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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess verksamhet fortsätter att anpassa sig till den nya verklighet 

som pandemin innebär. Stora delar av förvaltningen arbetar till största del hemifrån och har nu gjort 

det under en lång tid, nämndens sammanträden genomförs till största del digitalt. 

Myndighetsavdelningen har fått ett utökat uppdrag med trängselkontroll för att minska 

smittspridningen av Covid-19. I insiktsmätningen och fastighetsägarenkäten ökar nöjdheten med 

myndighetsutövningen detta trots att verksamheten behövt ställa om till nya arbetssätt och nya 

ansvarsområden.  

 

Arbetet har startat med att rusta upp den sista delen av Kungsgatan. Stora investeringsprojekt har 

beviljats bygglov under perioden – ny simhall och ny brandstation, inom kort kommer 

byggnationen att starta. Måltidsservice har startat förvaltningens första Instagram konton inom 

grundskolan, gymnasiet och äldreomsorgen. Syftet är att visa hur det fungerar i ett kök, låta 

föräldrar se barnens skollunch och ge anhöriga en chans att se vad som serverats på 

omsorgsboendet. Samtidigt som köken inspireras och får tips av varandra. Vår kommunkarta har 

uppdaterats med nya användbara kartlager. I kommunkartan kan man hitta allt ifrån aktuella 

detaljplaner, parkeringar, kommunens badplatser och friluftsområden såväl som var det pågår 

drönarflygningar. 

 

Under perioden har steg två i den omorganisation som påbörjades redan under 2020 beslutats efter 

risk- och konsekvensanalyser i hela förvaltningen under våren. Arbete pågår nu med att sätta den 

nya strukturen och organisationen på plats från och med 1 juli.  

 

Det ekonomiska utfallet för perioden avviker något från budget framför allt till följd av vakanser, 

exploateringsintäkter (ca 9 mkr på helåret) samt vinterväghållningen. Till följd av 

Stadsutvecklingsprojekten inklusive projekten som drivs av Hemsö redovisas ett underskott på 

planeringsverksamheten (-11,0 mkr). Stora delar av Stadsutvecklingsprojekten och Hemsöprojekten 

är obudgeterade vilket gör att intäkterna på avdelningen minskar. Tekniska verksamheten redovisar 

ett underskott på helåret framför allt till följd av vintersäsongens snöröjning (-5 mkr), 

ersättningslokal till Ramnerödsskolan (-5,5 mkr) samt minskade parkeringsintäkter (-2,0 mkr). 

Helårsprognosen innebär en avvikelse mot budget på -16 mkr. Som en effekt av de ekonomiska 

avvikelserna inom framför allt stadsutvecklingsprojekten har nämnden i samband med 

delårsrapporteringen lyft ett ärende till kommunstyrelsen med förslag på åtgärder för att nå budget i 

balans. Då stadsutvecklingsprojekten ingår i en kommunövergripande projektorganisation som drivs 

av kommundirektören är frågan om prioriteringar och resurser en fråga för styrgruppen varför 

nämnden överlämnat detta till Kommunstyrelsen för fortsatt hantering.  



 Delårsrapport april 2021 4 (18) 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  
 
 

 

Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall Samhällsbyggnadsnämnden 

  
Nettokostnad tom 

april 2021 

Budgeterad 

nettokostnad tom 

april 2021 

Avvikelse mot 

periodiserad 

budget 

Prognosavvikelse 

helåret 

Planeringsverksamhet -4,9 -3,1 -1,8 -11,0 

Myndighetsutövning -4,2 -5,5 1,3 -0,5 

Teknisk verksamhet -34,9 -30,7 -4,2 -13 

Service 3,5 1,4 2,1 0,0 

Gemensam 

verksamhet 

-7,4 -13,3 5,9 8,5 

Kommunbidrag 37,3 37,3 0,0 0,0 

Resultat -10,6 -13,9 3,3 -16,0 

Planeringsavdelningen 

Till följd av Stadsutvecklingsprojekten inklusive projekten som drivs av Hemsö redovisas ett 

underskott på planeringsverksamheten (-11,0 mkr). Stora delar av Stadsutvecklingsprojekten och 

Hemsöprojekten är obudgeterade vilket gör att intäkterna på avdelningen minskar. Kostnader för 

planarbete, utredningar, förstudier och konsultation belastar verksamhetens resultat då denna tid 

inte genererar några intäkter. 

Vid controllerrapporten redovisades hela underskottet för stadsutvecklingsprojektet hos 

Kommunstyrelsen. Sedan dess har det beslutats att Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för alla 

kostnader som kan härledas till personal. Då personalbudgeten är intäktsfinansierad innebär detta 

för året ett underskott på ca -11 mkr. Som följd har ett särskilt ärende lyfts till nämnden för att 

därefter lyftas till Kommunstyrelsen för beslut om åtgärder. Stadsutvecklingsprojekten ingår i en 

kommunövergripande projektorganisation där kommundirektören är projektägare. Prioritering och 

ansvar för resurser styrs inom projektorganisationen och Samhällsbyggnadsförvaltningen är utförare 

utifrån beställningar och prioriteringar från styrgruppen. 

