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Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall Kommunfullmäktige 

  
Nettokostnad tom 
april 2021 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunfullmäktige -0,8 -0,9 0,2 0,1 

Kommunens 
revisorer 

-0,3 -0,6 0,3 0,0 

Överförmyndaren -1,2 -1,4 0,1 -0,1 

Vänortskommittén 0,0 -0,2 0,1 0,2 

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

Resultat 1,7 0,9 0,7 0,2 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

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

Resultatet visar 0,7 mkr efter första tertialet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 

överförmyndaren och vänortskommittén. Prognosen för helåret visar en positiv budgetavvikelse om 

0,2 mkr, bland annat en följd av Covid-19. 

Kommunfullmäktige har sammanträtt vid 3 tillfällen under perioden, under våren har 

sammanträdena varit digitala. Januari-sammanträdet ställdes in på grund av få ärenden, detta bidrar 

till en positiv budgetavvikelse för året. Det pågår upphandling av webbsändning och närvaro- och 

voteringssystem. Hittills i år har det varit 2 sammanträden för Ungdomsfullmäktige, mötena har 

skett helt digitalt. Politiker från Kultur- och fritidsnämnden har deltagit i dialog om fritidsgårdar, 

Kultur-och fritidsförvaltningen har inhämtat ungdomsfullmäktiges synpunkter när det gäller 

utvecklingen av Rimnersområdet. Ungdomsfullmäktige har även varit remissinstans angående 

Friluftsplanen i kommunen. Ledamöterna har också genomgått en utbildning i kommunal demokrati 

och mötesteknik. Ungdomsfullmäktige har behandlat ett antal medborgarförslag, ungdomsförslag 

och motioner. De har också själva lagt fram förslag om lunchkort till elever som pluggar på distans, 

samt förslag om ändrad arbetsordning med fler möten. Även marknadsföring av 

ungdomsfullmäktige inför höstens val har diskuterats på mötena. Sinclairs gymnasiums estetiskas 

program har under våren producerat ett antal reklamfilmer åt Ungdomsfullmäktige som ska spridas 

i skolor och på sociala medier. 

Kommunens revisorer har sammanträtt 4 gånger under perioden. Under året planerar man att 

genomföra förstudier. Hittills har det tagits beslut om förstudie för planprocessen inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Fram till denna tidpunkt har det även tagits beslut om att 

genomföra upphandling av en fördjupad granskning, denna avser kompetensförsörjning kring stora 

projekt (fokus på beställarkompetens). 
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Överförmyndarens verksamhet räknar med ett underskott i sin årsprognos på drygt -0,1 mkr och 

beror på införandet av nytt IT-system med tillhörande tilläggsmoduler, samt kostnad för införande 

av E-tjänst. Antal godmanskap och förvaltarskap inom överförmyndarens verksamhet fortsätter att 

ligga på ungefär samma nivå. Granskningen kan komma att ta något längre tid i år med anledning 

av införandet av det nya ärendehanteringssystemet LEX. Detta beror främst på att införandet blev 

försenat några månader in på 2021 och därför påverkar arbetsbelastningen. Det tar även tid att lära 

sig ett nytt system och digitaliseringen innebär att alla handlingar ska scannas in i LEX. 

Vänortskommittén har sammanträtt vid 2 tillfällen under perioden. För året förväntas ett överskott 

på 0,2 mkr som beror på lägre kostnader på grund av pandemin. I juni genomförs digital 

vänortskonferens med Loimaa som värd. Ungdomsutbyten med Japan kommer att ske digitalt, dels 

genom att skicka filmer till varandra, dels genom digitala möten. Thisted är projektledare för ett 

bokprojekt där unga ska skriva om hur det är att leva i pandemin. 
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1 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T1 
2021 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat man 
T1 2021 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Resultat 
totalt T1 
2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

4,34 4,17 3,39 3,25 4,09 3,93 

Kommentar Trenden för korttidsjukfrånvaro bland medarbetarna i Uddevalla har börjat gå ner. Alla förvaltningar har 
sett en minskning av korttidssjukfrånvaron. Minskning har skett för båda könen men kvinnorna har fortsatt högre 
korttidsjukfrånvaro än män. 
Alla förvaltningar rapporterar att möjligheten till distansarbete har haft ett positiv effekt på korttidsjukfrånvaro. Vi ser 
även ett samband mellan vaccinationstakten samt ökad kunskap kring Corona och den minskade korttidsjukfrånvaron. 
Förebyggande insatser och aktiviteter pågår i samtliga förvaltningar. 
 
Prognosen är att målsättning kommer att nås 

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka Måttet mäts årligen genom telefon och e-postmätning. 
Kommunens verksamheter värnar om bemötande och 
dialog med medborgarna och erbjuder kontaktvägar både 
genom kontaktcenter, Facebook, Instagram och sms 
(utöver telefon och e-post). Verksamheterna arbetar 
kontinuerligt med att följa upp och göra insatser för att 
förbättra resultaten. De arbetar utifrån kommunens 
värdegrund öppenhet, respekt och professionalitet, 
värdegrunden diskuteras också på verksamheternas 
APT. 
Kultur och fritidsförvaltningen har arbetat för att ansökan 
och ändringar vad gäller kulturskolans verksamheter kan 
skötas digitalt hemifrån. Biblioteket har under de perioder 
som verksamhetens öppettider varit begränsade på 
grund av pandemin, haft både en chatt-funktion på sin 
hemsida och utökat samtliga biblioteks telefontider för att 
kunna erbjuda bra service. Socialtjänsten har under 
perioden lanserat ett utbildnings- och reflektionspaket i 
värdegrund, bemötande. Anhörigperspektivet ingår som 
en viktig del i satsningen. Samhällsbyggnad har skickat 
ut en enkät med frågor gällande myndighetshandläggning 
och bemötande där resultatet genomgående varit högt. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås 

 Företagsklimat, ska bli bättre 2020 års resultat för NKI (Insiktsmätningen) hamnar för 
Uddevalla på 77 vilket innebär en förbättring (+3 jämfört 
med tidigare års +1). I ranking klättrar Uddevalla från 81 
till 48. NKI ökar för samtliga serviceområden, störts 
ökning har området effektivitet. Samtliga serviceområden 
ökar jämför med 2019. Högst värde får bemötande på 83. 
Bygglov ökar från 62 till 73. Livsmedel är kvar på 82. 
Miljö- och hälsoskydd ökar från 64 till 68. 
Undersökningen är en kvalitetsmätning av den 
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Mått Kommentar 

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. 
 
Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och 
bemötande via Miljösamverkan – både vid nyanställning 
samt fortsättningsutbildningar. Under första delåret har 
flera event med koppling till företagsklimat arrangerats. 
Det handlar både om externa och interna events. Bland 
de externa kan nämnas att samarbetet med Västsvenska 
Handelskammaren har inletts, samarbetet med Svenskt 
Näringsliv har under delåret blivit uppskjutna på grund av 
pandemin. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås 

 Antal företag i kommunen, ska öka I slutet av första delåret fanns 5491 företag med 
huvudarbetsställen i Uddevalla (Avser aktiebolag, 
enskilda näringsidkare, handelsbolag och 
kommanditbolag). Det är en ökning med 53 företag 
sedan slutet av december månad, trots Corona-
pandemin. 

