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1 Sammanfattning 

Nämndens delårsresultat uppgår till 8,1 mkr. Intäkternas budgetavvikelse är -0,3 mkr, kostnaderna 
visar positiv avvikelse på 8,4 mkr. Årsprognosen uppgår till -4,8 mkr, varav utbetalningar kring 
ekonomiskt bistånd visar -2,0 mkr. Även dess organisation ger ett underskott. Stadsutvecklingens 
årsprognos på -6,1 mkr är en följd av förstudien om nytt stadshus. Det har köpts in munskydd för 
1,0 mkr till verksamheterna. Nämndens underskott för året begränsas av flera avdelningars positiva 
avvikelser. 

Stadsutvecklingsprojektet har fortsatt bland annat med planprogramarbetet för Västra centrum för 
att ta fram en helhetsbild för hur denna nya stadsdel ska utformas och gestaltas. Vid 
Rimnersområdet är bygglov beviljat för den nya simhallen och preliminärt kommer en ”första 
spadtaget-ceremoni” hållas den 30 juni. Kalkylerna visar att projektet håller tidplan och budget. Det 
har också gjorts en trafikutredning för att ta fram förslag på åtgärder för att bland annat förbättra 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Vidare är skisser och beräkningar är framtagna för renovering av 
Rimnersvallen.  

Inom projekten skolor och boende i samverkan med Hemsö så har kommunstyrelsen tagit beslut om 
hyresavtal och markupplåtelseavtal för förskola Hälle 2. Upphandling av totalentreprenad pågår. 
Kommunstyrelsen har också tagit beslut om tidplan och projektbudget för Ljungskileskolan vilket 
innebär att projektet nu går in i en fas av projektering med utredningar och program för 
genomförande. 

Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram och skickats på samråd.  

Kommunstyrelsen har under tertialet beslutat om att anta ett samverkansarbete med fastighetsägare i 
centrum. Samverkansnamnet är Uddevalla City BID. 

Det slutgiltiga resultatet för NKI (Insiktsmätningen) som mäter förtagarnas nöjdhet med 
myndighetskontakter hamnade för Uddevalla på 77 vilket innebär en ökning av förbättringstakten 
(+3 jämfört med tidigare års +1). I rankingen klättrar Uddevalla från plats 81 till 48. 

När det gäller försörjningsstödet så ligger snittet av antal hushåll per månad under de fyra första 
månaderna på 811 hushåll. Det kan jämföras med samma period förra året där snittet var 823. Antal 
hushåll är alltså lägre. Däremot har kostnaderna per hushåll ökat.  

Utanförskapet och segregationen har ökat i Uddevalla enligt utanförskapsindex för 2020 som 
inkommit under tertialet. Resultatet 62,1 % är ett sammanslaget mått från de tre områden som 
utmärker sig stort mot kommunsnittet på 82 % 

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. 

Inom området säkerhet och trygghet har en fokusgrupp för det drogförebyggande arbetet, med 
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representanter för kommunala verksamheter, bildats och en kommunövergripande handlingsplan är 
under framtagande. Ett system för kartläggning av otrygghet har också tagits fram. 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen 

  
Nettokostnad tom 
april 2021 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunstyrelsen politisk 
styrning 

-11,9 -12,6 0,7 0,6 

Kommunledningskontoret -90,2 -98,5 8,3 -4,2 

Räddningstjänsten -18,2 -17,4 -0,8 -1,2 

Kommunbidrag 122,9 122,9 0,0 0,0 

Resultat 2,5 -5,6 8,1 -4,8 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar -4,8 -16,9 -50,6 -53,0 

Investeringsutgiften uppgår till 4,8 mkr för perioden januari-april. Årsbudgeten enligt flerårsplanen 
är 50,6 mkr och prognosen för helåret visar 53,0 mkr. Utfallet för brandstationerna är högre än 
avsatt budget och beror på ändrad tidplan. Investeringen kring arkivlokal utgår i avvaktan på 
förstudien kring nytt stadshus. IT-avdelningens investeringar förväntas bli lite lägre än avsatt 
budget. 

Kommunstyrelsen politisk styrning 

Kommunstyrelsens politiska styrning redovisar efter första tertialet en budgetavvikelse på 0,7 mkr 
och prognosen för helåret visar 0,6 mkr. Här förväntas ett lägre utfall vad gäller de avsatta 5,0 mkr 
för sociala investeringsmedel och IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Det blir även ett lägre 
utfall för partistöd då utbetalning till ett parti uteblir. Dock begränsas överskottet utav kostnad på 
1,0 mkr för inköp av munskydd till verksamheterna. Kollektivtrafikens kostnader förväntas bli 
något lägre jämfört med budget, medan kostnaden för sponsring beräknas bli något högre än den 
budget som avsatts. 
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Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret redovisar en budgetavvikelse på 8,3 mkr efter första tertialet. Intäkterna 
inom kommunledningskontoret visar en budgetavvikelse på -0,3 mkr, medan avvikelsen på 
kostnadssidan uppgår till 8,6 mkr. Den enskilt främsta orsaken beror på stadsutvecklingen som visar 
en budgetavvikelse på 3,2 mkr. Här uppstår dock högre kostnader senare under året, då 
stadsutvecklingen visar underskott i sin årsprognos. Utfallet för det nya HRM-systemet (Human 
Resources Management-system) visar en budgetavvikelse på 1,1 mkr för perioden, här räknar man 
med positiv avvikelse även för helåret. Personalkostnaderna är 2,3 mkr lägre för perioden jämfört 
med budget, varav 1,9 mkr avser arbetsmarknadsåtgärder. 

Kommunstyrelsen politisk styrning

                                        Belopp i mkr

Verksamhet

Årsbudget

/kommunbidrag

Budgetavvikelse

jan‐april

Prognostiserad 

budgetavvikelse helår 

Kommunstyrelsens omkostnader 9,7 0,4 0,2

Sociala investeringar/IOP 5,0 1,6 1,0

Partistöd 1,5 0,1 0,2

Sponsring 1,7 ‐0,6 ‐0,2

Flygtrafik och kollektivtrafik 8,6 0,2 0,2

Medlemskap, bidrag, m.m. 

inkl. inköp av munskydd till vht ca 1 

mkr 11,2 ‐1,0 ‐0,8

SUMMA 37,7 0,7 0,6
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Kommunledningskontorets årsprognos visar en budgetavvikelse på -4,2 mkr. 

Underskottet är en följd av stadsutvecklingen som visar -6,1 mkr i årsprognos i och med att det har 
beslutats om genomförande av förstudie kring nytt stadshus. Förstudien beräknas kunna 
färdigställas under 2021 och därefter kommer beslut tas om och i så fall hur arbetet ska fortskrida. 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om att förstudiens inriktning avseende placering av stadshus ska 
vara Pipfabriken 13. 