Myndighetsutövning  

Myndighetsavdelningen visar ett positivt resultat efter årets första fyra månader. Under 2021 

kommer årsavgifter för livsmedelskontroll och hälsoskyddstillsyn inte att tas ut på grund av 

pågående pandemi. Verksamheten kompenseras för det med skattemedel. Avdelningen har lägre 

intäkter än budget under pandemin till följd av minskade möjligheter till miljöskyddstillsyn, 

jämsides med utökning av arbetsuppgifter med trängselkontroll på grund av pandemin. 

Sammantaget påverkar det intäkterna negativt och prognosen på helår är -0,5 mkr för avdelningen. 

 



 Delårsrapport april 2021 5 (18) 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  
 
 

 

Teknisk verksamhet  

Tekniska avdelningen prognostiserar ett underskott på ca -13 mkr på helåret. Vinterväghållningen 

bedöms 2021 gå med underskott på -5 mkr efter en vinter med stort behov av vinterväghållning. 

Verksamheten hade att hantera en större del i egen regi mot tidigare år beroende på att det i 

upphandlingen saknades entreprenörer att upphandla för att nå upp till verksamhetens behov. Under 

2021 utvärderas årets arbete och vilket arbetssätt som är mest effektivt. Fastighetsverksamheten 

inom avdelningen gör ett underskott. Prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget på grund 

av att en del av lokalbanken är ofinansierad, -1,5 samt -5,5 mkr för ersättningslokaler för A-huset på 

Ramnerödsskolan som belastar årets resultat. Ytterligare underskott motsvarande -2 mkr 

prognostiseras för parkeringsverksamheten till följd av lägre intäkter, vilket bedöms vara en effekt 

av pandemin. 

Service 

Den ekonomiska uppföljningen för måltidsservice visar på att prognosen följer årsbudget. I 

prognosen ryms avräkningar som har gjorts eller kommer att göras mot beställande förvaltningar 

gällande den rörliga delen (livsmedel), på grund av att verksamheten som en effekt av pandemin 

inte tillagat mat i nivå med beställda portioner. Måltidsservice fortsätter arbetet med att effektivisera 

verksamheten och få balans mellan kostnader och intäkter. Åtgärder i handlingsplanen var bland 

annat att inte tillsätta vikarier fullt ut, att nyttja resurspersoner mer effektivt och att vakanspröva vid 

återanställning. Under våren 2021 har gymnasieskolor med skolkök till stor del varit stängda. 

Omfördelning av personal har genomförts, vilket inneburit att personal från stängda verksamheter 

vid sjukdom och semester använts i övriga verksamheter och vikarier har inte behövt tillsättas.  

Lokal- och fordonsservice följer budget på helåret med mindre avvikelser inom avdelningen. 

Lokalvårdsservice prognostiserar ett överskott på helåret. Skolornas distansundervisning under 

pandemin har inneburit att behovet av vikarier har minskat och man har kunnat omfördela resurser 

till andra objekt vid frånvaro. Facilitet och fordon prognostiserar ett underskott på cirka -0,2 mkr, 

som framför allt beror på minskade intäkter inom tryckeriet till följd av inställda aktiviteter och 

evenemang på grund av pandemin. 

Gemensam verksamhet  

Den totala prognosen för gemensam verksamhet visar överskott på helår med cirka 8,5 mkr. Inom 

gemensam verksamhet redovisas eventuella exploateringsintäkter samt kostnader för 

skredsäkringar, samhällsbyggnadsnämnden, förvaltningschef samt avdelning Verksamhetsstöd. 

Exploateringsintäkterna beräknas uppgå till cirka 9 mkr under 2021, främst till följd av försäljning 

av tomter på Sundsstrand. För året prognostiseras skredsäkrande undersökningar/-åtgärder 

motsvarande cirka -1,5 mkr som inte är budgeterat. Samhällsbyggnadsnämndens kostnadsställe 

följer budget. Förvaltningschef och avdelning verksamhetsstöd prognostiserar överskott med 

motsvarande cirka 1,0 mkr på grund av framför allt vakanser och statens ersättning av 

sjuklönekostnader.    
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Investeringsuppföljning 

Samhällsbyggnadsnämndens egna investeringar  

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar 41,3 68,7 206,0 151,0 

 

Ca 73% av investeringsbudgeten för Samhällsbyggnadsnämndens egna investeringsprojekt 

uppskattas upparbetas. Avvikelsen på ca 55 mkr beror framför allt på senarelagda tidplaner i 

samband med underlag till Flerårsplan 2022–2024. Största avvikelserna återfinns för 

Översvämningsskyddet (40 mkr) och Spårförbindelse Sörvik (15 mkr). I övrigt är det mindre 

avvikelser inom projekten som inte bedöms generera några större avvikelser på den totala 

investeringsutgiften.  