Under första delåret har 114 företag nyregistrerats i 
Uddevalla kommun (Avser aktiebolag, enskilda 
näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag), vilket 
innebär en ökning jämfört med sista delåret 2020. Detta 
trots Corona-pandemin. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås 

 Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, 
ska öka 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med att 
antal resor med kollektivtrafiken ska öka 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås 

 Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Inom avdelningen för social omsorg har arbete pågått 
med åtgärder utifrån de identifierade 
förbättringsområdena från 2020 års undersökning. Arbete 
har pågått vad gäller; Genomförandeplaner, Synpunkter 
och klagomål, Sociala aktiviteter och Ensamheten 

Prognosen är att arbetet kommer att ge effekt på 
resultatet i kommande brukarundersökningar. Dock lutar 
det mot att Socialstyrelsens årliga brukarundersökning 
kommer att ställas in 2021. 
 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås 
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Mått Kommentar 

 Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Inom avdelningen för social omsorg har arbete pågått 
med åtgärder utifrån de identifierade 
förbättringsområdena. En sådan är att implementera 
arbetssättet att alla enhetschefer tar kontakt med nya 
brukare för att på så sätt skapa ökad trygghet hos 
brukaren, till exempel genom att veta vart man vänder sig 
vid frågor. Detta arbete kan ge effekt på resultatet i 
kommande brukarundersökningar. Dock lutar det mot att 
Socialstyrelsens årliga brukarundersökning kommer att 
ställas in 2021. 
 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås 

 Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

De allra flesta av kommunala byggnader är anslutna till 
fjärrvärme.  

Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid 
större om- och nybyggnationer. Utvecklingen i måttet 
styrs av färdigställandet av byggprojekten. 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. Kommunen köper in el som är förnybar. 
Solceller på byggnader påverkar andelelen förnybar 
energi mycket marginellt och kommer inte att påverka det 
totala utfallet. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås 

 Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon För att minska fossilbränsleanvändningen i kommunala 
fordon arbetar man med att succesivt byta ut fordon i 
fordonsgruppen till fordon som drivs på förnyelsebart 
bränsle. Det finns idag stora utmaningar i att minska 
fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon 
ytterligare. Bland annat när det gäller möjligheten till att 
ladda elbilar då det saknas infrastruktur för detta i 
kommunen samt en ekonomisk fråga. Det är också är 
lång väntetid på att få elbilar. Gasfordonen finns ett fåtal 
att beställa, men då elbilssatsningen är prioriterad 
nationellt blir det färre av dessa. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med 
informationen kring att i första hand köpa in fossilfria 
fordon, men kravspecifikationen på fordon, område med 
flera aspekter vägs in vid köp av fordon. 

I nuläget består fordonsparken av följande miljöfordon; 18 
elbilar, 46 Bensin/Gas, 18 Etanol, 9 laddhybrider (Plug-in 
hybrid) och 55 elhybrider (ingen el utifrån). Elhybriderna 
får inte räknas som miljöbilar i jämförelse med andra 
kommuner, med dem urplockade blir summan 28% för 
miljöfordon. 
 

Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås 
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Mått Kommentar 

 Antalet föreningsaktiviteter, ska öka Det har varit och är besvärliga tider samt stora 
utmaningar för föreningarna, i frågan om att anpassa och 
genomföra planerade aktiviteter. Under pandemin har 
forskning och rapporter (bland annat från RF) visat på 
stora svårigheter att behålla barn och ungdomar i 
föreningslivet. Föreningarna har dock gjort ett fantastiskt 
jobb och varit framgångsrika med att hitta alternativa 
former för bedrivande av sin verksamhet. 
 
Kultur och fritidsnämndens hållning är att i enlighet med 
2020 utbetala aktivitetsbidrag mot referens "normalåret 
2019". 

 
Statistiken för föreningsaktiviteterna finns tillgänglig först 
till första delåret, de skrivs dock in och redovisas i 
tabellen för helår 2020. Antalet aktiviteter har minskat 
med ca 35 000 år 2020 jämfört med 2019. Den siffran 
motsvarar en minskning med ca 12 aktivitetstillfällen per 
förening per vecka (40 veckor för helår), vilket är bättre 
än förväntat. 
 
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. 
 
Extra ekonomiskt stöd har utbetalats till föreningarna som 
redovisat ett lägre antal aktiviteter 2020 gentemot 2019. 
Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet har även 
erhållit statligt ekonomiskt stöd (statligt aktivitetsstöd) 
samt extra stöd utifrån Covid-19. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås 

 Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

Tidigare års höga resultat samt att årets helårsprognos är 
drygt 130 mkr medför att målsättningen nås för perioden. 

 Soliditeten ska förbättras Soliditeten ökar eftersom det egna kapitalet höjs, till följd 
av att årets positiva helårsprognos på 130 mkr. 
Soliditeten för innevarande år uppgår till drygt 15% vilket 
medför att 4 års-snittet ökar och målsättningen därmed 
uppnås att måttet ska öka. 

 Egenfinansiering av investeringar minst 30 % Ett relativt högt årsresultat på 130 mkr samt att 
investeringarna är lägre än budgeterat medför att 
målsättningen nås. Investeringarna beräknas uppgå till 
drygt 430 mkr jämfört med budgeterad nivå på drygt 
580 mkr. 

 Trä som byggnadsmaterial, ska öka Arbete pågår för att utforma och inhämta relevant data att 
mäta. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar för en 
teknisk handbok för att underlätta för beställaren att välja 
hållbara arbetsmaterial. 

 
Prognos för målsättning saknas 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort  

                      Delår april 2021                                                                                   9 (27) 
  
 
  
 

 

 

Mått Kommentar 

 Antal områden som sanerats, ska öka Beslutat har skett i 6 ärenden avseende sanering av 
förorenad mark under första tertialet. 

Under första perioden har det genomförts sex stycken 
saneringsåtgärder, sex stycken MIFO (Metodik för 
inventering av förorenade områden) fas 2 
(undersökningar) har genomförts på pågående 
drivmedelsanläggningar inför riskklassning, två 
åtgärdsutredningar har inkommit dels avseende 
Badöområdet samt för Stena Recyclings verksamhet. 
Bidrag från Naturvårdsverket har fåtts för två av de sex 
objekten som söktes för och förstudier har påbörjats för 
dem. (Bassholmen samt Lyckorna kvarn). Laget 
medverkar i flera av stadsutvecklingsprojekten där FO-
frågan hanteras (Rimnersområdet, nya brandstationen, 
ÖS, Badö, Västra Centrum m. fl). Löpande görs yttrande i 
plan- respektive byggärenden. För två nedlagda 
kemtvättar har inomhusmätningar genomförts. 
Miljöinspektörer har medverkat i MSV Västra Götaland 
och MSV Hallands projekt angående uppstart av ett FO 
(förorenade områdes) nätverk samt har medverkat på en 
föreläsning på Tillämpad miljörätt för studenter på 
Göteborgs universitet. 
 
