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1 Sammanfattning 

Nämndens delårsresultat uppgår till -2,8 mkr och årsprognosen visar en budgetavvikelse på -
0,9 mkr. Den negativa avvikelsen är en följd av att arbetsmarknadsavdelningen visar -9,8 mkr i 
årsprognos. Den främsta orsaken är försörjningsstödsverksamheten. Det var den 15 februari som 
denna verksamhet gick över från socialnämnden till kommunstyrelsen. Nämndens underskott 
begränsas dock av att övriga avdelningar och verksamheter visar en positiv avvikelse både för 
perioden och i prognosen för helåret. 

Den 15 februari verkställdes kommunfullmäktiges beslut om att flytta 
försörjningsstödsverksamheten från socialnämnden till kommunstyrelsen. Verksamheten ingår nu i 
jobbcentrum vid arbetsmarknadsavdelningen. 

Arbetet inom kommunledningskontoret har, liksom, övriga samhällsfunktioner har påverkats av 
restriktioner och åtgärder avseende coronaviruset. Stabsledningsarbetet har fokuserat på skydd av 
riskgrupper, hindra smittspridning och stödja näringslivet. Mycket arbete har också lagts ner för att 
använda befintlig teknik och anskaffa ytterligare utrustning. Även ett antal politiska sammanträden 
har hållits med deltagare på distans i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. 

Vad gäller de stora stadsutvecklingsprojekten innefattande bl.a. simhall, stadens flytt västerut, 
Windingsborg, Kampenhof och skolprojekten tillsammans med Hemsö har ett politisk 
styrgruppsarbete etablerats. 

En avsiktsförklaring avseende ett nytt konsortium för transportkorridoren mellan Göteborg och 
Oslo är framarbetad. Fem av sex kommuner som direkt berörs av transportkorridoren har ställt sig 
bakom avsiktsförklaringen. 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har med stöd av avdelningen för hållbar tillväxt och 
arbetsmarknadsavdelningen lett arbetet med att ta fram plan Integration 2030 och plan välfärd 2030 
som är ett uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan. 2020–2022. Planen är att materialet ska 
skickas ut på remiss under våren 

Den lagstadgade verksamheten samhällsorientering som ges till vuxna nyanlända ska från år 2020 
ges med 100 timmar i stället för 60. Ett förslag på upplägg av dessa extra timmar är framtaget 

Resultatet av mätningen av företagsklimat för föregående helårsperiod har kommit och visar att 
Uddevalla har förbättrat sitt resultat och därmed stigit till plats 80 av 173 deltagande kommuner. 
Även den kvartalsvisa servicemätningen visar på en fortsatt bra utveckling. 



 Delårsrapport april 2020 4 (23) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Kommunstyrelsen 

  
Nettokostnad tom 
april 2020 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Kommunstyrelsen politisk 
styrning 

-11,8 -12,2 0,3 1,4 

Kommunledningskontoret -72,5 -68,9 -3,6 -2,3 

Räddningstjänsten -16,6 -17,1 0,5 0,0 

Kommunbidrag 100,4 100,4 0,0 0,0 

Resultat -0,6 2,2 -2,8 -0,9 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar -0,9 -9,1 -27,4 -28,1 

Investeringsutgiften uppgår till 0,9 mkr för perioden januari-april. Årsbudgeten enligt flerårsplanen 
är 27,4 mkr och prognosen för helåret visar 28,1 mkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen ökar totala 
investeringsbeloppet för Ljungskile brandstation, därav avvikelse för året. Utökning av arkivlokal 
förskjuts. Investeringen avseende utrustning distanssalar utgår. Likaså investeringar för 
personalsystem och beslutsstödsystem då dessa bokförs som driftskostnad istället. 