Investeringsprojekt som Samhällsbyggnadsförvaltningen utför på uppdrag av övriga 

nämnder 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar 49,8 182,9 342,6 257,9 

 

Ca 75% av investeringsbudgeten för projekt som Samhällsbyggnadsförvaltningen utför på uppdrag 

av andra nämnder bedöms upparbetas under året. Avvikelsen på ca 84,7 mkr beror framför allt på:  

- Ny förskola på Dalaberg (detaljplanearbete pågår, avvikelse ca 15 mkr) 

- Bokenäsförskola: Senarelagd tidplan på grund av myndighetsbeslut (15 mkr)  

- Två nya gruppbostäder som inte är beställda (á 13 mkr) 

- Rotviksbro vård- och äldreomsorgsboende, utförs av Hemsö men är budgeterat i vår 

investeringsplan vilket ger en avvikelse mot budget (34 mkr). 
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Uppföljning av styrkort 

Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning arbetar med digitalisering och automatisering i 

syfte att effektivisera och förenkla handläggningen och öka tillgänglighet och användarvänlighet för 

kommuninvånarna. I 2020 års insiktsmätning förbättrar Uddevalla kommun resultatet i jämförelse 

från 2019 och mot tidigare år och under perioden har 99% procent av lovärenden beslutats inom den 

lagstadgade tiden om 10 veckor. En ökad tydlighet i prioriteringsordningen av detaljplanarbetet har 

skett under perioden. Samverkan mellan nämndens verksamhet och Kontaktcenter och 

kommunikationsavdelningen gällande framför allt att öka service och möjligheten till ett gott 

bemötande samt att föra ut nyheter och framsteg inom de större projekten pågår. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Verksamheterna arbetar med 
att upprätthålla ett gott 
bemötande och en effektiv 
handläggning 

På övergripande nivå arbetar förvaltningen med digitalisering och automatisering i 
syfte att effektivisera och förenkla handläggningen och öka tillgänglighet och 
användarvänlighet för kommuninvånarna. Förvaltningsledningen lyfter regelbundet 
kommunikation i sin ledningsgrupp – fokus är både extern och intern kommunikation. 
 
Under perioden har förtydligade gällande prioritering av detaljplaner och ökad 
kommunikation rörande pågående detaljplaner genomförts. Planeringsavdelningen 
fortsätter arbeta med att digitalisera alla detaljplaner. Det är ett resurskrävande och 
flerårigt arbete. För att kunna uppfylla statens ambition och målsättning kring en 
digital samhällsbyggnadsprocess äskades kommunbidrag i budgetdialogen 2022–
2024. 
 
Myndighetsavdelningen arbetar kontinuerligt med uppföljning genom enkäter som 
skickas ut till samtliga sökande av lov enligt Plan- och Bygglagen (PBL) och för 
miljötillsyn. Under första tertialet redovisades resultatet från Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) Insiktsmätning för 2020. Nöjd Kund Index (NKI) för Uddevalla 
kommun 2020 uppgår till 77. Resultatet är en förbättring från 2019 då resultat var 74. 
NKI ökar för samtliga serviceområden, störts ökning har området effektivitet. Högst 
värde får bemötande på 83. 
 
Tekniska avdelningen har definierat ett antal handlingsplaner där roller och ansvar 
prioriteras. Tillsammans med Kontaktcenter pågår ett arbete för att öka service och 
möjligheten till ett gott bemötande. Tillsammans med planeringsavdelningen och 
kommunikation arbetar avdelningen för att föra ut goda nyheter och framsteg inom 
projekten i centrumutvecklingen och översvämningsskyddet. Arbete pågår för att 
stärka kommunikationen kring alla enskilda projekt och vid större förändringar i 
exempelvis trafiken - där allmänheten berörs. För de större projekten tas 
kommunikationsplan fram tillsammans med kommunens kommunikationsavdelning. 
Kommunicering sker löpande om projektens nuläge och utveckling. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 Handläggningstiderna 
ska minska 

Under första tertialet har 161 myndighetsbeslut utfärdats. Statistiken vad gäller 
handläggningstiderna för bygglovsärenden visar för perioden att 99% av ärendena har 
beslutats inom den lagstadgade tiden om 10 veckor med ett snitt på 3,7 veckors 
handläggningstid. Det är två ärenden som överskrider 10 veckor vilket ger en 
avgiftsreduktion på ca 12 tkr. 
Samhällsbyggnadsnämnden och dess planeringsavdelning har tillsammans ökat 
tydligheten gällande prioritering av detaljplaner och förankring har gjorts i 
organisationen. För att effektivisera detaljplaneprocesser pågår ständig 
omvärldsspaning kring hur andra kommuner arbetar och har arbetat med att 
effektivisera processen. Rekrytering pågår av ny planarkitekt som kommer bidra till 
effektivare handläggning på sikt. 

 Genomföra insatser för 
att öka den externa 
kommunikationen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under första tertialet fortsatt arbetet med att 
förbättra kommunikationen med allmänheten och skapa bra kommunikationsverktyg 
inför politiska beslut. Kommunikation lyfts regelbundet som en punkt på förvaltningens 
ledningsgrupp – fokus är både på extern och intern (både inom förvaltningen och inom 
kommunen) kommunikation. I förvaltningen finns en webbredaktör som arbetar 60% 
med webben och intern kommunikation - placerad under verksamhetsstöd. För extern 
kommunikation tar förvaltningen stöd från kommunikationsavdelningen. 
 
Förvaltning fortsätter att vidareutveckla kommunikationen i samband med 
detaljplanehandläggningen genom bland att sprida information om arbetet via sociala 
medier (film och text). Extern kommunikation rörande Västra Centrum och 
översvämningsskyddet har påbörjats. 
Arbete för att ta fram en kommunikationsplan för de större projekten pågår tillsammans 
med kommunens kommunikationsavdelning. Samt har ett arbete startas för att ta fram 
en modell för uppföljning av alla projekt gentemot andra förvaltningar. 
Samarbete pågår tillsammans med Kontaktcenter för att stärka kommunikationen kring 
alla enskilda projekt och vid större förändringar i exempelvis trafiken - där allmänheten 
berörs. 