Prognos för målsättning saknas  

 

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

Höstterminens resultat indikerar att knappt 73% av 
eleverna blir behöriga till gymnasiet (minst yrkesprogram) 
inför läsåret 21/22. Detta är en betydlig (men väntad) 
försämring i förhållande till föregående läsår. 
Åtgärdsplaner för årskurs 9 har gjorts och är under 
implementering, men ser inte ut att räcka för att vända 
trenden. Det är troligt att coronapandemin har haft en 
betydande påverkan på förutsättningarna att 
implementera förbättringsinsatser. 

Det är stor diskrepans mellan Ramnerödsskolans och 
övriga högstadieskolors prognos för behörighetsgrad. 
Endast 37% i årskurs 9 på Ramnerödsskolan bedöms 
klara behörigheten till gymnasiet. Däremot har årets 
årskurs 8 bättre prognosticerad behörighet till gymnasiet. 
 
Nuvarande årskurs 9, årskull 2005, hade vid första 
betygstillfället HT åk 6 en behörighet på 69,6%. Det var 
12,8 procentenheter lägre än föregående åk 6, årskull 
2004. Den stora skillnaden mellan årskull 2005 och 
övriga årskurser identifierades efter terminsbetyget 
HT2019. Stora insatser har genomförts under 
innevarande läsår. Den nedåtgående trenden för årskull 
2005 vände i och med terminsbetyget HT2020 då 
årskullen nådde en behörighet på 72,6%, endast 5,9 
procentenheter lägre än årskull 2004. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås 
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Mått Kommentar 

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

Risk finns att detta mål inte nås utifrån hög andel 
distansundervisning för gymnasieskolan. Kartläggning 
görs på varje rektorsenhet. Uddevalla Gymnasieskola 
kommer under våren genomföra insatser med 
målsättning att erbjuda samtliga elever som inte utifrån 
nulägesbedömning anses nå gymnasieexamen utökad 
studietid. Insatserna sker såväl inom som utanför läsåret. 
 
Prioriterade elever är de elever inom åk 3 som riskerar att 
inte nå gymnasieexamen. Därefter kan insatser göras för 
elever inom åk 1 och 2 som inte har godkända betyg eller 
där det saknas underlag för att sätta betyg. För elever 
inom åk 1 och 2 planeras särskilda insatser from HT 21. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås 

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

62 personer har under de fyra första månaderna avslutat 
sin insats. Fem av dessa har gått vidare till arbete eller 
studier = 8 %. Ett så här lågt resultat har tidigare inte 
setts. Orsaken är en kombination av att målgruppen 
består av övervägande personer som kommer från 
försörjningsstöd, där personerna står extra långt ifrån 
arbetsmarknaden, tillsammans med en hårdnande 
arbetsmarknad och pandemins effekter. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås 

1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Kommunen arbetar med digitalisering och automatisering i syfte att effektivisera och förenkla 

handläggningen samt att öka tillgänglighet och användarvänlighet för kommuninvånarna. 

 

I 2020 års mätning av företagens upplevelse av myndighetskontakter förbättrar Uddevalla kommun 

resultatet i jämförelse från 2019 och under perioden har 99% procent av bygglovsärendena beslutats 

inom den lagstadgade tiden om 10 veckor. En ökad tydlighet i prioriteringsordningen av 

detaljplanarbetet har tagits fram under perioden. Arbete med konkretisering av kortsiktiga och 

långsiktiga aktiviteter har pågått vad gäller utveckling och tillväxt för befintliga företag i ett flertal 

industriområden. 

 

Under första delåret har också arbetet med att mobilisera och få igång samarbetsavtalet med 

Västsvenska Handelskammaren pågått. En fördjupad planeringsprocess fortgår med Svenskt 

Näringsliv kring olika temaområden. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med 
uppdraget sedan 2019. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

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

Företagsklimatsarbetet är idag främst inriktat på 
infrastruktur och attityder vilket gynnar såväl målgruppen 
som övriga företag i kommunen. Under första delåret har 
fokus och prioritet legat på att mobilisera och få igång 
samarbetsavtalet med Västsvenska Handelskammaren. 
En fördjupad planeringsprocess pågår även med Svenskt 
Näringsliv kring frukostmöten och temaområden. 
 
Arbete med konkretisering av kortsiktiga och långsiktiga 
aktiviteter har pågått vad gäller utveckling och tillväxt för 
befintliga företag i ett flertal industriområden. 

 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) 

2020 års resultat för NKI (Insiktsmätningen) hamnar för 
Uddevalla på 77 vilket innebär en förbättring (+3 jämfört 
med tidigare års +1). I ranking klättrar Uddevalla från 81 
till 48. NKI ökar för samtliga serviceområden, störts 
ökning har området effektivitet. Samtliga serviceområden 
ökar jämför med 2019. Högst värde får bemötande på 83. 
Bygglov ökar från 62 till 73. Livsmedel är kvar på 82. 
Miljö- och hälsoskydd ökar från 64 till 68. 
 
Öppna jämförelser företagsklimat är en kvalitetsmätning 
av den kommunala myndighetsutövningen och servicen 
gentemot företag och privatpersoner. 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) 

En uppdragsbeskrivning har utformats under perioden 
med uppdraget har ännu inte påbörjats. Detta beror bland 
annat på den pågående processen kring 
Rimnersområdets utveckling och det arbete med 
ersättningsytor för fotbollsplaner som pågår därigenom. 

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

Under första delåret har översynen av bolagsdokumenten 
i UUAB-koncernen gällt redaktionella ändringar, översyn 
av laghänvisningar med mera. En mer omfattande 
översyn kommer att göras senare. 

1.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Kommunens trafik- och parkeringsstrategi (KF 2018) är en av utgångspunkterna för stadens 

planering. Inriktningen innebär bland annat att transportsystemet ska stärka möjligheterna till en 

god livskvalitet och en attraktiv stad. Södra Bohusbanan har en central roll för pendlingsnavet 

Uddevalla. Västra Götalandsregionen vill att tåget ska vara stommen för de regionala resorna. 

Trafikverket föreslår i en åtgärdsvalsstudie ett antal kostnadseffektiva åtgärder som ökar kapacitet 

och framkomlighet på södra Bohusbanan. Föreslagna åtgärder lämnas som underlag till den 

nationella planen för transportinfrastrukturen 2022 och framåt. 
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Kommunen har tidigare ansökt om utbyggnad av gång- och cykelväg efter statligt vägnät, bland 

annat längs väg 172 vid Lane-Fagerhult och längs väg 675 vid Ulvesund. Trafikverket har vid sin 

bedömning av kommunernas ansökningar inte föreslagit någon utbyggnad av gång- och cykelväg i 

Uddevalla kommun. 

