 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.
Kultur och fritidsförvaltningen har ett 10-tal medarbetare som är
ofrivilligt deltidsanställda. En förutsättning för att möjliggöra
heltidstjänster för dessa är att införa kombinationstjänster. I detta
finns utmaningar som är kopplade till dubbelkompetens, villigheten
att arbeta på flera arbetsplatser och schemasynkningar.
Socialtjänsten åter-uppstartade heltidsresan och i juni 2021 gick
strax över 60 medarbetare från deltid till heltid på ett vård- och
omsorgsboende. Hemtjänsten natt och fler vård- och
omsorgsboende startade upp heltidsresan i höstas och fler vårdoch omsorgsboende planeras för uppstart i januari 2022.

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att
digitalisera plan och byggprocesserna (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. Ett pilotprojekt har startats för införande av
digital myndighetspost/mina meddelanden för ärenden inom byggoch miljöprövning. IT-avdelningens ambition är, att efter avslutat
pilotprojekt, gå vidare med digital myndighetspost för samtliga
förvaltningar.

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)

Mobila team är bildade och är nu en del av tidigt samordnade
insatser, TSI-projektet.
Under perioden september till november så har TSI-teamet
Magneten arbetat med metodutveckling och utveckling av de
arbetsprocesser som ska prövas på pilotskolorna. Arbetet med
ärenden har startat på ett positivt sätt och i nuläget är fem ärenden
igång.
Satsningen på att vidareutveckla mobila team är delfinansierad av
hälsopolitiska rådet.

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

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år
och som inte slutfört grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet (inom
kommunala aktivitetsansvaret). Verksamheten jobbar utifrån konstnärliga processer, i kombination
med studier och praktik. Antal ungdomar i denna verksamhet fortsätter att vara högt och drygt 30

Verksamhetsberättelse 2021
Kommunfullmäktige

30 (35)

ungdomar har varit inskrivna under året. Resultatet för året är att 79 % av de som avslutat sin tid på
Nike, gick vidare till studier eller arbete.
Ett beslut om ny skolstruktur inom grundskolan har fattats under året. Uddevalla kommun har ingått
avtal med extern entreprenör för att säkerställa en god lokalförsörjning och byggen av förskolor och
skolor har inletts. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar för undervisning
som alternativ eller komplement till skolförlagd verksamhet. För att säkra kompetensförsörjningen
och upplevas som en attraktiv arbetsgivare sker ett utvecklingsarbete med fokus på lärares arbetstid,
organisation och arbetssätt, rekrytering och arbetsmiljö. Implementering av kommunens modell för
systematiskt arbetsmiljöarbete pågår också. En ny förstelärarorganisation är under implementering.
Kommunen har under perioden fortsatt arbetet för ett helhetsgrepp kring barnens/ elevernas hela
skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet för
höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero innefattar återkommande resultatdialoger på
alla nivåer inklusive med nämnden. Arbetssättet borgar för bättre analys, mer träffsäkra insatser för
ökad måluppfyllelse, utveckling av arbetssätt samt bättre samutnyttjande av gemensamma resurser.
2.1.8 och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning

Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer som uppbär
försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Uppsökande verksamhet, områdesanställningar, Drop
In, digital coachning, samt arbetsmarknadsevent är några särskilda insatser som erbjuds ungdomar
genom Jobbcafét i norra Uddevalla.
Kommunen har erbjudit rådgivningssamtal till personer som står längre från arbetsmarknaden,
främst utrikes födda, om att starta företag. Under 2021 fick drygt 20 personer med en företagsidé på
olika sätt råd och stöd för att kunna ta sig vidare och starta företag. Regelbunden kontakt med
Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer inom nyföretagande t.ex. Support Group Network,
Coompanion och Nyföretagarcentrum har skett parallellt.
2.1.9 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.
Inom stadsutvecklingsprojekten har bl.a. projektering och framtagning av systemhandlingar pågått
för simhallen och beslut om renovering av Rimnersvallen är fattat. Gällande kajpromenad med
översvämningsskydd så har beslut fattats att påbörja projekteringsfasen samtidigt som frågan om
nytt resecentrum har lyfts in i projektet. En förstudie om medborgarhus i centrum som ska innehålla
lokaler för administration, bibliotek, kontaktcenter, kulturskola m.m. har tagits fram och
samverkansavtal om byggandet har tecknats. Arbetet fortgår med skolor/förskolor där bl.a. projekt
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Ljungskileskolan har startat, förstudie Skäret skola är klar och detaljplan tas fram och förstudie har
genomförts för Hälle förskola. Gällande Badöområdet pågår bl.a. åtgärdsutredning avseende
skredrisk. Ett nytt avtal är tecknat som reglerar stängning av bergtäkt vid Fröland.
Under 2021 har förslaget till ny översiktsplan varit på samråd. Planen har därefter arbetats om och
färdigställts för att skickas ut på granskning. Nya riktlinjer för markanvisning har tagits fram.
2.1.10 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse,
boende och turism