 
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) 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess Myndighetsavdelning redovisar under första 
tertialet resultatet från Sveriges kommuner och regioners (SKR) Insiktsmätning för 2020. 
Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och 
servicen gentemot företag och privatpersoner. Öppna jämförelser av företagsklimat visar 
inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive 
mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. Undersökningen omfattar sex 
myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, 
Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring 
sex serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet, 
samt rättssäkerhet. 

 
Nöjd Kund Index (NKI) för Uddevalla kommun 2020 uppgår till 77. Resultatet är en 
förbättring från 2019 då resultat var 74 samt förbättring i jämförelse med tidigare år. 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 fantastiska 82. Miljö- och hälsoskydd ökar från 64 till 
68. 
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Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska 
öka 

Måttet mäts årligen genom telefon och e-postmätning. I Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet är det områdena bygglov, miljö och hälsa samt gator och vägar som följs 
upp via ett externt företag. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och 
göra insatser för att förbättra resultaten. Samtliga miljöinspektörer utbildas i 
kommunikation och bemötande via Miljösamverkan. I en egen enkät med frågor 
gällande myndighets handläggning och bemötande skickas ut tillsammans med 
lovbeslut och inspektionsrapporter, resultatet bevakas löpande och har genomgående 
varit högt. Förvaltningen arbetar övergripande tillsammans med kontaktcenter för att 
ett gott bemötande med kommunen ska öka. Tekniska avdelningens verksamhet 
engagerar våra medborgare och stor andel av ärendena som kommer in till 
kontaktcenter rör avdelningens verksamhet. Stort arbete görs i samråd för att förbättra 
arbetsprocesser för service och att informationen ska bli så bra som möjligt. 

 Gott bemötande i kontakt 
med 
myndighetsavdelningen, ska 
öka 

Måttet följs upp för helåret genom löpande enkätundersökning som skickas ut till 
personer i samband med beslut i deras ärenden. De år som måttet mäts har 
bemötandet fått högt resultat. Myndighetsavdelningen har under flera år arbetat 
medvetet med bemötandefrågan, bland annat genom att förbättra samarbetet med 
Kontaktcenter, att utbilda personalen och att ha frågan uppe på APT. Utöver denna 
undersökning mäts även bemötandet kopplat till företag genom Insiktsmätningen samt 
genom servicemätning där delar av myndighetavdelningens ansvarsområde ingår. 
Samtliga av dessa undersökningar visar på goda resultat när det gäller bemötande. 

 Företagsklimat, ska bli 
bättre 

Under första tertialet fick vi resultatet från SKR:s Insiktsmätning för 2020. 
Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och 
servicen gentemot företag och privatpersoner. Öppna jämförelser företagsklimat visar 
inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra 
respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. Undersökningen 
omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och 
hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs 
frågor kring sex serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, 
effektivitet, samt rättssäkerhet. 

 
NKI för Uddevalla kommun 2020 uppgår till 77. Resultatet är en förbättring från 2019 
då resultat var 74. Resultat är en förbättring mot tidigare år. 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 fantastiska 82. Miljö- och hälsoskydd ökar från 64 till 68. 
 
Förvaltningen har ett gott samarbete med Kontaktcenter, bland annat deltar 
kontaktcenter på prövningsenhetens arbetsplatsträffar samt användning av 
teamskanal för att ge möjligheten att besvara kunden i sakfrågor säkert och snabb. 
Myndighetsavdelningen arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från företagare. 
Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via Miljösamverkan 
– både vid nyanställning samt fortsättningsutbildningar. Utöver Insiktsmätningen så 
görs årligen en uppföljning gällande myndighetens handläggning och bemötande (följs 
som ett eget mått i nämndens styrkort; Gott bemötande i kontakt med 
myndighetsavdelningen). 
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Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

I samarbete med den strategiska stadsutvecklingen på kommunledningskontoret arbetar nämnden 

och dess förvaltning med att skapa förutsättningar för arbetet med en utvecklad lokal och regional 

infrastruktur. Det görs främst genom detaljplanering, genom att skapa förutsättningar för utveckling 

av järnväg samt fokus på helhetsperspektiv i planering för trafikflödet i kommunen. Samverkan 

med Trafikverket är en viktig del av plan- och exploaterings arbetet. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Trafiklösningar, byggprojekt 
och detaljplaneläggning 
präglas av ett 
helhetsperspektiv 

Under 2021 kommer förvaltningen arbeta vidare med särskilda processroller för att 
stärka helhetsperspektivet mellan avdelningar och förvaltningar utifrån den 
övergripande projektorganisation för stadsutveckling. Syftet är att skapa samverkan 
och effekt i planering och genomförande för stadsutvecklingsprojekt för att tillse att 
trafiklösningar, byggprojekt och detaljplaneläggning präglas av ett helhetsperspektiv. 
Samhällsbyggnad har ansvar för samordning av projekt och för projektledning men 
arbetet sker i nära samarbete med övriga berörda förvaltningar och 
samarbetspartners. Effektivisering har under kort tid skett i tid och kvalitet genom att 
ha samsyn i vilka satsningar som är prioriterade och samarbete på ett mycket 
effektivare sätt. Öppenhet, transparens och samverkan väger tungt i strukturen. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

Förvaltningens utvärdering är slutförd och 
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 kommunicerat resultatet till 
nämnden. Nästa steg är att tillsammans med nämnden 
bestämma inriktning för fortsatt dialog med ägarna till de 
privata parkeringsanläggningarna. 