 

Konsortiet Transportkorridor Skagerrak arbetar med att skapa regionförstoring, 

arbetsmarknadsförstoring och tillväxtförutsättningar via Skagerrakbanan, Oslo-Uddevalla-

Göteborg, som snabbast på 1 timme med direkttåg. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att anlägga nya 
sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och 
Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med Trafikverket 
(KF ÖS 2) 

Kommunen har tidigare ansökt om utbyggnad av gång- 
och cykelväg efter statligt vägnät, bland annat längs väg 
172 vid Lane-Fagerhult och längs väg 675 vid Ulvesund. 
Trafikverket har vid sin bedömning av kommunernas 
ansökningar inte föreslagit någon utbyggnad av gång- 
och cykelväg i Uddevalla kommun. 

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

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-18 om 
att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens 
förslag till ny P-norm för kommunen med en mindre 
revidering. Kommunfullmäktiges beslut inväntas. 

Behovet av avgiftsfri, tidsbegränsad parkering planeras 
ses över under året. Uppdraget förlängdes på vårens 
uppsiktspliktsmöte med kommunstyrelsen, till och med 
siste december 2021. 

 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) 

Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning kring ett P-
ledningssystem och kommunicerats resultatet till 
nämnden. Nästa steg är att tillsammans med nämnden 
bestämma inriktning för fortsatt dialog med ägarna till de 
privata parkeringsanläggningarna. 

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

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

alternativa bränslen i fordon, minskad plast och kemförbrukning, energi- och klimatplan, reviderad 

miljöpolicy, cirkulär ekonomi, ökad jämlikhet, Emaus lantgård, fritidsbanken och 

översvämningsskyddet vars syfte är att skydda befintlig stad från stigande havsnivåer och att 

samtidigt skapa attraktiva stråk och mötesplatser i stadens centrum 

 

Under första delåret har i genomsnitt 811 hushåll erhållit försörjningsstöd varje månad, det kan 

jämföras med samma period förra året där snittet var 823. Antal hushåll är alltså lägre. Däremot har 

kostnaderna per hushåll ökat. Snittkostnaden per månad 2021 ligger på 6,37 mkr/månad och 2020 

låg den på 6,10 mkr/månad. Om snittkostnaden håller sig på 6,37 mkr/månad blir årets resultat 

ca 76 mkr. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

  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) 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kartläggning 
och ansvarsutreder förorenade områden. Utifrån 
kartläggningen av förorenade områden har kommunen 
åtagit sig att var huvudman för provtagning och utredning 
av några områden på privat mark med äldre föroreningar. 
Arbetet finansieras genom statliga bidragsmedel. 
Förvaltningen erhöll medel från effektiviseringsfonden 
under 2020 för att digitalisera arkivet med geotekniska 
undersökningar. Projektet är avslutat och informationen 
kommer att kunna hittas i kommunens interna karttittskåp 
och ligga till grund för planering, sanering och 
byggprojekt. 

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

Sedan en politisk styrgrupp för ÖK Idé tillsattes under 
2020 har kommunens interna arbete för att bemöta 
idéburens sektors initiativ om idéburna offentliga 
partnerskap tagit fart. En ny handläggningsordning har 
arbetats fram då förutsättningarna förändrats sedan den 
tidigare handläggningsordningen antogs 2020. 
Processledare har föredragit IOP som metod och 
befintliga överenskommelser löpande i Arbetsmarknads- 
och integrationsutskottet samt för ledningsgrupper på 
förfrågan. Processledning har efterfrågats i större 
omfattning än vad som kunnat erbjudas, ny 
processledare har rekryterats som börjar sin anställning 
27 april. 
 
Under början av 2021 har beslut om att ingå i två nya 
(Synskadades riksförbund Uddevalla och Föreningen 
Saronhuset) IOP:er fattats av kommunstyrelsen och 3 
överenskommelser om IOP har förlängts i berörda 
nämnder. Uddevalla kommun har nu totalt 8 
överenskommelser om IOP med idéburna parter. Förslag 
till överenskommelse med Café Svea är föremål för 
rättslig prövning. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt 
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av 
uppdraget från flerårsplan 2019-2021. 

 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) 

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. Redovisning har skett vid uppsiktsmötet 
våren 2021 och kommer att föreslås 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) 

Beslut om syfte, mål och inriktning är taget i nämnden 
under första delåret. Uppdraget kommer att avgränsas 
utifrån vad som ger störst nytta att ta med i kommande 
revidering av bestämmelser för föreningsbidraget. 
Förslag till revidering av bestämmelser ska informeras 
nämnden i oktober 2021 och beslut tas i början av 
november. Därefter tas beslut i kommunfullmäktige. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att ta fram en övergripande plan 
"Välfärd 2030" (KF ÖS 3) 

Remissen av planen är bearbetad och återrapporterad i 
Arbetsmarknads- och Integrationsutskotten i mars 
månad. Beslut togs då att vid behov komplettera planens 
innehåll och specifika frågeställningar för ledamöter i 
respektive politiska partigrupper innan planen går upp för 
antagande. 

 

  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) 

Projektet har under första delåret tagit stora kliv framåt. 
Under januari höll projektledningen en workshop med 
Kultur och fritidsnämnden där de sex utpekade områdena 
förankrades samt att nämnden genom det arbetet fick ta 
fram det övergripande målet för planen. Detta 
möjliggjorde att planens första utkast antogs av Kultur 
och fritidsnämnden i februari. Utkastet skickades sedan 
ut på remissrunda till berörda nämnder inom kommunen 
samt föreningar och organisationer som verkar inom 
fältet. Arbetsgruppen har besökt samtliga förvaltningar för 
att stödja dem i besvarandet vilket har upplevts som 
väldigt positivt från alla parter. Två förvaltningar har 
begärt mer tid för att kunna besvara remissen vilket har 
medgivits. Dock innebär detta att viss risk finns för att 
planen inte går till beslut i Kultur och fritidsnämnden 
under juni månad. Detta skulle innebära att planen inte 
kan tas upp för antagande i Kommunfullmäktige under 
augusti/september. 

 

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

Alla åtgärder i de sju målområdena har tidigare gåtts 
igenom. De flesta åtgärderna är påbörjade och flera är 
genomförda. Det pågår arbete med att få till en digital 
tjänst för återbruk av möbler och övrig kontorsinredning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsansvarige 
har ett bra samarbete med Uddevalla Energi i 
kontakterna med Förpacknings och tidningsinsamlingen 
FTI AB. En målsättning i avfallsplanen avser 
fastighetsnära insamling. Förändring har skett i lagkrav 
inom producentansvar. Lagen ställer nu högre krav på 
producenterna som får utökat ansvar för att samla in, ta 
om hand och uttjänta förpackningar och returpapper. 
2025 ska insamling ske bostadsnära. 

 

 Kommunfullmäktige har 2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00063) gett kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag 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) 

Gällande biblioteksplan är beslutat att gälla även under 
2021. Organisationen för projektet är formad, 
representanter från förvaltningarna är utsedda och ett 
uppstartsmöte har genomförts under perioden. 

 Kommunfullmäktige har 2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00053) gett gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
revidera ÖK Idé (KF ÖS 3) 

Revidering av ÖK-Idé pågår och väntas bli klar under 
hösten 2021. 
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1.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kommunen har under perioden startat upp en arbetsgrupp som ska ha fokus på det 

drogförebyggande arbetet. 