Kommunen har tagit fram en plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla som syftar till att utveckla och
öka förutsättningarna för kommunens invånare samt besökare att hitta ut, ta del av, upptäcka och
uppleva kommunens natur och miljö.
Arbete har pågått med att ändra föreskrifterna för de kommunala naturreservaten i syfte att gynna
friluftslivet. Strandpromenaden har renoverats, upprustning av del av Lelången, planering för nya
vandringsleder på Majoreberg och planering för den regionala cykelleden, Västkustleden, genom
Bohuslän.
Kommunens två förskolebussar besöker ofta olika miljöer för naturupplevelser.
Politiska uppdrag
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan
2019-2021 fått i uppdrag att möjliggöra
laxtrappa i Bäveån till ovanliggande
vattensystem (KF ÖS 10)

2.1.11

Kommentar
Under året har hinder ovanför Strömberget röjts undan. En
fiskräknare har köpts in med planerad installation vid Strömberget
våren 2022. Fiskräknaren med tillhörande kamera hjälper
kommunen att dokumentera förutsättningarna för fiskvandring till
ovanliggande vattensystem.

Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke

Kommunen har under året arbetat med att ta fram nya reservatsföreskrifter för Bassholmen.
Intresset för friluftsliv i Uddevalla kommun tycks hålla i sig en trend som fick ett uppsving i och
med pandemin. Flera vandringsleder är välbesökta både av kommunens invånare samt turister.
Byggandet av nya simhallen, och Rimnersvallen på Rimnersområdet är i full gång, projektet
kulturstråket (hus för kultur) är i gång och har presenterats för allmänheten.
Genom Uddevalla Convention Bureau och det regionala CVB-nätverket synliggörs kommunens
ambition och utbud för att kunna stå som värdar för möten och kongresser. En dialog har påbörjats
om att förlägga BRÅs årsmöte ”Råd för Framtiden” med ca 600 delegater till Uddevalla inom ett
par år.
Politiska uppdrag
Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan
2020-2022 fått i uppdrag att skapa ett
destinationsbolag med inriktning om
genomförande 2021 (KF ÖS 11)

Kommentar
Avdelningen för hållbar tillväxt har tagit fram ett underlag för
utveckling av Uddevalla Turism AB. Uddevalla Utvecklings AB
kommer att bereda ärendet.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag
Politiska uppdrag

Kommentar

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag
att genomföra en utvärdering av
effekterna av omläggningen av
linjenätet för stadsbussarna (KF ÖS
2)

Kommunfullmäktige har 2021-02-10 godkänt kommunstyrelsens
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att genomföra en
utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för stadsbussarna.

Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2019-2021 och 20202022 fått i uppdrag att påbörja
arbetet för att inrätta en palliativ
avdelning (KF ÖS 5)

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt socialnämndens slutrapportering
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 och 2020–2022 påbörja arbetet för att
inrätta en palliativ avdelning.

Barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att tillsammans ta fram en
plan gällande gemensamt bibliotek
och skolbibliotek i Källdal (KF ÖS 4)

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och
fritidsnämndens slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 20192021 att tillsammans med barn och utbildning ta fram en plan gällande
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal.

Västtrafik genomförde i december 2014 en omläggning av stadsbussarnas
linjenät i Uddevalla. Omläggningen gjordes utifrån ett behov av förändring då
resandet legat på samma nivå sedan lång tid tillbaka och att Västra
Götalandsregionen fastställt nya mål om ökat resande i kollektivtrafiken.
Linjenätsomläggningen 2014 föregicks av en linjenätsutredning vilken
slutfördes i mars 2013.
Kommunledningskontorets tolkning av uppdraget är att utvärderingen ska
göras mot den målsättning som varit själva syftet för förändringen.
Utvärderingen vill därmed försöka ge svar på frågan om effekter som
uppkommit utifrån vad som var avsikten med linjenätsomläggningen.

I delårsuppföljningen per augusti redovisas att förvaltningen påbörjade
uppdraget under hösten 2021 och ett förslag presenterades och beslutades av
socialnämnden i mars. På grund av pandemin har arbetet med att etablera
platserna pausats. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför
kan avslutas.

Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop
kultur och fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka
med andra aktörer inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att
använda lokalerna, både för att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt
och för att identifiera goda samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur
och fritids verksamheter.
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek,
idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de
grunduppdrag som vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken,
syftar Rampens verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära
samverkan med Rampens besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5
september 2020 invigdes verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500
personer besökt Rampen. Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och
skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i Källdal är därmed avslutade.