Uppdatering av planeringsförutsättningarna kring 
Ljungskile Hamn 

Under 2020 förändrades delvis uppdraget kring 
Ljungskile hamn, bland annat behövs en teknisk 
undersökning göras. Utredning pågår för att utreda 
förutsättningarna för utvecklingen av Ljungskile Hamn 
samt är en skredsäkringsutredning påbörjad. 

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

Under perioden gav Samhällsbyggnadsnämnden 
förvaltningen uppdraget att genomföra en förnyad 
översyn av behovet av bullerdämpning och 
trafiksäkerhetsåtgärder längs hela Skafterödsvägen. 
Arbetet med uppdraget leds av projektenheten som 
kommer att genomföra bullermätningar och 
informationsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftning. 
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Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning arbetar ständigt för att öka kunskapen om Agenda 

2030 och de 17 globala målen. Workshops har genomförts och under året planeras ytterligare 

utbildning för förvaltningens chefer. En målsättning nämnden och förvaltningen har är att all 

planering och utveckling av staden ska genomsyras av hållbarhetskriterier och Agenda 2030. Ett 

exempel är översvämningsskyddsprojektet vars syfte är att skydda befintlig stad från stigande 

havsnivåer och att samtidigt skapa attraktiva stråk och mötesplatser i stadens centrum. Perspektivet 

energiförbrukning genomsyrar alla projekt. Förvaltningen bidrar med en resurs för hållbara 

upphandlingar och energi- och klimatrådgivare är delaktig i upphandlingsenhetens arbete för att 

ställa rätt miljökrav vid upphandling. Förvaltningen arbetar med alternativa bränslen i fordon samt 

att minska plast och kemförbrukning främst i nämndens serviceverksamheter. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Prioritera översvämningsskyddets 
utbyggnad i förhållande till 
stadsutvecklingsprojektets 
genomförande 

Projekt översvämningsskydd med kajpromenad arbetar utifrån det politiska 
beslutet att utbyggnad av den södra sidan av Bäveån är prioriterad. I övrigt 
arbetar projektet nära planprogram för Västra centrum där det finns många 
gemensamma frågeställningar och ömsesidiga beroenden. Som bland 
annat innefattar detaljprojektering, tillståndsansökan och dagvatten- och 
skyfallshantering. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
översvämningsskyddet och övriga stadsutvecklingsprojekt. Prioriteringar 
måste ske och sker med hänsyn till de olika projektens behov och framdrift. 
Översvämningsskyddet ingår i projektorganisationen för 
stadsutvecklingsprojekten vilket underlättar ett helhetsperspektiv. 

 

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 och dess Myndighetsavdelning ansvarar för 
kartläggning och ansvarsutredning förorenade områden. Nämndens 
Planeringsavdelning 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. 
 
Utifrån kartläggning av förorenade områden har kommunen åtagit sig att 
vara huvudman för provtagning och utredning av några områden på privat 
mark med äldre föroreningar. Arbetet finansieras genom statliga 
bidragsmedel. 

 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 renhållningsansvarig 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. 
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Mått Kommentar 

 Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i kommunala 
byggnader 

Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen energi i de 
kommunala byggnaderna görs framför allt vid större om- och 
nybyggnationer. Utvecklingen i måttet styrs av färdigställandet av 
byggprojekten. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att 
installeras är bland annat Uddevallas nya brandstation och Nya simhallen. 

 Minska fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

För att minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon arbetar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 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 lång väntetid på att få elbilar. Gasfordonen finns ett fåtal att 
beställa, men då elbilssatsningen är prioriterad nationellt blir det färre av 
dessa. Förvaltningen 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 18 elbilar, 46 Bensin/Gas, 18 Etanol, 9 
plugginhybrider och 55 laddhybrider. Laddhybriderna får inte räknas som 
miljöbilar i jämförelse med andra kommuner, med dem uteslutna blir 
summan 28% miljöfordon med ladd hybrider och 45% miljöfordon. 

 Trä som byggnadsmaterial, ska öka Kommunfullmäktige beslutade att fastställa deras reviderade styrkort under 
hösten 2020. Nytt mått för Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning 
är att trä som byggnadsmaterial ska öka. Arbete pågår för att utforma och 
inhämta relevant data att mäta. 

Förvaltningen planerar för en teknisk handbok för att underlätta för 
beställaren att välja hållbara arbetsmaterial. 

 Antal områden som sanerats, ska 
öka 

Beslutat har skett i sex ärenden avseende sanering av förorenad mark (FO) 
under första tertialet. 
 