Kommunstyrelsen politisk styrning 

                                        Belopp i mkr 
 
Verksamhet 

Årsbudget 
/kommunbidrag

Budgetavvikelse
jan-april

Prognostiserad 
avvikelse helår 

Kommunstyrelsens omkostnader 9,5 -0,1 -0,1

Partistöd 1,5 0,0 0,0

Sponsring/medfinansiering 1,3 -0,7 -0,7

Flygtrafik och kollektivtrafik 8,5 0,3 0,3

Medlemskap, bidrag, m.m.  15,7 0,8 1,9

SUMMA 36,5 0,3 1,4

 
Kommunstyrelsens politiska styrning redovisar efter första tertialet en budgetavvikelse på 0,3 mkr 
och för helåret 1,4 mkr. De medel som avsatts för validering/kompetensförsörjning inom vård- och 
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omsorgsområdet förväntas inte tas i anspråk. Dessutom är kostnaden för kollektivtrafiken lägre än 
avsatt budget. Dock förväntas det bli en negativ ekonomisk avvikelse för sponsringsverksamheten. 

Kommunledningskontoret 

                                        Belopp i mkr 
 
Avdelning 

Årsbudget 
/kommunbidrag

Budgetavvikelse
jan-april

Prognostiserad 
avvikelse helår 

Förvaltningsledning och kommundirektör 28,7 0,7 1,2

Avd för juridik och administration 12,2 0,6 0,3

Ekonomiavdelning 25,7 0,6 0,6

Personal- och kommunikationsavd 42,4 2,2 1,0

Arbetsmarknadsavdelning 87,8 -10,2 -9,8

IT-avdelning 3,0 0,5 2,8

Avd för hållbar tillväxt 13,5 2,1 1,6

SUMMA 213,3 -3,6 -2,3

 
Kommunledningskontoret redovisar en budgetavvikelse på -3,6 mkr efter första tertialet. Intäkterna 
inom kommunledningskontoret visar en positiv budgetavvikelse på 5,1 mkr för perioden där en 
orsak är projektmedel. Lönekostnaderna visar -1,1 mkr en följd utav arbetsmarknadsavdelningens 
underskott. Kontot för utbetalningarna av ekonomiskt bistånd visar -8,1 mkr. Här kommer nämnden 
göra ett äskande under hösten för utökat kommunbidrag avseende försörjningsstödet. Övriga 
omkostnader visar positiv avvikelse på 0,5 mkr. För helåret prognostiseras en avvikelse mot budget 
på -2,3 mkr för kommunledningskontoret, varav försörjningsstödsverksamheten visar -7,5 mkr 
medan övrig verksamhet har en positiv avvikelse i prognosen om 5,2 mkr. 

Det är endast arbetsmarknadsavdelningen som har negativ avvikelse. Övriga avdelningar inom 
kommunledningskontoret visar positiv budgetavvikelse både för perioden och i prognosen för 
helåret. Inom dessa avdelningar handlar det om lägre utfall för lönekostnader, konsultkostnader och 
utvecklingskostnader. Även intäktssidan visar en positiv avvikelse, den enskilt största orsaken är 
avslutade projekt som ger ett överskott för året. Detta rör overheadkostnader i projekten KOBRA 
och Urban Platsinnovation och att samtliga kostnader för projekten som blivit granskade vid 
revisionen har blivit godkända. De 3,0 mkr som nämnden fått från effektiviseringsfonden behöver 
inte heller användas fullt ut. Pengarna är avsedda till resurser inom IT-avdelningen. Bedömningen 
är att ungefär hälften av beloppet förbrukas under året, medan återstående medel bidrar till årets 
resultat. 

Arbetsmarknadsavdelningens prognostiserade budgetavvikelse för året uppgår till -9,8 mkr, varav 
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verksamheten försörjningsstöd utgör -7,5 mkr. -1,4 mkr avser servicecenter Fridhem och mötesplats 
Tureborg på grund av minskade intäkter för servicecenter Fridhem genom färre deltagare, samt 
försenad besparing av en tjänst. Från och med 2020 har inte nämnden någon finansiering för 
mötesplats Tureborg. Det har tagits beslut om avveckling av denna verksamhet, under året uppstår 
det dock kostnader för lokalhyra och avveckling.  