Även arbetsmarknadsavdelningen visar en negativ årsprognos på -3,5 mkr. Varav -2 mkr avser 
utbetalningar kring ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd där 74 mkr finns avsatt i budget och 
prognosen visar 76,0 mkr. Även dess organisationen visar en negativ avvikelse, då antal ärenden 
och hushåll ligger fortsatt kring 800 hushåll. 

Kommunledningskontoret

                                        Belopp i mkr

Avdelning

Årsbudget

/kommunbidrag

Budgetavvikelse

jan‐april

Prognostiserad 

budgetavvikelse 

helår 

Förvaltningsledning, 

kommundirektör,

Enheten trygghet & samhällsskydd 26,9 1,1 2,4

Stadsutveckling 15,6 3,2 ‐6,1

Avd för juridik och administration 12,8 0,2 0,0

Ekonomiavdelning 27,1 0,8 0,9

Personal‐ och kommunikationsavd 48,0 2,7 2,7

Arbetsmarknadsavdelning 133,4 ‐0,1 ‐3,5

IT‐avdelning 2,5 ‐0,1 ‐0,7

Avd för hållbar tillväxt 12,3 0,6 0,0

SUMMA 278,7 8,3 ‐4,2
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Det finns även andra budgetavvikelser inom arbetsmarknadsavdelningen. På grund av stopp för 
platser i form av arbetsträning, praktik och arbetsmarknadsanställningar hos främst 
Socialförvaltningen men också Barn- och utbildningsförvaltningen minskar ersättningen från 
Arbetsförmedlingen med -1,8 mkr jämfört med budget, då kommunen inte kan erbjuda det antal 
arbetsträningsplatser. Verksamheten NIKE som är ett samarbete med gymnasiet och 
arbetsmarknadsavdelningen för elever, visar en budgetavvikelse på -0,4 mkr för året trots en ökad 
kompensation från barn och utbildning. Avvikelsen beror på lokalanpassningar och ljudisolering då 
verksamheten har flyttat från externa lokaler till interna lokaler. Sommarlovspraktiken för elever i 
åk 9 och gymnasiets åk 1 kommer förmodligen att generera ett nollresultat om kommunen beviljas 
de statliga medel som kan sökas för denna målgrupp. Subventionerade anställningar förväntas dock 
visa en positiv budgetavvikelse. Högt subventionerade anställningar - extratjänster, tillämpas före 
dyrare subventionerade anställningar såsom nystartsjobb och lönebidrag. Även externa 
projektmedel genererar ett positivt tillskott till avdelningen. Dessutom har det varit viss 
återhållsamhet med nyanställningar. 

IT-avdelningens prognostiserade budgetavvikelse på -0,7 mkr för året beror på högre licensavgifter 
då man har bytt licensform för Microsoft-licenser. Detta är en säkerhetsåtgärd för att möta alla nya 
säkerhetskrav. 

Flera avdelningar visar positiva budgetavvikelser i årsprognosen, vilket begränsar 
kommunledningskontorets underskott. Personalavdelningens årsprognos uppgår till 2,7 mkr och 
beror främst på det nya HRM-systemets kostnader som förväntas bli 2,4 mkr lägre än budget. 
Årliga avgifter för systemet uppstår först nästkommande år. Systemet implementeras från våren 
2021 och förväntas vara i skarp drift runt sommaren 2022. Ekonomiavdelningens överskott på 
0,9 mkr är främst en följd av personalvakanser. Prognostiserad avvikelse för förvaltningsledningen, 
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kommundirektören och enheten för trygghet och samhällsskydd uppgår till 2,4 mkr. Anledningen är 
bland annat en följd av att den budget som avsatts för eventuella kostnader för utveckling av 
verksamhet, utredningar med mera inte används fullt ut. Budgeten för kameraövervakning kommer 
inte förbrukas under året, då kommunen inte har fått tillstånd efter den ansökan som gjorts. 
Dessutom är det försenade rekryteringar inom enheten trygghet och samhällsskydd, där tjänster 
kommer att tillsättas i augusti/september. 

För avdelningen juridik och administration, samt avdelningen för hållbar tillväxt förväntas årets 
ekonomiska utfall att vara ungefär i nivå med budget. Inom avdelningen juridik och administration 
påbörjades under 2020 en förstudie kring ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem då 
nuvarande avtal löper ut år 2023. Förstudien var klar i mars 2021. Kravspecifikation och övriga 
upphandlingsdokument beräknas vara klara efter sommaren. Arbetet med E-arkivet fortsätter. Det 
övergripande införandeprojektet kring E-arkiv pågår till 2022, där samverkan sker med 14 
kommuner. I det lokala införandeprojektet har systemen PMO och Ciceron anslutits till e-arkivet 
och anslutning pågår med Castor och Procapita IFO. Inom avdelningen för hållbar tillväxt har det 
under årets första tertial startats upp flera tillväxtprojekt, samtidigt som två långvariga projekt 
förväntas slutredovisas i sommar. Som en följd av pandemins restriktioner för att minska 
smittspridning, har flera planerade aktiviteter inom avdelningens verksamhet tvingats att flyttas 
fram. Det har av naturliga skäl påverkat första tertialets utfall och lämnat positiva avvikelser mot 
budget. Avvikelser som till hösten förväntas upparbetas i enlighet med den planerade budgeten och 
som därför bör ses som tillfälliga. 

Räddningstjänsten 

 

För perioden visas en budgetavvikelse på -0,8 mkr och för helåret visar prognosen -1,2 mkr. Detta 
är en följd av att pensionskostnaden är högre än budgeterat både för perioden och för helåret. 

 Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnd redovisa åtgärder om nämnden visar 
en negativ budgetavvikelse som överstiger 1% av nämndens kommunbidrag. Detta motsvarar 
3,7 mkr för kommunstyrelsens del. Enligt de tillfälliga justeringarna av riktlinjer för 
ekonomistyrning till följd av pandemin är bland annat försörjningsstödet undantaget. Nämndens 
årsprognos exklusive utbetalningar kring ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd uppgår till -2,8 mkr 
och understiger därmed 1% av kommunbidraget. 

Räddningstjänsten

                                        Belopp i mkr

Verksamhet

Årsbudget

/kommunbidrag

Budgetavvikelse

jan‐april

Prognostiserad 

budgetavvikelse helår 

Köp av räddningstjänst 52,2 ‐0,8 ‐1,2

SUMMA 52,2 ‐0,8 ‐1,2
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3 Uppföljning av 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 

2,86 2,76 3,49 3,32 3,11 2,98 

Kommentar 
Korttidssjukfrånvaro har minskat inom kommunledningskontoret; från 3,12 % 2020 till 2,98% T1 2021. Den första 
tertialen har korttidsfrånvaron succesivt sjunkit. Detta speglar den totala sjukfrånvaron för kommunen och kan ses 
som en effekt av ökat kunskap kring hur smittspridning sker samt möjligheten till distansarbete. Inom 
kommunledningskontoret ser vi att de som står för korttidsjukfrånvaro är personal inom verksamheter som inte arbetar 
hemifrån. Förvaltningen arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningar genomförs 
regelbundet i kommunen. 
 