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. Förbättringsarbete har 

utförts vad gäller belysning och grönytor. Arbetet med att skapa en förnyelse av Dalaberg, Hovhult 

och Bulid har återupptagits efter att ha varit pausat under 2020 på grund av pandemin. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 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) 

Kommunfullmäktige har 2021-02-10 godkänt kultur- och 
fritidsnämndens rapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2019-2021 att utreda möjligheterna och 
presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för 
ett ”Ungdomens kulturhus” genom 
 
att godkänna och avsluta den del av uppdraget som är 
kopplat till ungdomens kulturhus 
 
att godkänna förslaget till omformulering av 
kommunfullmäktiges uppdrag till ”Kultur och 
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna och 
presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och 
tillfredsställande lokaler för Kulturskolan, Skolgatan 4” 
 
Kultur och fritidsnämnden mottog uppdraget om 
renovering och tillgänglighetsanpassning av 
Kulturskolans lokaler, inklusive uppdraget att göra detta 
inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”. Förvaltningen 
tolkade att uppdraget var tudelat, där renovering och 
tillgänglighetsanpassning av kulturskolan härrörde de 
tidigare påtalade behoven av att öka ändamålsenligheten 
på fastigheten och där Ungdomens kulturhus snarare 
handlade om att öka nyttjandegraden av Kulturskolans 
lokaler för barn och unga. Uppdraget om 
tillgänglighetsanpassning och renovering har under 
perioder fått sättas på paus på grund av att det under 
längre tid funnits ett parallellt uppdrag att flytta 
Kulturskolans verksamhet till Sinclair. När nu det 
parallella uppdraget är avslutat, kan förvaltningen återta 
det ursprungliga arbetet med tillgänglighetsanpassning 
och renovering. I samband med att kultur och 
fritidsnämnden avslutade sin fritidsgårdsverksamhet, med 
inriktning mot musik och skapande, på Bryggeriet, valde 
förvaltningen att skapa återkommande öppen 
fritidsgårdsverksamhet i Kulturskolans lokaler vid 
specifika tider och veckodagar. Denna del av uppdraget 
är därmed slutfört. Kultur och fritidsförvaltningen önskar 
därmed att uppdraget omformuleras till att enbart gälla 
renovering och tillgänglighetsanpassning av 
Kulturskolans lokaler, Skolgatan 4. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

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

Tidigare insatser som genomförts är att 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 samt önskan om fler 
mötesplatser. Uddevalla kommun deltar i den 
internationella arkitekttävlingen Europan. Tomten som 
Uddevalla ställer upp med i tävlingen omfattar Dalaberg, 
Hovhult och Bulid. I december 2019 korades det 
vinnande bidraget, ”Jalla” som hade tagits fram av fem 
arkitekter från Italien. Som ett led i tävlingen ska det 
genomföras en workshop med arkitekterna, tjänstemän, 
politiker och fastighetsägare i området. Under 2020 har 
arbetet med anledning av rådande Coronapandemi inte 
kunnat fullföljas. Under de första månaderna 2021 har 
arbetet återupptagits och målet är att genomföra en 
workshop under hösten i samarbete med fastighetsägare 
och andra intressenter i området. 

 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) 

Uppdraget är slutfört och avslutat i kultur och 
fritidsnämnden 2021-01-14 § 10.  Kommunfullmäktige 
fattar beslut om slutrapportering i juni 

 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) 

Uppdraget är slutfört och avslutat i kultur och 
fritidsnämnden 2021-01-14 § 10. Kommunfullmäktige 
fattar beslut om slutrapportering i juni. 

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

Uppdraget ingår i det sk Stadsutvecklingsprojektet med 
gemensam styrgrupp. Nämnden får löpande information 
om Rimnersprojekten vid nämndsmöten. 

Under 2020 har målsättningar med uppdraget klargjorts 
och en behovsanalys genomförts i samarbete mellan 
kultur och fritid och samhällsbyggnad. Föreningsdialoger 
har genomförts under behovsfasen. En förstudie är 
färdigställd under första tertialet 2021 och beslut om nivå 
och igångsättning på investeringen tas i 
kommunfullmäktige i samband med beslut om flerårsplan 
2022-2024. Kultur och fritidsnämnden är beställare av 
uppdraget och tar formellt beslut vid nämndsmötet i juni.  

 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) 

Arbetet har under perioden fokuserat mycket på tillfälliga 
ersättningsytor för B-plan, C-plan (konstgräs). I december 
fattade kultur och fritidsnämnden beslut om att anlägga 
en konstgräsplan "9 mot 9" (kompletterande träningsyta) 
på Sommarhemsskolan. Vidare fattades beslut om att 
ekonomiskt stödja en omläggning av konstgräs på 
Thordéngården. Sammantaget bedöms frågan om 
tillfälliga ersättningsytor för fotboll vara klar och beslutad. 
Dock kvarstår stora operativa frågor då förhållandet till 
den förening som har hyresavtal om nyttjanderätt och 
drift på Fridhem är ytterst bekymmersamt och komplext. 
Det kan inte uteslutas att förvaltningen står inför stora 
utmaningar till hösten avseende tillgång till samt rådighet 
över tider på fullmåttsplaner.  
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Politiska uppdrag Kommentar 

Projektgruppen och förvaltningen genomför och har 
genomfört föreningsdialoger med primära föreningar. 
Dessa dialoger kommer att intensifieras och tydliggöras 
framgent och en föredragning av resultatet kommer att 
föredras i kultur och fritidsnämnden under maj månad. 
 
Detta uppdrag är alltjämt ett långsiktigt och visionärt 
uppdrag, varför konkretion och utplacering av nya 
anläggningar ännu inte gjorts. I dialog med politiken och 
politikens prioriteringar kan uppdraget komma att 
kompletteras, i syfte att säkra tillgången på nya 
fotbollsplaner i området. Dialogen förs i kultur och 
fritidsnämnden samt styrgrupp för 
stadsutvecklingsprojekten. 
Uppdraget i stort bedöms gå enligt plan. 

 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) 

Projektmedel har beviljats från Länsstyrelsen för arbete 
med barn och ungas välbefinnande och medel planeras 
sökas från Folkhälsopolitiska rådet i samverkan med 
andra förvaltningar inom uppdragets målsättning och 
syfte. Samordning, utbildning och workshops har 
organiserats och genomförts. 
 
Efter att upplägget kring uppdraget kommit på plats har 
det anordnats ett första stormöte med representanter från 
flera olika förvaltningar. På denna hölls fokus på att 
kartlägga området Tureborg utifrån nuläge och att samla 
in material kring områden som behöver utredas/utforskas 
mer tillsammans med andra intressenter, till exempel 
BVC, skolan och polisen. Ansvaret för vidare utredning 
per område är uppdelat och pågår. 
 