Under första perioden har det genomförts sex saneringsåtgärder, sex MIFO 
(Metodik för inventering av förorenade områden) fas 2 (undersökningar) har 
genomförts på pågående drivmedelsanläggningar inför riskklassning, två 
åtgärdsutredningar har inkommit dels avseende Badöområdet, dels 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. 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. 
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Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar kontinuerligt med att öka tryggheten i de offentliga miljöerna 

och att de ska genomsyras i alla projekt. Det sker bland annat genom arbete med belysning, 

inredning och grönytor ur ett trygghetsskapande perspektiv. Flera satsningar i centrum planeras att 

genomföras och nya investeringar har lyfts i budgetdialogen 2022–2024 för att kunna driva på 

arbetet ytterligare. Arbetet med att skapa en förnyelse av Dalaberg, Hovhult och Bulid där 

trygghetsperspektivet är en stor och viktig del har återupptagits under perioden, efter varit pausat 

under 2020 på grund av pågående pandemi. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Verka för ökad trygghet i samband med 
ombyggnation och utveckling av 
centrum och de offentliga miljöerna 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka tryggheten i de offentliga 
miljöerna och att det ska genomsyras i alla projekt. Bland annat arbetar 
förvaltningen i projekten med belysning, inredning och grönytor ur ett 
trygghetsskapande perspektiv. Flera satsningar i centrum planeras att 
genomföras, bland annat Årummet, Kungsgatan etapp 3, omkringliggande 
gator samt upprustning av stadsparker och -berg. Styrande i arbetet ska i 
relevanta delar vara medborgarfokus och tillgänglighet. 

 

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 och önskan om fler mötesplatser. Uddevalla kommun deltar i den 
internationella arkitekttävlingen Europan. Tomten som Uddevalla ställer upp 
med i tävlingen omfattar Dalaberg, Hovhult och Bulid. I december 2019 
korades det vinnande bidraget, ”Jalla” som hade tagits fram av fem 
arkitekter från Italien. Som ett led i tävlingen ska det genomföras en 
workshop med arkitekterna, tjänstemän, politiker och fastighetsägare i 
området. 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. 

 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) 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning hanterar bland annat 
trygghetsfrågorna inom ramen för stadsutvecklingen, genom planering för 
bättre belysning och säkrare trafiklösningar. 

Vidare inväntas ledning av kommunstyrelsen. 
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Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat genom en 

utökad digitalisering 

Samhällsbyggnadsnämnden har tre pågående projekt för att omsluta all den digitala utveckling som 

sker och ska ske inom förvaltningen. Projekten syftar till att driva på den digitala utvecklingen och 

att genom god översikt kunna prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. Det är ett 

resurskrävande och flerårigt arbete som går framåt men i nuläget matchar takten på arbetet inte den 

politiska ambitionen och statens målsättning om en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess.  

Nämndsstrategier Kommentar 

Genom ett kommunövergripande 
samarbete förvaltningar emellan främja 
en mer effektiv 
lokalförsörjningsprocess 

Inom organisationen för stadsutveckling har samarbete mellan förvaltningar 
ökat bland annat när det gäller lokalförsörjning. Ett internt utvecklingsarbete 
har genomförts för att se över processen inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar för investeringar och 
lokalförsörjning. Förbättringsåtgärderna tas omhand i projektmodellen där 
nya strukturer etableras för samordning och samverkan inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen men också mellan förvaltningarna. 
Under hösten 2020 gjorde förvaltningen tillsammans med 
kommunledningskontoret en översyn av lokalförsörjningsprocessen. Arbetet 
har fortsatt under första tertialet och ett förslag har presenterats för 
kommunledningen. Samordningen mellan lokalförsörjningsprocessen och 
investeringsprocessen har resulterat i att investeringsprocessen har 
reviderats och implementering pågår. 

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

Alla förvaltningens chefer följer upp ekonomin månadsvis. Det ekonomiska 
läget lyfts på APT för att göra personalen delaktiga i arbetet och för att 
kunna bidra till att påverka ekonomin i positiv riktning. Bland annat genom 
att bidra till att minska svinn, hantera bygglov inom 10 veckor så att full taxa 
kan tas ut, att ta rätt betalt för de tjänster som levereras inom framför allt 
myndighetsavdelningen och planeringsavdelningen. Arbete pågår också 
med att säkerställa att tilldelade uppdrag är finansierade oavsett 
uppdragsgivare. Dialog förs med ekonomiavdelningen kring 
exploateringsekonomin bland annat för att säkra finansiering. I samband 
med framtagande av underlag till budgetdialog 2022–2024 har förvaltningen 
arbetat med att komplettera och utveckla underlaget för planerat underhåll. 
Bland annat genom att starta upp ett arbete kring att utveckla underlaget för 
planerat underhåll i fastighetssystemet. 

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara i 
framkant när det gäller digitalisering 
och automatisering 

För att omsluta all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom 
förvaltningen pågår tre projekt. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital 
samhällsbyggnadsförvaltning och Automatisering. Projekten syftar till att 
driva på den digitala utvecklingen och att, genom god översikt, kunna 
prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. 
 