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka Inget att rapportera från kommunledningskontoret under 
tertial 1. 
Prognos: målet kommer att nås. 

 Antal företag i kommunen, ska öka I slutet av tertial 1 2021 fanns 5491 företag med 
huvudarbetsställen i Uddevalla (AB, HB/KB, EF). Det är 
en ökning med 53 företag sedan slutet av december 
månad, trots Corona-pandemin. 
 
Under tertial 1 har 114 företag nyregistrerats i Uddevalla 
kommun (AB, HB/KB, EF), vilket innebär en ökning 
jämfört med tertial 3 2020. Detta trots Corona-pandemin. 
Källa; SCB Företagsregister 2021-04-30 
 
Prognos: målet kommer att nås. 

 Företagsklimat, ska bli bättre Det slutgiltiga resultatet för NKI (Insiktsmätningen) 
hamnar för Uddevalla på 77 vilket innebär en ökning av 
förbättringstakten (+3 jämfört med tidigare års +1). I 
ranking klättrar Uddevalla från 81 till 48. 
 
Under tertial 1 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, workshops med Svenskt Näringsliv har hållits, 
workshop för handläggare inom Fyrbodal och övriga 
Bohuskommuner har genomförts i syfte att bland annat 
dela erfarenheter. 
 
När det gäller samarbetet med Svenskt Näringsliv har 
inplanerade aktiviteter under tertialet blivit uppskjutna på 
grund av pandemin eftersom samarbetet bygger på 
fysiska möten. 
 
Prognos: målet kommer att nås. 
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Mått Kommentar 

 Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, 
ska öka 

Mäts på årsbasis, inget att rapportera T1. 
 
Prognos: målet kommer att nås. 

 Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

Mäts på årsbasis, inget att rapportera tertial 1. 
 
Prognos: målet kommer att nås. 

 Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon Mäts poå årsbasis, inget att rapportera tertial 1. 
 
Prognos: målet kommer att nås. 

 Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

Ett högt resultat för årets första tertial medför att målet nås 
för perioden 

 Soliditeten ska förbättras Ett högt resultat för årets första tertial medför att målet 
uppnås för perioden. 

 Egenfinansiering av investeringar minst 30 %  Ett relativt högt resultat samt att investeringarna är lägre än 
budgeterat medför att målet nås för perioden. 

 Finansiell profil, kommunens placering  

 Budgetföljsamhet i %  

 Prognossäkerhet i %  

 Trä som byggnadsmaterial, ska öka Inget att rapportera tertial 1. 

 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 vi inte tidigare 
haft. 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. 
 
prognos: målet kommer inte att nås. 

3.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Företagsklimatsarbetet är idag främst inriktat på infrastruktur och attityder, vilket gynnar såväl 
målgruppen som övriga företag i kommunen. Under första tertialet har fokus och prioritet legat på 
att mobilisera och sjösätta samarbetsavtalet med Västsvenska Handelskammaren. En fördjupad 
planeringsprocess pågår även med Svenskt Näringsliv kring frukostmöten och temaområden. 
 
Under tertial 1 har Avdelningen för hållbar tillväxt intensifierat arbetet för att arbeta med utveckling 
och tillväxt i befintliga företag i ett flertal industriområden. Arbetet har konkretiserats i kortsiktiga 
och långsiktiga aktiviteter i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och 
identifierade funktioner/kompetenser inom dess förvaltning. 
 
Två lyckade etableringar har kommit till stånd under perioden. Båda är stora företag med ett flertal 
verksamhetsställen i Sverige och Norden. 
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Under perioden har Uddevalla kommun accepterat en inbjudan från SKR om att delta i ESF-
projektet ”Utvecklingsnätverk sociala företag”. I detta projekt deltar tolv kommuner runt om i 
Sverige och syftet är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan 
kommuner och sociala företag. 
 
Kontaktcenters utvecklingsarbete med fokus på Artvise som det gemensamma 
kommunövergripande ärendehanteringssystemet har fortsatt, liksom funktioner som underlättar för 
kommunvägledare och handläggare och därtill anpassade utbildningsinsatser. Förstudie om 
införande av en  chattbot är föreslagen och drivs av IT-rådet tills annat beslut tas. 

Nämndstrategier Kommentar 

Stimulera den sociala ekonomin/det sociala företagandet Kommunens överenskommelse om samverkan med 
idéburen sektor, ÖK Idé, utvärderades under hösten 
2020. Utvärderingen ligger till grund för en revidering av 
ÖK Idé som processledare och arbetsgrupper från båda 
parter arbetat intensivt med under våren. I processen har 
mycket tid lagts på att förstå båda parters olikheter och 
roller samt att hitta ord och arbetssätt som skapar 
förutsättningar för en fördjupad samverkan framåt. I slutet 
på april hölls en partsgemensam workshop för att 
utveckla och förankra det reviderade materialet för 
samverkan inom ÖK Idé. 
 
Processledare har veckovisa avstämningar och möten 
sker regelbundet i arbetsgrupperna. Planering av samråd 
av översiktsplanen utifrån idéburnas perspektiv har 
påbörjats. Det kommuninterna arbetet har haft stort fokus 
på att ta om hand initiativ till idéburna offentliga 
partnerskap samt på att arbeta fram en ny 
handläggningsordning för en bättre hantering av dessa 
framåt. 
 
Hälsopolitiska rådet har fördelat utvecklingsmedel till tre 
idéburna projekt inom ramen för kommunens 
folkhälsoarbete. Samverkan sker mellan kommun och 
idéburen part kring dessa projekt och Hälsopolitiska rådet 
ser att projekten bidrar i det hälsofrämjande arbetet med 
sina verksamheter. 
 
Upphandlingsenheten har börjat ställa dialogkrav i några 
upphandlingar. Dessa dialogkrav syftar till att leverantörer 
till vinnande anbud ska ha en dialog med 
arbetsmarknadsavdelningen om man kan ta emot 
personer utanför arbetsmarknaden. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Företagsklimatsarbetet är idag främst inriktat på 
infrastruktur och attityder, vilket gynnar såväl målgruppen 
som övriga företag i kommunen. Under första tertialet har 
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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) 

fokus och prioritet legat på att mobilisera och sjösätta 
samarbetsavtalet med Västsvenska Handelskammaren. 
En fördjupad planeringsprocess pågår även med Svenskt 
Näringsliv kring frukostmöten och temaområden. 
 