Övrig verksamhet inom arbetsmarknadsavdelningen visar -0,9 mkr. Det är färre anvisade deltagare 
från arbetsförmedlingen i köpta arbetsträningsplatser då arbetsförmedlingen fortsatt står i 
reformering. Under året uppstår det kostnader för den ombyggnation som gjorts av lokalerna på 
Junogatan 2. Detta har varit en anpassning till den nya organisationen. Det var den 15 februari som 
verksamheten försörjningsstöd flyttades över från socialnämnden till arbetsmarknadsavdelningen 
inom kommunstyrelsen, man flyttade då över den tidigare sektionen för försörjningsstöd som 
inkluderar två enheter. En växling av kommunbidrag har gjorts mellan nämnderna. 

Årets negativa avvikelse för försörjningsstödsverksamheten avser främst organisatoriska kostnader 
vad beträffar personalkostnader då det är många fler anställda än budgeterat för 2020. Del av det 
bidrag som kommunen erhåller från Migrationsverket vad gäller ersättning för etableringsinsatser 
och introduktion för nyanlända var även tänkt att finansiera några tjänster. Här blir det ett lägre 
utfall än vad som var planerat. Det beslut som togs tidigare år av socialförvaltningen att halvera 
bemanningen och införa robotisering/automatisering har inte gett effekt. Uppsagd personal 
återanställdes och samarbetet med leverantören av roboten avbröts.  

Det krävs en tydlig kartläggning av verksamhetens processer och flöden, vilken kommer att 
genomföras under 2020. Denna genomlysning krävs också för att kunna anpassa budgeten inför 
nästkommande år. Antal ärenden har dessutom ökat rejält under 2019, även under första kvartalet 
2020 ligger det på den höga nivån som var i slutet av förra året. I januari 2019 var antalet hushåll 
med försörjningsstöd 699 stycken (inklusive avslag och återkrav) och i januari 2020 var 
motsvarande siffra 841 stycken.  

Vad gäller årets försörjningsstödsutbetalningar har det hittills fördelats ut kommunbidrag om 
48,0 mkr, varav 40,7 mkr avser kommunstyrelsen och 7,3 mkr socialnämnden. Bedömningen är att 
kommunen hamnar på 82,0 mkr för helåret. Senare i höst kommer nämnden göra ett särskilt 
äskande kring mellanskillnaden som bedöms till 34 mkr i nuläget. Prognosen är dock osäker då det i 
dagsläget är svårt att sia om vilka effekter som Covid-19 kan ha på försörjningsstödet framöver. 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om utökat kommunbidrag för året, där 
arbetsmarknadsavdelningen har tillförts 6,4 mkr. Avsikten är att förbruka dessa på riktade insatser 
för att minska antalet personer som lever i försörjningsstöd genom att öka de subventionerade 
anställningarna, rikta personalresurser som arbetar med de som saknar arbetsförmåga samt gå 
vidare med resurser för att fortsätta processförändringen avseende digitalisering och automatisering 
som är nödvändig för att anpassa organisation och kostnaderna för 2021 och framåt. 
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Räddningstjänsten 

                                        Belopp i mkr 
 
Verksamhet 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Budgetavvikelse 
jan‐april 

Prognostiserad avvikelse 
helår 

Köp av räddningstjänst  51,3 0,5  0,0

SUMMA 51,3 0,5 0,0 

 
För perioden visas en budgetavvikelse på 0,5 mkr, prognosen för året är att utfallet är i nivå med 
avsatt budget. Inom kommunstyrelsens resultat har det dock inte tagits hänsyn till någon förändring 
av skulden vad gäller det långsiktiga åtagandet för pensionsavsättningen, varken i delårsresultatet 
eller i helårsprognosen. Detta är en följd av att leverantörens underlag inkommer senare än 
förväntat. De skuldförda pensionerna avser upplupna pensionskostnader som inte betalas ut löpande 
utan skuldförs i respektive kommun. För året har kommunstyrelsen fått 1,5 mkr i budgetramen 
avseende årets förändring för dessa pensioner. Eventuell förändring för året får tas med i 
nästkommande prognos i samband med delårsbokslut augusti. 