En handlingsplan kopplad till förstudien kring satsningar och 
digitaliseringsåtgärder, har tagits fram med prioriterade målsättningar och 
aktiviteter samt organisation och tidplan. Handlingsplanen följer 
målsättningarna från myndigheten för digitalisering och statliga lantmäteriet. 
Några av delprojekten är uppstartade men i ett inledande skede är 
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen ett resurskrävande arbete 
och förvaltningen har därför behövt prioritera åtgärder som kan genomföras 
inom befintlig budget. Medel har äskats i budgetdialogen 2022–2024. Det 
arbetas aktivt med att kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för 
kommande automatisering av delprocesser och flöden. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Tekniska avdelningen fokuserar på digitaliseringsprojekt kopplade till 
samhällsbyggnadsprocessen. Blanda annat BIM (Building Information 
Model). Snöröjningen övervakas digitalt och man ser nu över möjligheten 
att lägga upp rutterna och uppföljningen digitalt. Felanmälan på fastigheter 
har fått ett digitalt system och en dialog med Uddevalla energi pågår för att 
undersöka vinsterna av IoT (internet of things). 
Projektenheten arbetar nu med Castor som sitt ärendehanteringssystem. 
Arbetet med att implementera felanmälan till fastighetsskötare och 
förvaltare pågår. Fokus ligger på att få hyresgäster och driftspersonal att gå 
rätt väg via systemet. Det har inledningsvis också varit en del tekniska 
problem med programmet. 
 
Under perioden syns en tydlig ökad kunskap inom digitala verktyg inom 
Måltidsservice. Arbetet med kostdataprogrammet Matilda utvecklas till att 
kunna användas fullt ut i hela kommunen, och av alla förvaltningar, vid 
exempelvis beställningar, statistik, näringsberäkningar med mera Samt är 
avdelningens egenkontrollprogram digitaliserat och de har påbörjat att 
dokumentera digitalt. Inom Lokalvårdsservice arbetar nu samtliga 
lokalvårdare på Ipads. Ett arbete pågår av att skapa digitala säkerhetsblad. 

Verka för en ökad samverkan med 
övriga förvaltningar, nämnder och de 
kommunala bolagen för att optimera 
verksamheten 

Inom ramen för den nya organisationen för stadsutveckling sker ökat 
samarbete mellan förvaltningar och de kommunala bolagen. Förutom 
samarbetet som innebär både effektivare och mer effektfullt 
förvaltningsarbete, så samutnyttjar samhällsbyggnadsförvaltningen 
personella resurser med kommunledningskontoret. (ex VA specialist, 
miljösamordnare, energi och klimatrådgivare, markstrateg). Förvaltningen 
samarbetar med kommunledningskontoret framför allt när det gäller 
lokalförsörjningen och Kontaktcenter. I kommunen finns det upprättade 
kommunikationsstrukturer för samplanering med de kommunala bolagen 
när det gäller investerings-och exploateringsplaner. 
Planeringsavdelning har löpande samarbeten med Uddevalla energi i 
nämndes ansvar som huvudman för renhållning. Samt etablerade 
samarbeten i detaljplanarbeten med andra förvaltningar och kommunala 
bolag. 
 
Förvaltningens processarbete fokuserar nu på att finna samarbetsytor och 
smidigare övergångar mellan förvaltningar och mellan förvaltningen och 
bolagen. Tillexempel sker löpande avstämningsmöten kring större 
gemensamma ärenden, remisshantering samt samarbetsformer. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

Under våren 2020 genomfördes en genomgripande översyn av 
projektmodellen med syfte att förtydliga roller och ansvar i modellen. 
Översynen är genomförd och arbetet med att implementera den nya 
modellen i förvaltningen pågår. 
Under första tertialet har arbete fortsatt med implementering och utveckling 
av projektmodellen i samarbete mellan förvaltningens projektenhet och 
Planeringsavdelning. Implementering av modellen gällande förvaltare och 
planerat underhåll är inplanerat att genomföras innan sommaren. 
Förvaltningen deltar i den kommunövergripande arbetsgruppen för att 
stärka och tydliggöra kommunens lokalförsörjningsprocess. I nästa skede 
kopplas fler yrkesgrupper in i arbetet – exempelvis processledare, 
förvaltare, projektledare, drift och planerat underhåll. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Ytterligare steg blir att arbeta vidare tillsammans med kommunens övriga 
förvaltningar för att tydliggöra beställarrollen och vad man kan förvänta sig 
efter en korrekt genomförd beställning. 

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

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. Under första tertialet har ny och tydligare prioritering av detaljplaner 
arbetas fram i samarbete mellan nämnden och förvaltningen. Arbetet med 
digitalisering av detaljplaner pågår. Förbättrade rutiner för 
detaljplanearbetet har genomförts och kommer fortsätta under 2021. 
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) 

För att omsluta all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom 
förvaltningen pågår tre projekt. Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital 
samhällsbyggnadsförvaltning och Automatisering. Projekten syftar till att 
driva på den digitala utvecklingen och att, genom god översikt, kunna 
prioritera de digitala åtgärder som ger bäst effekt. Förvaltningen har lyft 
ekonomiska behov och nyttor till nämnden för att komma framåt i arbetet. 
 
En handlingsplan har tagits fram med prioriterade målsättningar och 
aktiviteter samt organisation och tidplan kopplad till förstudien kring vilka 
satsningar som är rätt att göra för digitaliseringsåtgärder inom förvaltningen. 
Det arbetas aktivt med att kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för 
kommande automatisering av delprocesser och flöden. Förvaltningen har 
digitaliserat det geotekniska arkivet. Arbete pågår även med att kunna 
presentera en projektöversikt i kartan. Arbete med att digitalisera 
planprocessen pågår. 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. 
 