En särskild process har startats upp mellan Avdelningen 
för hållbar tillväxt och ledningsgruppen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att hantera och 
prioritera satsningar kopplade till industriområden.  

 

 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) 

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till 
ändringar i ett första steg som främst berör redaktionella 
ändringar, översyn av laghänvisningar m.m. En mer 
omfattande översyn kommer att göras senare. 

 

Mått Kommentar 

 Antalet anställda i företag med 2-9 anställda, ska öka  

3.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Under första tertialet pågår lokala , regionala och nationellt pågående arbeten i kommunen. 
 
Lokalt utgör Kommunens trafik- och parkeringsstrategi (KF 2018) en av utgångspunkterna för 
stadens planering. Inriktningen innebär bland annat att transportsystemet ska stärka möjligheterna 
till en god livskvalitet och en attraktiv stad. 
Regionalt har Södra Bohusbanan 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. 
 
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 
kommunernas ansökningar inte föreslagit någon utbyggnad av GC-väg i Uddevalla kommun. 
Konsekvensen är att anläggningen av nya sträckor är otydliga då resurser saknas regionalt och 
Trafikverket inte hörsammar behoven. Dessa är en förkortad restid, vilken nu med mötesspår 
förlängs till nästan 1, 5 timmar. 
Knutpunktstrafiken är en annan, där norra och södra Bohusbanan får olika förutsättningar. 
Dubbelspår till Uddevalla är inte heller tydligt och synligt inom överskådlig tid just nu. 
 
Nationellt och internationellt arbetar konsortiet Transportkorridor Skagerrak med att skapa 
regionförstoring, arbetsmarknadsförstoring och tillväxtförutsättningar via Skagerrakbanan, Oslo-
Uddevalla-Göteborg, som snabbast på 1 timme med direkttåg. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Genom att åstadkomma en välutvecklad och snabb 
järnvägs- och transportinfrastruktur för såväl person- som 
godstransporter ska Uddevalla kommun bli en del av 
både Göteborgs och Oslos arbetsmarknadsregioner 

Under tertialet har ett fördjupat arbete med att identifiera 
en järnkorridor Oslo-Göteborg genom kommunerna och 
dess beslutsprocess genomförts. Uddevalla kommun har, 
liksom Kungälvs kommun, beslutat om läge station och 
grovkorridor, resten av kommunerna är på gång. Ett 
utökat samarbete och möte med norska kommuner har 
genomförts, med ambitionen att färdigställa den 
gemensamma korridoren för höghastighetsbanan 
Skagerrakbanan. 

Den lokala trafikinfrastrukturen skall möjliggöra effektiva 
kommunikationer för alla inom kommunen 

Kommunens trafik- och parkeringsstrategi (KF 2018) 
utgör en av utgångspunkterna för stadens planering. 
Inriktningen innebär bl.a. att transportsystemet ska stärka 
möjligheterna till en god livskvalité och en attraktiv stad. 
 
Planering inom områden kopplade till trafik, 
transportsystem och parkering ska harmonisera och 
sträva mot kommunens målsättningar i översiktsplan, 
samhällsbyggnadsstrategi och 
bostadsförsörjningsprogram osv. I en attraktiv stad måste 
människan få större utrymme i stadsrummet. Staden ska 
vara trygg och inbjuda till aktivitet och vistelse. Strategin 
är därför transportslagsövergripande, dvs. behandlar alla 
trafikslag från gång och cykel till olika slag av 
motorfordonstrafik. 
 
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. 

 

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 GC-väg 
efter statligt vägnät, bl.a. 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 GC-väg i Uddevalla 
kommun.  

3.3 3 Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Totalt är det något färre inskrivna i åtgärd via arbetsmarknadsavdelningen under T1 år 2021 (391) 
som det var T1 år 2020 (415). Andel kvinnor har ökat och gör att fördelningen nu är helt jämn 50 % 
kvinnor/50 % män. Andelen utrikes födda deltagare fortsätter att öka och utgör nu 56,4 %. Även 
andelen personer med nedsatt arbetsförmåga ökar och ligger nu på 25 %. Samtidigt så ökar andelen 
som har minst en gymnasieutbildning (från 43 % till 49 %). Detta kan tyda på effekterna från 
pandemin. Andelen som under perioden har avslutat sin insats och gått vidare till arbete eller studier 
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har aldrig varit lägre (8 % jämfört med förra årets samma period på 24 %). 
När det gäller försörjningsstödet så ligger snittet av antal hushåll per månad under de fyra första 
månaderna på 811 hushåll. 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. 
 
Riktningen för den övergripande strategin som är tillämpningen av globala hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 betonar det sociala perspektivet i hållbarhetsmålen. I dessa och övriga hållbarhetsmål 
har Avdelningen för hållbar tillväxt arbetat med 
• översiktsplanens framskrivande till slutversion och godkännande för samråd 
• ökad jämlikhet via folkhälsa 
• revidering av miljöpolicy och ökat tjänsteunderlaget för upphandlingskompetens 
• projektledning av noll-emissionsarbetet i Uddevalla hamn, projekt NEMO 
• energi- och klimatplan, framarbetad och presenterad på budgetdialogen 
• förädling av arbetet med ÖK-idé, dess strukturer, reglemente och revidering av samverkansavtalet 
• utformning och påbörjat arbetet med ett ”ekosystem” för cirkulär ekonomi. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärka kommunens utveckling genom ett kontinuerligt 
översiktsplanearbete som metod 

Arbetet med att färdigställa översiktsplanen för samråd 
har pågått under tertial 1. Under större delen av 2020 var 
planen ute på internremiss, och svaren har 
sammanställts under perioden. Den digitala kartan har 
även vidareutvecklats, både vad gäller plattformen i stort 
och redaktionella ändringar i kartlagrena. Texterna har 
korrekturlästs och bearbetats ytterligare. 
Kommunstyrelsen beslutade 28 april att godkänna 
redogörelsen av internremissen och att skicka 
översiktsplan 2022 på samråd under perioden 3 maj - 15 
augusti. 

Arbeta för en ökad jämlikhet Antal personer som via Jobbcentrum under perioden 
blivit nyinskrivna för åtgärd hos 
arbetsmarknadsavdelningen är ca 70 personer. Samma 
period förra året var det ca 120. 
Det pågår samtidigt ett arbete med att få fler personer till 
rätt insats med rätt försörjning tack vare deltagande från 
tre vårdcentraler, Försäkringskassan och 
Samordningsförbundets medverkan i Jobbcentrum. 
När det gäller deltagare i avdelningens egen verksamhet 
(bl.a. grönyteskötsel, snickeri, lekplatsbesiktningar, flytt, 
skogsvård, naturvård, kök, tvätt och lokalvård), så finns 
kapacitet att ta emot fler för arbetsträning. 
 