Gemensamma riktlinjer som i ett initialt skede kan ses är 
att det är viktigt med en långsiktig plan och en bred grund 
för beslut innan åtgärder startas. Erfarenheter och 
kunskap visar att långsiktiga satsningar krävs för att ge 
effekt för att barn och unga senare inte ska hamna i ett 
utanförskap. Åtgärderna ska bygga på kunskap om 
identifierade problemområden och mönster över tid för att 
kunna träffa rätt och inte bli projektbaserade och 
kortsiktiga. 
 
Våren har präglats av pandemin och tiden för de olika 
momenten i analysarbetet har haft ett lägre tempo än 
beräknat. 

 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) 

En ny säkerhetsorganisation tog fram under hösten 2020, 
enheten för trygghet och samhällsskydd, i syfte att stärka 
det kommunala säkerhetsarbetet. Samordningen kommer 
att innebära ökade möjligheter att arbeta med 
gemsamma kommunala säkerhetsfrågor. 
 
Ett system för kartläggning av trygghet/otrygghet har 
tagits fram och har börjat användas under första delåret. 
 
Nämnderna inväntar ledning från kommunstyrelsen för 
igångsättning av detta uppdrag. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Under tiden skapar kultur och fritid aktiviteter för barn och 
ungdomar genom bland annat sommarlovsaktiviteter. 
Barn och utbildning arbetar aktivt med att förbättra 
trygghet och studiero. Samhällsbyggnad hanterar bland 
annat trygghetsfrågorna inom ramen för 
stadsutvecklingen, genom planering för bättre belysning 
och säkrare trafiklösningar. Socialtjänsten informerar 
förvaltningen regelmässigt brukare och anhöriga om de 
öppna verksamheter som finns i kommunen såsom olika 
mötesplatser, Frivilligcentralen, Anhörigcentralen, 
Saronhuset samt frivilligorganisationer. 

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

En ny säkerhetsorganisation tog fram under hösten 2020 
i syfte att stärka det kommunala säkerhetsarbetet. 
Samordningen kommer att innebära ökade möjligheter att 
arbeta med gemensamma kommunala säkerhetsfrågor. 

 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) 

Arbetet är påbörjat. En projektledare på 50% är tillsatt på 
kultur och fritid sedan januari. Projektledare är även 
utsedd på samhällsbyggnadsförvaltningen. Fokus just nu 
är dialogen med ägaren av fastigheten Frideborg samt 
dialoger med kulturföreningarna i kommunen. 

Planbesked väntas inom kort för ändring av detaljplan 
som möjliggör byggnation på bakgården vid Lotcen. 
Kultur och fritids representant/projektledare i projektet har 
arbetat löpande med förankring och information kring 
syfte och mål med uppdraget/projektet. 

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

förebyggande arbete 

Under året har arbete har skett för att kunna ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och 

effekter. Exempel på aktiviteter är nya samverkansrutiner, samordnande arbete kring 

hemflyttningsprocessen inom LSS, på Skogslyckan har flera enheter omvandlats till demensboende 

och Uddevallahems trygghetsboende är klart. Arbete har också skett kring framtidens boende inom 

LSS för att minska antalet externa placeringar 

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

informationsinsatser om öppna verksamheter/mötesplatser och värdegrundsarbetet. 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. 

 

Kommunen har också arbetat i avsikt att skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 

välbefinnande, att främja jämlik resursfördelning och inkludera fler barn och unga i 

verksamheterna. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 
och 2020-2022 fått i uppdrag att påbörja arbetet för att 
inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 5) 

Förvaltningen påbörjade uppdraget hösten 2019 och ett 
förslag presenterades och beslutades av socialnämnden i 
mars 2020. På grund av pågående pandemi har arbetet 
med att etablera platserna tillfälligt pausats. 

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

Antalet vårddygn för externa HVB-placeringar gällande 
barn och unga är historiskt låga. Alla placeringar på SIS 
eller HVB som gjorts är alla hemmaplanslösningar 
uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter arbetet 
för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin 
miljö, då med stöd av allas expertis. God samverkan har 
kunnat förkorta flertalet placeringar. En stor utmaning är 
att även familjehemsplaceringar ska minska. De 
månatliga placeringsgenomgångarna fortsätter och är en 
viktig framgångsfaktor i detta arbete. 
 
Samverkan med socialpsykiatri, LSS och 
missbruksenheten kring gemensamma brukare är under 
utveckling och där finns fortsatt ett förbättringsarbete att 
göra. 
 
Missbruksplaceringarna fortsätter att öka och en av 
anledningarna är sannolikt ny organisation, 
personalomsättning och nya chefer. Omstruktureringen 
av hemmaplanslöningarna fortsätter och är snart i hamn 
och gemensamt arbetssätt mellan utförare och myndighet 
ska sätta sig. 
 
Inom förvaltningens avdelning för social omsorg har 
arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar fortsatt 
varit ett viktigt utvecklingsområde under perioden.  

 

Projektet Framtidens boende har fortsatt i syfte att 
minska antalet externt placerade brukare, minska antalet 
brukare i gruppbostäder och öka antalet brukare 
serviceboenden, lägenheter och andra boendeformer 
samt bredda utbudet av alternativa insatser. Arbetet har 
givit resultat. 
 
Arbetet med processen att starta upp insatsen 
boendestöd LSS fortgår. Syftet är att skapa en ökad 
möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 och 2 att 
erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till 
ökad självständighet. Återstår gör uppstart av 
boendestöd LSS. 
 
För att kunna säkerställa en trygg och säker miljö för 
såväl brukare som för personal samt att kunna verkställa 
beslut gällande brukare med komplex problematik på 
hemmaplan har avdelningen social omsorg påbörjat en 
kompetensutvecklingsinsats i lågaffektivt bemötande. 
Prioriterade områden är också hot och våld samt 
missbruk och psykiatriska diagnoser/samsjuklighet. 
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 Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att utreda förutsättningar för äldrecentrum 
(KF ÖS 5) 

Strukturomvandling inom äldreomsorgen har fortsatt.  

Fyra enheter på Skogslyckan har omvandlats till 
demensboende. 

I januari stod Uddevallahems trygghetsboende klart för 
inflyttning.  

Arbetet med samlokalisering av hemtjänsten och 
äldreboendets personal inför våren 2021 är klart. Syftet 
är att bättre kunna samordna personal och nå en högre 
personalkontinuitet. 

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

Äldreomsorgslyftet har fortsatt som en viktig del i att 
säkra kompetensförsörjningen och syftar till att utbilda 
outbildad personal till undersköterskor. En ny omgång 
utbildningsinsats har påbörjats under perioden och 
sammanlagt deltar 30 medarbetare i utbildningen. För att 
kunna nyttja hela statsbidraget behöver avdelningen 
arbeta mer aktivt för att öka antalet deltagare. 

 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) 

En arbetsgrupp med representanter för kommunala 
verksamheter har bildats. Inriktningen är Ungdomar. En 
kommunövergripande handlingsplan är under 
framtagande. 
 
Nämnderna inväntar ledning från kommunstyrelsen för 
igångsättning av detta uppdrag. 