Nämndens prognostiserade underskott för året understiger 1% av nämndens kommunbidrag, därav 
behöver nämnden inte redovisa någon åtgärdsplan. 

3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T1 
2020 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat man 
T1 2020 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Resultat 
totalt T1 
2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,04 1,91 1,7 1,88 1,92 1,83 

Kommentar 

Redovisning av sjukfrånvaron inom kommunledningskontoret: Sjukfrånvaron bland medarbetarna på 
kommunledningskontoret (exkl. AMA) uppgår vid mättillfället till 7,40% och ligger lägre än kommunens totala 
sjukfrånvaro som uppgår till 8,90 %. Av den totala sjukfrånvaron på förvaltningen står långtidsfrånvaron för 5,49% 
medan kortidssjukfrånvaro vid mättillfället går till 1,88 % en minskning på 0,04 % från T3 2019 och 0,26 % från 
samma period förra året. Bland kvinnorna ser vi en ökning av korttidsjukfrånvaro för åldersgruppen 0 – 29 år och en 
minskning för de andra två åldersgrupperna (30 – 49 år och 50 + år). Bland männen har korttidsjukfrånvaro ökat för 
grupperna 0 – 29 år och 30 – 49 år men minskad för åldersgruppen 50 +. Gruppen med högst korttidsfrånvaro är 
kvinnor i åldern 0 – 29 år och uppgår till 3,66%. Generellt har korttidsjukfrånvaro ökat bland männen på 
kommunledningskontoret men minskad bland kvinnorna. Trots minskningen på korttidsjukfrånvaro ökar den totala 
sjukfrånvaron men detta beror på långtidssjukfrånvaro. Sedan föregående mätperiod noteras en ökning av 
långtidssjukfrånvaron i förvaltningen med 1,55 %. 

Bland de största anledning som lett till den ökade långtidsjukfrånvaron är utmattning, stress och svåra sjukdomar. 
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  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Det sammanvägda resultatet tertial 1 av bedömningen av bemötande av de 
kontaktade handläggarna är 92% vilket är en förbättring jämfört med 2019 års 
mätning. Bedömningen är att målet för helåret 2020 kommer att nås. 

 Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga, ska öka 

Andelen kontakt via telefon inom 60 sekunder var 80 % för tertial 1 vilken är en 
ökning med 7 procentenheter jämfört med 2019. Bedömningen är att målet för 
helåret 2020 kommer att nås. 
 

 Andel som får svar på e-post 
inom en dag, ska öka 

100 % av breven besvarades inom ett dygn, vilket är i nivå med de senaste 
mätningarna och klart över snittet för likvärdiga kommuner (77 %). Kommentarer: 
Uddevalla når tertial 1 nu för första gången 100 % (för helåret 2019 var siffran 
99%). Bedömningen är att målet för helåret 2020 kommer att nås. 

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

Under 2019 uppvisades ett trendbrott i enkätresultatet. För första gången sedan 
2010 har en sjunkande ranking vänts till en något mer positiv upplevelse från 
företagen inom Svenskt Näringsliv. Bedömningen är att målet kommer att nås 
2020. 

 Antal företag i kommunen, 
ska öka 

Till och med december månad 2019 fanns 350 nyregistrerade företag samt 138 
inflyttade företag. 28 företag har upphört under året vilket ger resultatet 322. 
Bedömningen är att målet kommer att nås 2020. 