Kultur- och fritidsnämnden har
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i
uppdrag att ta fram en plan för
fritidsgård och idrottshall i Källdal
(KF ÖS 4)

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och
fritidsnämndens slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 20192021 att ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal.
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop
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Kommentar
kultur och fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka
med andra aktörer inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att
använda lokalerna, både för att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt
och för att identifiera goda samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur
och fritids verksamheter.
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek,
idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de
grunduppdrag som vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken,
syftar Rampens verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära
samverkan med Rampens besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5
september 2020 invigdes verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500
personer besökt Rampen. Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och
skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i Källdal är därmed avslutade.

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att
driva kommunens fastigheter i
bolagsform (KF ÖS 1)

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda
förutsättningarna för att driva kommunens fastigheter i bolagsform

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag
att starta en process för att flytta
stadshuset till centrum och därvid
se på möjligheterna att kombinera
detta med ändamålsenliga lokaler
för kultur (KF ÖS 3)

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt kommunstyrelsens
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att starta en process
för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att
kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur.

Barn- och utbildningsnämnden har
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i
uppdrag att rekrytera fler
lärarassistenter (KF ÖS 7)

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt barn- och utbildningsnämndens
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att rekrytera fler
lärarassistenter

Kommunstyrelsens presidium anser att uppdraget ska avslutas eftersom
utredningar har gjorts och ett bolag kommer bildas i samband med förvärvet av
Anegrund 10.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att genomföra förstudie om nytt
stadshus med placering Pipfabriken 13 samt att teckna projektledningsavtal
med Arwidsro, varför processen kan anses startad i enlighet med uppdraget.

Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade
grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd
lärarassistent.
Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag
att ta fram en övergripande plan
"Välfärd 2030" (KF ÖS 3)

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020–2022 att ta fram en
övergripande plan "Välfärd 2030"
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att uppdra åt kommunstyrelsen att
ta fram en övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under
våren 2020 processats fram med arbetsgrupp från avdelningen för hållbar
tillväxt och arbetsmarknads- och Integrationsutskottet.
Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns
förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling på hållbar
tillväxt och stärkt arbetsmarknad.
Planen antogs av kommunfullmäktige 2012-09-08 och uppdraget kan därför
anses slutfört.
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Kommentar

Kommunstyrelsen har utifrån
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag
att förstärka och skapa en tydligare
organisation för säkerhetsarbetet
(KF ÖS 4)

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2021-2023 att förstärka och
skapa en tydligare organisation för säkerhetsarbetet.

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)

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag,
av Kommunfullmäktige 2021-03-10
(Dnr KS 2021/00053) att revidera
ÖK Idé (KF ÖS 3)

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens
slutrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag 2021-03-10 (Dnr KS
2021/00053) att revidera ÖK Idé

En ny enheten för trygghet och samhällsskydd har inrättats vid
kommunledningskontoret och arbetar på uppdrag från kommundirektören.
Enheten trädde i kraft i januari 2021 och har till uppgift att leda och samordna
kommunens kris-, säkerhet- och trygghetsarbete. Ansvarområdena är
uppdelade i de fyra huvudsakliga fälten krisberedskap, samhällstrygghet,
säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Uppdraget är därmed slutfört.

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.

ÖK Idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål
och syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd,
rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid
upprättandet av överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering och
revidering skulle göras efter tre år. Under hösten 2020 utvärderades ÖK Idé av
externa utvärderare. Den partsgemensamma arbetsgruppen för ÖK Idé, med
representation från både kommunens förvaltningar och idéburen sektor, har
tillsammans arbetat fram en reviderad version av överenskommelsen baserad
på utvärderingens resultat. Versionen har justerats och förankrats i
partsgemensamma möten och workshops.
Grunddokumentet ÖK Idé är ett strategiskt dokument för kommunens
samverkan med idéburen sektor och föreslås vara gällande till och med 2026.
Revideringen beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde i november
2021.
Kommunfullmäktige har gett
kommunstyrelsen i uppdrag att i
samråd med kommunfullmäktiges
presidium ta fram underlag och
därefter upphandla ett närvaro- och

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens
slutrapportering av uppdraget att i samråd med kommunfullmäktiges presidium
ta fram underlag och därefter upphandla ett närvaro- och voteringssystem i
förening med tjänst för webbsändning som ska vara i bruk senast i januari
2022.
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voteringssystem i förening med
tjänst för webbsändning som ska
vara i bruk senast i januari 2022 (KF
ÖS 6)
Socialnämnden har utifrån
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag
att utreda förutsättningar för
äldrecentrum (KF ÖS 5)
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Kommentar
Avtal med leverantör av webbsändning samt närvaro- och omröstningssystem
för kommunfullmäktige tecknades i juni 2021. Avtalet gäller från och med 202112-15 och systemet väntas tas i bruk januari 2022. Uppdraget är därmed
slutfört.
Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt socialnämndens slutrapportering
av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att utreda förutsättningar för
äldrecentrum
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att efter förändringen på
Skogslyckan, bedöms Rosenhäll och Hovhult vara bra alternativ för framtida
äldrecentra, vilket framgår i avdelningens boendeplan. Förvaltningen bedömer
att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas.