Totalt är det något färre inskrivna i åtgärd under T1 år 
2021 (391) som det var T1 år 2020 (415). Andel kvinnor 
har ökat och gör att fördelningen nu är helt jämn 50 % 
kvinnor/50 % män. Andelen utrikes födda deltagare 
fortsätter att öka och utgör nu 56,4 %. Även andelen 
personer med nedsatt arbetsförmåga ökar och ligger nu 
på 25 %. Samtidigt så ökar andelen som har minst en 
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Nämndstrategier Kommentar 

gymnasieutbildning (från 43 % till 49 %). Detta kan tyda 
på effekterna från pandemin. Andelen som under 
perioden har avslutat sin insats och gått vidare till arbete 
eller studier har aldrig varit lägre (8 % jämfört med förra 
årets samma period på 24 %). 
När det gäller försörjningsstödet så ligger snittet av antal 
hushåll per månad under de fyra första månaderna på 
811 hushåll. 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 (januari 
- april). Om snittkostnaden håller sig på 6,37 mkr/månad 
blir årets resultat ca 76 mkr. 
 
Utifrån samverkan med Västra Götalandsregionen syftar 
kommunens folkhälsoarbete till att bidra till ökad 
jämlikhet. Målområden, målgrupper och geografiska 
områden för främjande och förebyggande insatser har 
prioriterats utifrån behov. Hälsopolitiska rådets inriktning 
under 2021 är att ge barn och unga likvärdiga möjligheter 
till en god uppväxt genom inkluderande och stödjande 
miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro på 
framtiden.  

Metoderna och insatserna ska präglas av inkluderande 
förhållningssätt, delaktighet och samverkan mellan 
förvaltningar och verksamheter. Hälsopolitiska rådet har 
prioriterat utvecklingsprojekt som främjar fullföljda studier, 
delaktighet och inkludering, fysisk aktivitet och social 
gemenskap på trygga arenor samt insatser som 
förebygger machokulturer och våld, utanförskap och 
psykisk ohälsa.  

Coronapandemin försvårar genomförande för flera 
projekt, men mycket har gått att genomföra genom 
anpassningar. Coronapandemin bidrar till ökad ojämlikhet 
då de som redan varit utsatta eller haft det svårt fått en 
ännu svårare livssituation till följd av pandemin antingen 
genom egen sjukdom eller till följd av restriktionerna.  

Hälsopolitiska rådet och folkhälsostrateg verkar för att 
synliggöra ojämlikhet som konsekvens av pandemin samt 
för att identifiera, samordna och bidra till främjande och 
förebyggande insatser för att kompensera för detta. 
Hälsopolitiska rådet har under början av året beslutat att 
rikta särskilda medel och insatser för att mildra 
pandemins konsekvenser bland barn och unga. 
Pandemin har medfört stora behov som kommer att 
påverka vårt förebyggande och främjande arbete under 
lång tid framöver. 

Trygga viktiga samhällsfunktioner genom att ställa ökade 
hållbarhets- och totalförsvarskrav vid upphandling 

Säkerhetschefen får titta igenom alla planerade 
upphandlingar för 2021 och göra en bedömning av vilka 
av dessa där kravställning behöver göras utifrån ett 
säkerhetsperspektiv. 
 
En hållbarhetssamordnare har engagerats som stöd för 
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Nämndstrategier Kommentar 

ökade hållbarhet vid upphandlingar. 

Sträva efter att där så är möjligt att bygga i trä  

Verka för att minska utsläpp av växthusgaser inom 
Uddevallas kommuns geografiska område 

Miljöpolicyn har nyligen reviderats och i den framgår det 
tydligt att kommunens ambition är att minska 
klimatpåverkan. Miljöredovisning för 2020 visar på flera 
förbättringar inom klimatområdet. Bland annat finns nu 
över 1872 m2 solceller på kommunala byggnader, vilket 
motsvarade ca 209 713 kWh under 2020. Totalt finns det 
12 rena elfordon i kommunens verksamheter. Alla 
Omnibus bussar körs på HVO eller el. Genomförandet av 
de 11 klimatlöften som kommunstyrelsen antagit, har 
påbörjats. 
 
Tillfällig tjänst för hållbar upphandling har utökats till 50% 
under 2021, med fokus på krav på klimat och fossilfria 
transporter. 
 
Förstudien kring nollemission i hamnområdet har 
påbörjats. Landström för fartyg är under installation av 
Uddevalla Energi, vilket innebär att upplagda fartyg i 
Uddevalla hamn inte behöver gå för egen maskin. 

  

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt 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. Kommunens arbetsgrupp och 
styrgrupp för ÖK Idé träffas cirka en gång i månaden för 
att gå igenom och följa upp initiativ. En ny 
handläggningsordning har arbetats fram då 
förutsättningarna förändrats sedan den tidigare 
handläggningsordningen antogs 2020. Arbetet med 
handläggningsordningen har fördjupat kunskapen kring 
IOP och bidragit till en större förståelse för processen. 
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 
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. 

 Planen är i process för antagande. 
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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) 

 

 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. 

 

Mått Kommentar 

 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd, andel (%) av befolkningen 

Resultat för år 2020 levereras under första halvåret 2021 

 Uddevalla kommun ska förbättra sin placering i 
aktuell hållbarhetslista över de hållbaraste kommunerna i 
Sverige 

Inför årets kommunrankning över de hållbaraste 
kommunerna i Sverige, har enkätfrågorna besvarats. 
Utav 24 enkätfrågor och två följdfrågor är 12 frågor och 
en följdfråga nya. De nya enkätfrågorna i år handlar 
bland annat om stadsplanering, cirkulär ekonomi och 
industriell symbios. För att svara ja på enkätfrågan är 
kravet att arbetet ska vara dokumenterat och att 
allmänheten kan ta del av det. I nästan alla frågor pågår 
någon form av arbete i Uddevalla kommun t. ex. 
livscykelanalys för att minska miljöpåverkan i byggnader, 
som ingår i arbetet med klimatlöftena, men det saknas 
resultat och dokumentation som allmänheten kan ta del 
av. Krav för att svara ja på enkätfrågorna förutom krav på 
dokumentationen är exempelvis att bolagen ska vara 
inkluderat i vissa av enkätfrågorna. Som exempelvis 
systematiskt arbete för kunskapsutveckling för de 
anställda i Agenda 2030, där arbetet ska vara 
dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av samt 
att det ska vara aktuellt, pågående och regelbunden 
uppföljning. 
 
Kommunrankningen i år består av tre delar en enkätdel, 
en genomgång av extern data samt en del kopplad till 
klimatdata. Årets kommunrankning kommer att lanseras 
den 11 maj. Prognosen är att kommunen kommer att få 
ett sämre resultat i år jämfört med 2020, då kommunen 
för vissa frågor saknar resultat, dokumentation som 
allmänheten kan ta del av och inkludering av bolagen 
kring några av frågorna. 