 Företagsklimat, ska bli bättre Arbetet med En dörr in fortsätter. Bedömningen är att målet kommer att nås 2020. 

 Nyregistrerade företag i 
kommunen, ska öka 

  Bedömningen är att målet kommer att nås 2020. 

 Antal resor med 
kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

Antalet resor i stadstrafiken 2019 uppgick till 78,8 resor/invånare vilket är fler än 
2018 (77,8 resor/inv). Hänsyn har tagits till den befolkningsökning som skett. 
Västtrafik övergick från och med 2018 till ett automatisk resanderäkningssystem 
varför antalet redovisade resor efter det inte går att jämföra med historiska data. 
Bedömningen är att målet kommer att nås 2020. 

 Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

Insatser för at öka andelen förnybar och återvunnen energi i de kommunala 
byggnaderna görs vid större om- och nybyggnationer. Utveckling av måttet styrs 
av färdigställandet av byggprojekten. Större om- och nybyggnadsprojekt där 
solceller kommer att installeras är Källdalskolan, Ramnerödsskolan, Vildvinet och 
Sundsvägen. Solceller på dessa byggnader påverkar andelen förnybart och 
återvunnen energi mycket marginellt och kommer inte att påverka det totala 
utfallet. Prognosen är att resultatet kommer att vara oförändrat. 
 

 Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

 

 Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

 

 Soliditeten ska förbättras  

 Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Nytt livsmedelsavtal som började gälla under våren har ökat sortimentet av 
ekologiska livsmedel, Arbetsinsatser sker kontinuerligt för att öka andelen 
ekologiska livsmedel. 
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  Mått Kommentar 

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

Andelen som går vidare till arbete eller studier efter avslutad insats i kommunen, 
har minskat jämfört med samma period förra året (27,8 % mot 29,3 %). Vi har haft 
en bra arbetsmarknad där många fått jobb. De som blivit kvar i 
långtidsarbetslöshet har många gånger haft en större problematik. Dessa personer 
går nu ut till en arbetsmarknad som blivit allt hårdare. Kontakten med 
arbetsförmedlingen har också försvårats avsevärt det senaste halvåret. Trots flera 
riktade insatser, så är prognosen att vi inte kommer att nå målet att resultatet ska 
öka. 

 Antalet markanvisningar, ska 
öka 

Inga markanvisningar gjordes 2019. bedömningen är att målet kommer att nås 
2020. 

 Antalet torskfiskar i 
Byfjorden, ska öka 

Bedömningen är att målet kommer att nås för 2020. 

3.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 
där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Partsgemensamma gruppen, ÖK Idé, med representation från både kommun och idéburen sektor har 
träffats och arbetet kring en aktivitetsplan för året har påbörjats. Utbildningsinsatser och 
inspirationsmässor och sammankomster har förhindrats av coronaviruset, vilket gör att flera 
aktiviteter som varit planerade för våren får flyttas fram till hösten. Flera initiativ till Idéburet 
offentligt partnerskap har tagits. Arbete pågår för att ta fram en handläggningsprocess för IOP-
initiativ. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Stimulera den sociala 
ekonomin/det sociala 
företagandet 

Hälsopolitiska rådet har betalat ut beviljade medel för folkhälsoprojekt 2020. 
Projekten får två utbetalningar per år och följs upp av folkhälsostrateg och 
Hälsopolitiska rådet tertialvis. Mål och inriktning för kommande 2021–2023 års 
folkhälsoarbete har formulerats och antagits av rådet. Ny ansökningsprocess för 
fördelning av utvecklingsmedel inleds under maj och avslutas i oktober. 

 
Partsgemensamma gruppen, ÖK-Idé, med representation från både kommun och 
idéburen sektor har träffats och arbetet kring en aktivitetsplan för året har 
påbörjats. Utbildningsinsatser och inspirationsmässor och sammankomster har 
förhindrats av coronaviruset, vilket gör att flera aktiviteter som varit planerade för 
våren får flyttas fram till hösten. Flera initiativ till Idéburet offentligt partnerskap har 
tagits. Kommunen arbetar för att ta fram en handläggningsprocess för att hantera 
dessa. 