Fokus inom tekniska avdelningen fortsätter vara på digitaliseringsprojekt 
kopplade till samhällsbyggnadsprocessen. Blanda annat BIM (Building 
Information Model). Snöröjningen övervakas digitalt och man ser nu över 
möjligheten att lägga upp rutterna och uppföljningen digitalt. Felanmälan på 
fastigheter har fått ett digitalt system och en dialog med Uddevalla energi 
pågår för att undersöka vinsterna av IoT (internet of things). 
 
Under perioden syns en tydlig ökad kunskap inom digitala verktyg inom 
Måltidsservice. Arbetet med kostdataprogrammet Matilda utvecklas till att 
kunna användas fullt ut i hela kommunen, och av alla förvaltningar, vid till 
exempel beställningar, statistik, näringsberäkningar med mera Samt är 
avdelningens Egenkontrollprogram digitaliserat och de har påbörjats att 
dokumentera digitalt. 
Inom Lokalvårdsservice arbetar nu samtliga lokalvårdare på Ipads. Ett 
arbete pågår av att skapa digitala säkerhetsblad. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 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 hemsidan 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.  

 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. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens andel av heltidsanställda utgör ca 79% 

och heltider eftersträvas i största möjliga mån. Löpande i dialog med 

medarbetarna arbetar förvaltningen 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. 

 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 representant har utsetts i förvaltningen som ska delta på möte som 
kommunledningskontoret bjudit in till i början av maj. Vidare inväntas 
ledning av kommunstyrelsen. 

 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) 

Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning inväntar ledning av 
kommunstyrelsen. 

 

Mått Kommentar 

 Nöjd Nämnd Index Måttet mäts i samband med årsbokslut genom en enkät till nämndens 
ledamöter. Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka nämndens 
förutsättningar bland annat genom information i flera instanser inför 
sammanträdena samt fördjupnings- och planeringsdagar. Utöver 
sammanträdena och beredningarna så genomförs inför varje nämnd en 
kvalitetsgranskning av handlingarna innan underlagen till beredningen 
skickas ut. Presidieinformation genomförs löpande för att kunna stämma av 
ärenden inför beredningen. 

 Andelen främjande, förebyggande 
och tidiga insatser ska öka i relation till 
andelen rehabilitering 

De främjande, förebyggande och tidiga insatserna minskar med 27% i 
jämförelse med rehabilitering under samma period 2020. Det förebyggande 
arbetet har minskat med nära hälften och de tidiga insatserna minskar med 
två tredje delar. Det främjande ligger kvar på samma nivå som tidigare. 
Generellt har det proaktiva arbetat minskat i kommunen och de reaktiva 
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Mått Kommentar 

ökat vilket innebär högre rehabilitering. Bedömningen är att det proaktiva 
arbetet inte kunnat utföras i samma utsträckning utifrån en pandemieffekt. 
Ytterligare faktorer som påverkar är att tjänster för förebyggande insatser 
köps in från annat håll samt att en del görs internt. I uppföljningen syns 
endast de tjänster som köps via kommunens upphandlade 
företagshälsovård; Hälsobolaget. Förvaltningen kommer i kontakt med 
Hälsobolaget att analysera siffrorna ytterligare.  

 
Varje enhetschef har ansvar för uppföljning av sin enhets sjukfrånvaro vilket 
leder till en bättre kartläggning av hur insatserna ska göras på 
förvaltningen. Förvaltningen arbetar också strategiskt och aktivt med 
hälsofrämjande friskvård. Detta har tyvärr tvingats att pausa sedan våren 
2020 till följd av pandemin. 

 Andelen som helt anser sig 
utvecklas yrkesmässigt och personligt i 
sitt arbete ska öka 

Genom att skapa roller inom avdelning och förvaltning som gör det möjligt 
att växa, först inom rollen, och sedan till en annan nivå eller roll, arbetar 
förvaltningen med att bidra till att en större andel som anser sig utvecklas 
yrkesmässigt och personligt i sitt arbete. Ytterligare insatser som görs för att 
bidra till måttet är att arbeta mer aktivt med kompetensutvecklingsplaner vid 
medarbetarsamtalen. Måttet mäts årligen. 

 

Uppföljning av förvaltningens sjukfrånvaro  

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 

3,15 2,47 2,15 1,82 2,75 2,18 

Kommentar 
I jämförelse med tertial 1 2020 har korttidsfrånvaron minskat något (totalt 2,4% 2020) både när det gäller män och 
kvinnor. Största minskningen är inom gruppen kvinnor. Under perioden har det varit några bekräftade fall med covid-
19 vilket påverkat korttidsfrånvaron. Enskilda individer har haft en hög korttidsfrånvaro under perioden vilket också 
påverkar totalen i resultatet. Generellt sätt ligger sjukfrånvaron lågt på Samhällsbyggnadsförvaltningen i jämförelse 
med övriga kommunen. Till följd av covid-19 har de hälsofrämjande insatserna så som exempelvis gemensam 
veckoträning pausats. Förhoppningen är att kunna starta upp i någon form efter sommaren. Möjligheten att arbeta 
hemifrån vid lindriga förkylningssymptom antas minska korttidsfrånvaron. 

Övergripande strategier som Samhällsbyggnadsnämnden inte arbetar med 

• Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

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

förebyggande arbete 

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

• Ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

• Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

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

turism 