3.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

En fokusgrupp för det drogförebyggande arbetet, med representanter för kommunala verksamheter, 
har bildats. En kommunövergripande handlingsplan är under framtagande. Till arbetet finns 
kopplad nämndpresidierna i berörda nämnder. Ett system för kartläggning av otrygghet har också 
tagits fram. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Stärka det brottsförebyggande arbetet Uddevalla 
kommun i samverkan med andra aktörer 

En fokusgrupp för det drogförebyggande arbetet, med 
representanter för kommunala verksamheter, har bildats. 
Inriktningen är Ungdomar. En kommunövergripande 
handlingsplan är under framtagande. Till arbetet finns 
kopplad nämndpresidierna i berörda nämnder. 
 
Ett system för kartläggning av otrygghet har tagits fram. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 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 
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 börjat användas under tertial 1. 

 

 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. 

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

kommunstyrelsen berörs ej av strategin. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Friskvård och förebyggande arbete skapar ökad folkhälsa 
och livskvalitet i samhället 

Kommunens folkhälsoarbete, både det som sker i 
ordinarie verksamheter och de som initieras eller beviljas 
utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet, utgår från ett 
främjande och förebyggande förhållningssätt. 
Hälsopolitiska rådet beviljar årligen ett antal projekt 
utvecklingsmedel med målsättning att främja hälsa, 
förebygga ohälsa och öka jämlikheten i hälsa i 
kommunens befolkning. Utöver ordinarie utlysning och 
administration kopplat kring dessa medel har 
hälsopolitiska rådet under början av 2021 beslutat om en 
tillfällig utlysning för att förebygga för att förebygga 
ohälsa hos barn och unga till följd av coronapandemin. 
 
Folkhälsostrategens roll i detta arbete är att värna det 
främjande, förebyggande perspektivet, att vara sakkunnig 
inom folkhälsoområdet, och att samordna och/eller stötta 
tvärsektoriella forum/projekt/grupper inom 
folkhälsosatsningar. Genom ÖK Idé har dessa 
samverkansforum kunnat vidgas så att också idéburen 
sektor omfattas. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 

 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 fokusgrupp med representanter för kommunala 
verksamheter har bildats. Inriktningen är Ungdomar. En 
kommunövergripande handlingsplan är under 
framtagande. Till arbetet finns kopplad nämndpresidierna 
i berörda nämnder. 

 

 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) 

 

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

Arbetet utifrån den digitala agendan har fortsatt under tertialet. 
 
En uppföljning av den digitala medarbetare Robin visar att roboten idag hanterar drygt 2650 
ärenden per månad i 12 olika processer för socialtjänsten. Så lite som 5-10% av dessa blir "fel" och 
får hanteras manuellt, vilket innebär att automatiseringsgraden för det Robin gör är ca 95%. 

Nämndstrategier Kommentar 

Uddevalla kommun är en attraktiv arbetsgivare bland 
annat med fokus på medarbetarnas 
kompetensutveckling, arbetsmiljö och friskvård 

KDLG har identifierat tre kommungemensamma 
utvecklingspunkter som ska prioriteras i det övergripande 
kompetensförsörjningsarbetet. Dessa är; att höja den 
digitala kompetensen inom kommunen, att ta fram ett 
arbetssätt för ersättare/successionsplanering samt 
utveckla ambassadörskapet. Arbetet med 
utvecklingspunkterna har fortsatt under tertial 1. 

 

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) 

 

 

 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) 

I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i 
uppdrag att göra en omstart med heltidsresan. Det 
föregående uppdraget kan därför avslutas. Uppdraget har 
behandlats vid uppsiktsmötet våren 2021. 

 

 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 

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 
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Politiska uppdrag Kommentar 

alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

att optimera synergierna i levnadsmiljöerna och där ingår 
samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent. 
 

 

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

Det strategiska eRådet i Fyrbodals kommunalförbund har 
avvecklats och Digitaliseringsstrategen som var 
processledare har slutat på grund av brist på resurser i 
förbundet. Avdelningens innovationsutvecklare deltog i 
projektgruppen i förstudien Digital motor Fyrbodal som 
presenterades i januari för kommundirektörerna i 
Fyrbodal: 6. Digital motor Fyrbodal - Fyrbodals 
kommunalförbund. Inga fortsatta aktiviteter planerade 
från Fyrbodal. 
 
RUN-projektet ”Digitala processer” fortgår – dock varit 
pausat till stor del under tertial 1, varför ingen 
implementering påbörjats av metodhandboken. 
 
I TUFF har förslag till systematisk verifieringsprocess 
utvecklats för test av välfärdsteknologi med 
Socialförvaltningen. 

 

 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) 

Avdelningen för juridik och organisation förbereder för 
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. 
 

 

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

Uddevalla kommun erbjuder heltid, och deltid anställning 
som en möjlighet till alla anställda. Uddevalla kommun 
avvaktar SKR och Kommunals centrala förhandling. 
 

 

Mått Kommentar 

 Attraktiv arbetsgivarindex, ska öka Följs upp på årsbasis, inget att rapportera tertial 1. 
 

 Andel ramavtal och avtalstrohet  
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3.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Det är fortsatt många inskrivna hos arbetsmarknadsavdelningen i ungdomsverksamheten NIKE (20 
ungdomar). Könsfördelningen är 40 % pojkar och 60 % flickor. Andelen utrikes födda ökar och 
ligger nu på 20 %. 

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

Antal 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 ca 15 nyanlända bosatt sig i Uddevalla. Prognosen är ca 75 för helåret. 
 
Det statsbidrag som ges till kommunen för etableringsinsatser till de nyanlända (schablonersättning 
som betalas ut för varje person under en period av två år) fördelas till övriga nämnder enligt en 
antagen procentuell fördelning. Kommunstyrelsen fattar varje år beslut om hur fördelningen ska se 
ut. År 2021 är fördelningen: BUN 53 %, KS 37 %, SN och KFN 5 %. Beslut om 2022 års 
fördelning ska tas redan under hösten 2021, för att underlätta planeringen med budget 2022. 
 
Även antal asylsökande som vistas i kommunen under tiden de ansöker om asyl, fortsätter att 
sjunka. 1 maj 2021 var det 109 personer. 1 maj 2020 var det 137 personer. 
 
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. Tryckt informationsmaterial har tagits fram 
och även en animerad informationsfilm som nu ligger på kommunens hemsida/integration. För att 
få ett bredare perspektiv och underlag för kommande arbete, så har en extern aktör genomfört en 
medborgarundersökning för att få kommuninvånarnas synpunkter. 500 Uddevallabor har blivit 
intervjuade kring ett 20-tal frågeställningar inom planens tre utpekade områden; Boende och 
Trygghet, Arbete och Studier, samt Demokrati. Redovisning av undersökningen sker nu både till 
politiker och tjänstepersoner. 
En uppdragsbilaga med sammanlagt 24 antagna uppdrag från nämnder och kommunala stiftelser 
och bolag, har tagits fram under perioden. Uppdragsbilagan förväntas antas av kommunfullmäktige 
i juni månad. 
 