 

  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) 
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  Mått Kommentar 

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

Måttet är under arbete. 
 

3.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Arbetsmarknadsavdelningen är kommunens samordnande part gällande långtidsarbetslösa som 
behöver en utvecklande insats och sysselsättning. Deltagarna ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt 
program på arbetsförmedlingen, men kan också komma från försörjningsstöd. Genom en god 
kommunikation med förvaltningarna, så försöker avdelningen matcha deltagarna mot dess behov 
tillsammans med deltagarens önskemål. Alla deltagare anvisas via Jobbcentrum. Den 18 november 
2019 meddelade arbetsförmedlingen i Uddevalla att de inte längre kan delta i Jobbcentrum, på 
grund av ansträngt personalläge. Detta är ett stort bekymmer eftersom antalet långtidsarbetslösa på 
arbetsförmedlingen är fler nu 2020 än vad de var samma period 2019 (+ 7 % till i snitt 1 264). 
Därför har det skapats en ny struktur för Jobbcentrum där deltagarna indelats i tre grupper; ”Nya 
och nära”, ”Mera och länge” och ”Etableringen”. Modellen skapar en synergi mellan flödena i 
försörjningsstöd och personer som anvisas från Arbetsförmedlingen. 
 
Av de som avslutat sin insats under första tertialet så har 27,8 % gått vidare till arbete eller studier 
(22 av 79). Förra årets resultat samma period var 29,3 % (53 av 181). Det görs en del riktade 
satsningar med hjälp av statliga medel genom projekt Uddevalla mot minskad segregation. Nio 
ungdomar har under första tertialet fått en anställning som åtgärd, två personer har fått en ordinarie 
anställning hos Uddevallahem efter en åtta månaders åtgärd (Bovärdar/Miljövärdar) och Jobbcafé 
bedrivs i områdena Dalaberg och Tureborg. Med statsbidrag från Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete (DUA), så tas nu en gemensam överenskommelse fram tillsammans med 
Färgelanda och Tanum, som syftar till att förbättra lokal och regional kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet. Arbete kommer att vara jobbspåren: Servicespåret och 
Vård och omsorgsspåret. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Öka utbudet av eftergymnasial 
utbildning i kommunen 

Verksamheten har flyttats till barn- och utbildningsnämnden. 

3.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Under tertialet har ett omfattande informationsarbete genomförts i de flesta kommunstyrelser i 
Bohuslän med utgångspunkt att förädla nuvarande turistiska samverkansplattform Enat Bohuslän, 
till ett mer ändamålsenligt infrastrukturarbete, kopplat till transportkorridoren mellan Göteborg och 
Oslo. En avsiktsförklaring är framarbetad och samordnad via Uddevalla som bildar underlag för 
beslut. Fem av sex kommuner som direkt berörs av transportkorridoren/järnvägskorridoren ställer 
sig bakom ett nytt konsortium. Fler beslut är under process. 
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Nämndsstrategier 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 omfattande informationsarbete genomförts i de flesta 
kommunstyrelser i Bohuslän. Utgångspunkten har varit att förädla nuvarande 
turistiska samverkansplattform Enat Bohuslän, till ett mer ändamålsenligt 
infrastrukturarbete, kopplat till transportkorridoren mellan Göteborg och Oslo. 
En avsiktsförklaring är framarbetad och samordnad via Uddevalla som bildar 
underlag för beslut. Fem av sex kommuner som direkt berörs av 
transportkorridoren/järnvägskorridoren ställer sig bakom ett nytt konsortium. Fler 
beslut är under process. 