 
Under tiden samverkar barn och utbildning med andra 
förvaltningar, polisen och UMO för att sprida kunskap till 
vårdnadshavare, skolpersonal och elever genom att 
anordna föreläsningar och skicka ut information. Elever i 
gymnasiets årskurs två har deltagit i en enkät som ligger 
till grund för FoU-rapporten ”Vilken inställning har unga i 
Uddevalla kommun till cannabis”. Där framkom att unga 
inte fått kunskap om narkotika i skolan, vilket har 
påbörjats via Drogsmart. 

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

Nämnderna inväntar ledning från kommunstyrelsen för 
igångsättning av detta uppdrag. Under tiden arbetar 
kultur och fritid med en rad olika åtgärder för att erbjuda 
aktiviteter för barn och unga på Tureborg, bland annat 
inom ramen för sommarlovsstödet. 

1.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Kommunen har arbetat med den digitala agendan som beskriver utveckling av IT och digitalisering 

inom kommunen. Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och att genom god 

översikt, kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. Till exempel så har en digital 

fritidsgård lanserats, "All digital Week" har pågått på biblioteken och kulturskolan har bedrivit 

undervisning via länk, snöröjningen övervakas digitalt och planering pågår om att lägga upp 

rutterna och uppföljningen digitalt, städrobot är i gång på Källdalsskolan och digitala körjournaler 

används i kommunens bilar. 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort  

                      Delår april 2021                                                                                   21 (27) 
  
 
  
 

 

 

 

Socialtjänsten har en digital medarbetare, Robin. Uppföljningen visar att Robin i dagsläget hanterar 

drygt 2650 ärenden per månad i 12 olika processer. Så lite som 5-10% av dessa blir "fel" och får 

hanteras manuellt, vilket innebär att automatiseringsgraden för det Robin gör är ca 95%. 

 

Digitalisering och att pröva nya arbetsmetoder är ett resurskrävande och flerårigt arbete som hela 

tiden går framåt, viss del av utvecklingsarbetet har dock tvingats senareläggas på grund av 

pågående pandemi medan andra digitaliseringsdelar tack vare pandemin har utvecklats. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 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 har en relativt hög andel 
heltidsanställda och vid nyanställningar eftersträvas 
heltider.  

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. Förvaltningen har ännu inte kunnat prioritera detta 
arbete då det endast rör sig om ett 10-tal medarbetare. 
 
Resultat för attraktiv arbetsgivare visar att kultur och fritid 
ligger bättre jämfört med Uddevalla kommun som helhet. 

 
Socialnämnden har i väntan på ett utfall i den centrala 
tvisten har arbetsgivaren och Kommunal haft dialog och 
MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. 
Bland annat en uppstart för införande av heltid som norm 
på vård- och omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 
Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg 
förväntas öka under året, då de flesta vård- och 
omsorgsboenden kommer att gå in i heltidsresan under 
2021. Bedömningen är att minst 150 medarbetare 
kommer gå upp på heltid under 2021. 
 
Uppdraget har diskuterats vid uppsiktsmötet våren 2021. 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas då 
kommunfullmäktige gett socialnämnden ett nytt uppdrag 
med liknande syfte. 
 
Kommunstyrelsen 
I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i 
uppdrag att göra en omstart med heltidsresan. Uppdraget 
har diskuterats för avslut vid uppsiktsmötet våren 2021. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och 
utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget 
Kommunfullmäktige har 2019-10-11 godkänt 
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av 
uppdraget 
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  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-
2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med 
övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av 
lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete 
(KF ÖS 6) 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i 
lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje nytt 
ärende utmanas med detta som utgångspunkt. En 
projektorganisation för stadsutveckling har skapats och 
den tar ett geografiskt grepp om investeringarna i syfte 
att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och där ingår 
samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent. 
 
I spåren av pandemin så kommer troligtvis en del, att till 
viss del, fortsätta arbeta på distans. Detta frigör 
kontorsytor som kan användas till annat alternativt sägas 
upp. 

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

Arbetet med att digitalisera planprocessen har pågått en 
tid i förvaltningen. Alla nya detaljplaner görs nu digitalt 
och processens olika samrådsskeden sker såväl på 
kommunens hemsida som genom fysisk utställning. 
Information om pågående planers geografiska 
avgränsning och status tillgängliggörs internt i 
kommunens karttittskåp. Under första delåret har 
förbättrade rutiner, ny och tydligare prioritering av 
detaljplaner arbetats fram där också digitalisering av 
detaljplaner pågår. Identifiering av äldre planer i behov av 
förnyelse har påbörjats. 
 
Bygglovsprocessen är sedan flera år till största delen 
digital. Förvaltningen arbetar under planeringsperioden 
på en digital bygglovsansökan via e-tjänst samt 
automatisering mellan system för ett effektivare flöde till 
nämnden. 

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

Barn och utbildning implementerar ett nytt 
elevadministrativt system och beräknas vara i drift i alla 
delar av förvaltningen under höstterminen 2021. En ny 
förvaltningsgemensam lärplattform är under upphandling 
med förhoppning att kunna tas i bruk under året. Samtal 
via Teams mellan barngrupper på olika förskolor har varit 
lyckosamt. IKT-guider på förskolorna har fokuserat på 
språkutvecklande arbetssätt och digitala verktyg. Försök 
med tvåfaktorsinloggning för att undvika mobilt Bank-id 
har prövats inom grundskolan. Gymnasieskolan har i hög 
grad haft digital distansundervisning under perioden. 
Google breakout rooms har möjliggjort fler lärare inom 
gymnasiegemensamma ämnen och mer flexibla 
arbetssätt, med exempelvis enskild handledning under 
pågående lektion. Inspelade lektioner, ”distanskit” för 
lärare, digitala läromedel och interaktiva funktioner bidrar 
till utveckling. Inom Vuxenutbildningen har pandemin och 
distansundervisningen lett till ökad digital kompetens hos 
både personal och elever vilket bland annat en enkät till 
lärarna har visat. 
 
Kultur och fritid arbetar med förvaltningens 
faktureringsfunktion. 
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Politiska uppdrag 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 det finns möjligheter 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 av alla förvaltningar vid 
till exempel beställningar, statistik, näringsberäkningar 
m.m. Egenkontrollprogrammet har digitaliserats och 
digital dokumentation har påbörjats. Inom 
Lokalvårdsservice arbetar nu samtliga lokalvårdare på 
Ipads.  
 
Socialtjänsten har under år arbetat med att automatisera 
och digitalisera processer inom verksamhetsområdena. 
Under perioden har IT-utvecklarna inom socialtjänsten 
arbetat med; Kontroll ej aktiva HSL-uppdrag, Kontroll 
hjälpmedelsfaktura, Loggposter för avdrag, Loggpost nya 
beslut, Digitala rekryteringsprocessen, Bemanning, 
Utbetalning till familjehem och Chatbot. 

 

Under 2020 och inledningen av 2021 har utveckling av 
nya automatiserade processer stått still på grund av 
pandemin. Under denna period har dokumentation/drift 
av processerna säkerställts. 
 
Det strategiska eRådet i Fyrbodals kommunalförbund har 
avvecklats. 

 Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i 
uppdrag 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 (KF ÖS 6) 

Arbete pågår med förberedelser inför upphandling. 

 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 redovisat uppdraget till 
kommunstyrelsen. Direktören föreslår två åtgärder med 
anledning av rapporten. Dels att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att ta fram och årligen fastställa en plan över 
kommunens långsiktiga markbehov som ska vara 
styrande för verkställande nämnder och förvaltningar. 
Dels föreslås att ansvaret för beslut om försäljning av 
kommunal mark överförs till kommunstyrelsen. Förslagen 
är remitterade till samhällsbyggnadsnämnden. 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort  

                      Delår april 2021                                                                                   24 (27) 
  
 
  
 

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

Kommunfullmäktige har beslutat enligt flerårsplanen att 
alla nämnder ska göra en omstart i Heltidsresan. Arbetet 
samordnas av kommunledningskontoret och har startats 
upp. Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid med hållbara scheman för en bättre 
arbetsmiljö och där deltid kan vara en möjlighet. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen har 92% (1811/ 1960) 
av de tillsvidareanställda anställda på heltid. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen har en relativt hög andel 
heltidsanställda (73%) och vid nyanställningar 
eftersträvas heltider. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens andel av 
heltidsanställda utgör ca 79% och heltider eftersträvas i 
största möjliga mån. Löpande i dialog med medarbetarna 
arbetar förvaltningen för att tillgodose när önskan om 
ökad sysselgrad finns.  

Inom förvaltningens serviceverksamhet är det högst 
andel deltidsanställningar och man ser där en början på 
en trend inom den yngre generationen att medarbetarna 
önskar i högre grad uppehållstjänster. 
 
Socialtjänsten väntar på ett utfall i den centrala tvisten 
har arbetsgivaren och Kommunal haft dialog och MBL-
förhandling under våren gällande flera förändringar. 
Bland annat en uppstart för införande av heltid som norm 
på vård- och omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 
 
Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg 
förväntas öka under året, då de flesta vård- och 
omsorgsboenden kommer att gå in i heltidsresan under 
2021. Bedömningen är att minst 150 medarbetare 
kommer gå upp på heltid under 2021. 

 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. 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. 

 
Bygglovsprocessen är sedan flera år till största delen 
digital. Förvaltningen arbetar under planeringsperioden 
på en digital bygglovsansökan via e-tjänst samt 
automatisering mellan system för ett effektivare flöde till 
nämnden.  

 



 Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort  

                      Delår april 2021                                                                                   25 (27) 
  
 
  
 

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  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) 

Arbetsgruppen för tidiga insatser i samverkan, med 
deltagare från grundskolan och socialtjänsten, definierat 
de bärande ramarna för genomförande av projektet. 
Rekrytering av projektledare är avslutad och rekrytering 
av övriga tjänster pågår. Arbetsgruppen har påbörjat 
implementeringsarbetet på de två pilotskolor där det 
operativa utvecklingsarbetet ska påbörjas. Satsningen på 
att vidareutveckla mobila team är delfinansierad av 
hälsopolitiska rådet. 

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

Kommunen har under perioden fortsatt arbeta för ett helhetsgrepp kring barnens/elevernas hela 

skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning; ”alla har del i studentmössan”. 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. 

 

Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar för undervisning som alternativ 

eller komplement till skolförlagd verksamhet. För att säkra kompetensförsörjningen arbetas det med 

lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, rekrytering och arbetsmiljö. 

Kommunen har många inskrivna i ungdomsverksamheten NIKE (20 ungdomar). Könsfördelningen 

är 40 % pojkar och 60 % flickor. Andelen utrikes födda ökar och ligger nu på 20 %. NIKE är en 

verksamhet som 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. Verksamheten jobbar 

utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier och praktik. 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

Detta uppdrag anses fullgjort och implementerat efter att 
lärarassistenter anställts inom grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Uppdraget har 
diskuterats för avslut i uppsiktsplikten 21-04-14. 

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

Den 15 april avslutades projektet som beviljats av Delmos (delegationen mot segregation) för 

strategisk samverkan och gemensamt agerande kring segregation. Projektmedlen har använts till att 

förankra och implementera nya plan Integration 2030. 

 

Kommunens nyanlända invandrare med flykting/skyddsskäl fortsätter att sjunka. Antalet som ingår 

i etableringsperiodens två första år är den 1 april 198 personer (alla åldrar). Motsvarande siffra förra 

året var 331. Hittills i år har cirka 15 nyanlända bosatt sig i Uddevalla. Prognosen är cirka 75 

personer för helåret. 
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1.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Förslag till ny översiktsplan har tagits fram och skickats på samråd. Översiktsplanens övergripande 

syfte är att tillvarata sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv på utveckling av boende, 

kollektivtrafik och övrig infrastruktur med dess mark- och vattenanvändning. Nya riktlinjer för 

markanvisning är under framtagande och kommer också att bidra till bedömning av boendemiljöer 

och infrastrukturinvesteringar. Inom stadsutvecklingsprojektet har bl.a. bygglov inlämnats för nytt 

badhus och flera delbeslut har fattats avseende samverkan med Hemsö om Hälle förskola och 

Ljungskileskolan. 

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

och turism 

Kommunen har haft dialoger med föreningslivet kring en permanent ”Kompisled” som visar upp 

allt från fjäll-, hav- och stadsmiljön i Uddevalla kommun. Fortsatt arbete har skett inom ramen för 

ett Enat Bohuslän med bl. a. fokusområdena vandringsleder, cykelled genom Bohuslän, hållbarhet 

(Hållbarhetsklivet) och kollektivtrafik och transporter. Arbete pågår med kommunens friluftsplan 

och kommer när den är klar att öka förutsättningarna för invånarnas möjligheter till naturupplevelse. 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

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

1.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Kommunen har satsat på insatser för friluftslivet i form av lättillgänglig information och 

förstärkning av spår och leder samt ett flertal projekt inom konstnärlig gestaltning. 

 

Kommunen har också beslutat om att anta ett samverkansarbete med fastighetsägare i centrum. 

Samverkansnamnet är Uddevalla City BID. Stadgar och verksamhetsplan är utarbetade, nästa steg 

är handlingsplan tillsammans med anslutna fastighetsägare. 

 

Pandemin har haft en negativ påverkan på besöksnäringen. Genom främst lokal och regional 

samverkan arbetas det i avsikt att öka förutsättningarna för att stärka affärsutveckling av 

besöksnäringsverksamheter bland annat genom nytänkande sätt att koppla ihop husbilsresenärer 

från hela landet med restauranger i Uddevalla och att se över reservatföreskrifterna för Bassholmen 

för att stärka kommersiella förutsättningar. 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

Under första delåret har beslutshandlingar 
vidareutvecklats och arbetats fram, till Uddevalla 
Utvecklings AB för att förädla bolaget Uddevalla Turism 
vilket inkluderar ny bolagsordning, nya ägardirektiv och 
att arbeta fram en förnyad strategisk handlingsplan. 
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2 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. 
 
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. 

 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) 
 
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. 
 

 