EFES-projektet avslutades i december 2020 men eftersom det visade sig fylla en viktig funktion 
med rådgivningssamtal för personer som står långt från arbetsmarknaden och funderar på att starta 
eget företag, har arbetssättet fortsatt även efter projekttidens slut. Här samarbetar nu Avdelningen 
för hållbar tillväxt med Arbetsmarknadsenheten och fångar upp personer från Arbetsförmedlingen 
eller andra sökande som vill diskutera sina företagsidéer. 

Nämndstrategier Kommentar 

Samverka med näringslivets arbetsmarknad och 
civilsamhället för ökad integration, samverkan, arbeten 
och tillväxt 

Antal 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 
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Nämndstrategier Kommentar 

331. Hittills i år har ca 15 nyanlända bosatt sig i 
Uddevalla. Prognosen är ca 75 för helåret. 
Det statsbidrag som ges till kommunen för 
etableringsinsatser till de nyanlända (schablonersättning 
som betalas ut för varje person under en period av två år) 
fördelas till övriga nämnder enligt en antagen procentuell 
fördelning. Kommunstyrelsen fattar varje år beslut om hur 
fördelningen ska se ut. År 2021 är fördelningen: BUN 
53 %, KS 37 %, SN och KFN 5 %. Beslut om 2022 års 
fördelning ska tas redan under hösten 2021, för att 
underlätta planeringen med budget 2022. 
 
Även antal asylsökande som vistas i kommunen under 
tiden de ansöker om asyl, fortsätter att sjunka. 1 maj 
2021 var det 109 personer. 1 maj 2020 var det 137 
personer. 
 
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. Tryckt 
informationsmaterial har tagits fram och även en 
animerad informationsfilm som nu ligger på kommunens 
hemsida/integration. För att få ett bredare perspektiv och 
underlag för kommande arbete, så har en extern aktör 
genomfört en medborgarundersökning för att få 
kommuninvånarnas synpunkter. 500 Uddevallabor har 
blivit intervjuade kring ett 20-tal frågeställningar inom 
planens tre utpekade områden; Boende och Trygghet, 
Arbete och Studier, samt Demokrati. Redovisning av 
undersökningen sker nu både till politiker och 
tjänstepersoner. 
En uppdragsbilaga med sammanlagt 24 antagna uppdrag 
från nämnder och kommunala stiftelser och bolag, har 
tagits fram under perioden. Uppdragsbilagan förväntas 
antas av kommunfullmäktige i juni månad. 
 
EFES-projektet avslutades i december 2020 men 
eftersom det visade sig fylla en viktig funktion med 
rådgivningssamtal för personer som står långt från 
arbetsmarknaden och funderar på att starta eget företag, 
har arbetssättet fortsatt även efter projekttidens slut. Här 
samarbetar nu Avdelningen för hållbar tillväxt med 
Arbetsmarknadsenheten och fångar upp personer från 
Arbetsförmedlingen eller andra sökande som vill 
diskutera sina företagsidéer. 

 

Mått Kommentar 

 Integrationen skall förbättras i form av minskat 
utanförskap 

Utanförskapet och segregationen har ökat i Uddevalla 
kommun. 
Utanförskapsindex mäter faktorerna; andel 
förvärvsarbetande alla 20–64 år, andel förvärvsarbetande 
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Mått Kommentar 

kvinnor 20–64 år, andel med minst gymnasieutbildning 
20-64 år, samt andel deltagande i valet till 
kommunfullmäktige. 
Dessa fyra mått slås ihop och delas sedan med fyra = 
Index 
Årets resultat på 62,1 % är ett sammanslaget mått från 
de tre områden som utmärker sig stort mot 
kommunsnittet (Dalaberg 62,1 %, Hovhult 62,8 %, 
Tureborg 61,5 %). Kommunsnittet är 82 %. 
 
Det är ett av de tre områdena som har en positiv 
utveckling och det är Dalaberg. Andel förvärvsarbetande 
har ökat både bland kvinnor och män (störst bland män) 
och utbildningsbakgrunden har förbättrats. Det är framför 
allt personer med utländsk bakgrund som arbetar i högre 
utsträckning. 
Ett område har en större negativ utveckling och det är 
Tureborg. Störts anledningen till detta tros vara att det 
flyttat in många nyanlända under kort tid, som ännu inte 
hunnit etablera sig. 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, 
andel (%) ska minska 

 

 Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, 
andel (%) 

 

3.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

I stadsutvecklingsprojektet har följande skett under tertialet: 
 
Centrumutveckling 
Ett planprogramsarbete har startat för Västra centrum där vi jobbar fram en helhetsbild för hur 
denna nya stadsdel ska utformas och gestaltas. Det innefattar eventuell flytt av buss- och 
järnvägsstation, ny placering av stadshus, offentliga verksamhetsbehov, anpassning till 
klimatförändringarnas effekter, infrastruktur, grönytor, offentliga ytor, exploateringstal, grova 
exploateringskostnader, vatten, avlopp samt dagvatten. Och inte minst relationen till det nuvarande 
centrum och de viktiga ”mellanrummen”. En förstudie om nytt stadshus i centrum är uppstartad 
med projektledningsstöd av Arwidsro fastigheter. I april hölls den första av två workshops med 
förvaltningschefer och förtroendevalda gruppledare i syfte att a fram en behovsanalys utifrån våra 
verksamhetsbehov. 
Hamnområdet 
Inom Hamnområdet  pågår arbete med att samordna inför etableringar på det nya industriområdet 
Västra hamnen ute vid Fröland. Värdering av området pågår. Projektet har också behov av att 
upphandla sakkunnig järnvägskonsult eftersom det behövs en utredning gällande skyddsavstånd och 
järnvägssträckning till Västra hamnen. Vid Bäve/finns, sedan länge, permanent risk för skred. Det 
genomförs säkerhetsronder och körscheman tas fram för trafiken i området. Arbete pågår med att 
sammanställa åtgärdsalternativ inför ett inriktningsbeslut gällande vilken markanvändning man vill 
ha i framtiden. 
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Rimnersområdet 
Vid Rimnersområdet är bygglov beviljat för den nya simhallen och preliminärt kommer en ”första 
spadtaget-ceremoni” hållas den 30 juni. Exploatören PEAB har tagit fram kalkyler och 
sammanställt kostnader som visar att projektet håller tidplan och budget. Det har också gjorts en 
trafikutredning för att ta fram förslag på åtgärder för att bland annat förbättra trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Skisser och beräkningar är framtagna för renovering av Rimnersvallen och en 
marknadsdialog har genomförts med flera stora entreprenörer i syfte att skapa kunskap, väcka 
intresse för projektet samt säkerställa tidplan och ett gott samarbete. Det har också genomförts en 
föreningsdialog och en medborgardialog gällande utvecklingen av hela Rimnersområdet. 
Skolor och boende 
Inom projekten skolor och boende i samverkan med Hemsö så har kommunstyrelsen tagit beslut om 
hyresavtal och markupplåtelseavtal för förskola Hälle 2. Upphandling av totalentreprenad pågår. 
Samråd för skola på Skäret har genomförts. Kommunstyrelsen har också tagit beslut om tidplan och 
projektbudget för Ljungskileskolan vilket innebär att projektet nu går in i en fas av projektering 
med utredningar och program för genomförande. Försäljning av fastigheten vid Rotviksbro pågår, 
detaljplan, värdering av fastighet och projektering av två tillbyggnader är klara. Granskning av avtal 
pågår. 
 
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. 
 
Under perioden har avdelningen för hållbar tillväxt fortsatt arbetet med att förstärka tillgängligheten 
till kommunens besöksmål genom samarbeten inom Ett enat Bohuslän, Turistrådet Västsverige, 
Västkuststiftelsen, berörda kommunala förvaltningar samt berörda föreningar och företag. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärk tillgängligheten till kommunens besöksmål via 
utvecklad kollektivtrafik, cykel- samt vandringleder samt 
verka för att åstadkomma en nationell cykelled genom 
Bohuslän 

Under perioden har Avdelningen för hållbar tillväxt fortsatt 
arbetet med att förstärka tillgängligheten till kommunens 
besöksmål genom samarbeten inom Ett enat Bohuslän, 
Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen, berörda 
kommunala förvaltningar samt berörda föreningar och 
företag genom bland annat: 
 
• delaktig inför och på årsmötet Ett enat Bohuslän i mars, 
där beslut togs om att fokusområdena för cykelled, 
vandring och kollektivtrafik fortsätter även under 2021. 
Uddevalla kommun är genom avdelningen fortsatt 
ansvarig inom Ett enat Bohuslän för fokusområdet 
kollektivtrafik. 
• tjänsteskrivelse för nästa steg inom Ett enat Bohuslän-
samarbetet gällande Västkustleden är påbörjad med 
målet att tas upp till Kommunstyrelsen i juni. Övriga 
berörda kommuner genomför samma process. 
• fortsatt dialog och samarbete med Västkuststiftelsen 
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Nämndstrategier Kommentar 

och Kultur och Fritid gällande vandringsleder. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 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. 
 

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

Under tertialet har kommunledningskontoret bland annat arbetat med att se över 
reservatföreskrifterna för Bassholmen för att stärka kommersiella förutsättningar och samtidigt 
värna natur och reservat. Förslaget har godkänts och förväntas bidra till ett mer effektivt arbete och 
förkortad tidsplan. Dialog har förts med föreningslivet och Kultur o Fritid kring om 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. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

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

Inget att rapportera tertial 1. 

3.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Kommunstyrelsen har 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 fortsatt haft en negativ påverkan på besöksnäringen. Genom främst lokal och regional 
samverkan, webbinarium och kontinuerliga dialoger, arbetas för att öka förutsättningarna för att 
stärka affärsutveckling av besöksnäringsverksamheter bl.a. 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. 
 
Uddevalla Convention Bureau (UCVB) har under perioden, tillsammans med Turistrådet 
Västsverige och övriga regionala Convention Bureaus bjudit in till seminarium för den under 
pandemin mycket hårt drabbade mötesindustrin med temat; Framåtblick-Mötesbranschens 
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omställning. Judo SM i Uddevalla flyttas framåt i tiden från 2022 till februari 2023. 

Nämndstrategier Kommentar 

Arbeta för att utveckla biosfärsområden som bidrar till 
ökad hållbar turism. 

Under tertial 1 har samtal inletts med möjlig medfinansiär 
för att utveckla biosfärsområden. I övrigt har processen 
varit vilande i avvaktan på lämplig projektägare för en 
ansökningsprocess. 

Öka förutsättningarna för affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

Pandemin har fortsatt haft en negativ påverkan på 
besöksnäringen. Genom främst lokal och regional 
samverkan, webbinarium och kontinuerliga dialoger, 
jobbar avdelningen för att öka förutsättningarna för att 
stärka affärsutveckling av besöksnäringsverksamheter: 
 
• i dialog och samverkan med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gett stöd och 
förutsättningar för företagsverksamhet att under 
pandemin kunnat erbjuda husbilsrestaurang med 
tipspromenad under 11 helger december 2020-mars 
2021. Erbjudandet lockade besökare från totalt 40 
svenska städer med i genomsnitt 35-65 personer/tillfälle. 
Alla restriktioner följdes noggrant, och tydlig information 
gavs till gästerna vid ankomst av verksamheten. 
• att se över reservatföreskrifterna för Bassholmen för att 
stärka kommersiella förutsättningar, samtidigt värna natur 
och reservat. Förslaget har godkänts och förväntas bidra 
till ett mer effektivt arbete och förkortad tidsplan. 
• dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och några 
intressenter kring framtida drift av Unda Camping och 
Bassholmen, samt fortsatt dialog kring ställplatser för 
husbilar. 
• Projektet ”Hållbar besöksnäring i Väst”, där Fyrbodal är 
projektägare och ett 10-tal Fyrbodals-kommuner är 
projektpartner, ska arrangera digitala föreläsningar, 
coaching-insatser i grupp, anordna hackatons och lokala 
träffar för besöksnäringens aktörer. 
• Handläggning av 8 sponsringsärenden har hanterats 
under perioden. 
• Uddevalla Convention Bureau (UCVB) har under 
perioden, tillsammans med Turistrådet Västsverige och 
övriga regionala Convention Bureaus, tagit fram och 
skickat ut inbjudan till ett seminarium till den under 
pandemin mycket hårt drabbade mötesindustrin i 
Uddevalla och hela Västsverige med temat; Framåtblick-
Mötesbranschens omställning som sker i början av maj. 
De möten som UCVB varit involverade i flyttas framåt i 
tiden, bl. a. Judo SM som flyttas framåt i tiden från 2022 
till februari 2023. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Avdelningen har under första tertialet vidareutvecklat och 
arbetat fram beslutshandlingar till Uddevalla Utvecklings 
AB för att förädla bolaget Uddevalla Turism med ny 
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Politiska uppdrag Kommentar 

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

bolagsordning, nya ägardirektiv och att arbeta fram en 
förnyad strategisk handlingsplan. 

4 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. 

 