Den lokala trafikinfrastrukturen 
skall möjliggöra effektiva 
kommunikationer för alla inom 
kommunen 

Stadstrafikforum, som är kommunens samrådsorgan med 
Västragötalandsregionen om tätortstrafiken i Uddevalla, har beslutat att en 
kollektivtrafikplan för Uddevalla ska tas fram. I regionens övriga pendlingsnav har 
sådana planer tagits fram och turen har nu kommit till Uddevalla att skapa sin 
egen kollektivtrafikplan. Den ska kartlägga kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter 
och peka ut åtgärder som stärker kollektivtrafiken och de hållbara resornas 
utveckling. Kollektivtrafikplanen är ett strategidokument som pekar ut riktningen för 
de hållbara resornas utveckling. Till planen kopplas en handlingsplan som 
beskriver hur olika åtgärder kan genomföras och bidra till utpekade strategier i 
riktning mot målet att öka kollektivtrafikens marknadsandel. Planen ska antas 
under året. 
 
Flexlinjen är en resmöjlighet för resenärer med behov av större omsorg och 
service i samband med sin resa. Dessa resor kan beställas valfritt mellan ett stort 
antal mötesplatser inom Uddevalla. Trafikupplägget har varit oförändrat under lång 
tid varför projektet vill studera möjligheter till förändringar som kan bidra till ökat 
resande och bättre service till resenärerna. En eventuell uppgradering är under 
diskussion. 

 

  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 3) 

Västra Götalandsregionen och kommunen arbetar gemensamt med en 
kollektivtrafikplan för Uddevalla tätort. Uddevalla är utpekad som ett av regionens 
pendlingsnav med särskild betydelse för regional utveckling. En kollektivtrafikplan 
ska därför tas fram för att analysera och beskriva kollektivtrafikens 
utvecklingsmöjligheter. Inom ramen för kollektivtrafikplanen analyseras och 
utvärderas linjenätets utformning och effektivitet. Planen kommer att beskriva 
förslag till förbättringsåtgärder genom ändringar i linjenät/linjeutbud, 
framkomlighetsåtgärder och andra prioriteringar som kan göras för att öka det 
hållbara resandet. 

 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 3) 

Kommunen har inom ramen för den sk cykelpotten i regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland ansökt om utbyggnad av GC-vägar efter 
statligt vägnät inom Uddevalla kommun. Cykelväg längs väg 172 liksom väg 675 
vid Ulvesund har tagits med som objekt i kommunens ansökan. 
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3.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 
social utveckling 

Framtagandet av en ny digital översiktsplan framskrider enligt tidsplan. Ett förslag är ute på 
internremiss till och med 30 april och med vissa förbehåll förlängt till 31 augusti. Därefter kommer 
planen att revideras. Det reviderade förslaget kommer att skickas ut på formellt samråd till hösten. 
 
En hållbarhetssamordnare har engagerats som stöd för ökade hållbarhet vid upphandlingar. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Förstärka kommunens 
utveckling genom ett 
kontinuerligt 
översiktsplanearbete som metod 

Framtagandet av en ny digital översiktsplan framskrider enligt tidsplan. Ett förslag 
är ute på internremiss till och med 30 april och med vissa förbehåll förlängt till 31 
augusti. Därefter kommer planen att revideras. Det reviderade förslaget kommer 
att skickas ut på formellt samråd till hösten. 

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

En hållbarhetssamordnare har engagerats som stöd för 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 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har fått i 
uppdrag av 
kommunfullmäktige att 
beställa projektet 
"Framtidens bad" (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

Avtal är tecknat med entreprenör. Uppdraget kommer att föreslås avslutat. 

 Kommunstyrelsen har fått i 
uppdrag av 
kommunfullmäktige 
att  tillskapa en organisation 
för styrning gällande 
projektet framtidens 
bad  (dnr KS 2019/00769) 
(KF ÖS 4) 

En organisation för styrning av projektet är skapad. Uppdraget kommer att föreslås 
avslutas. 

 

  Mått Kommentar 

 Uddevalla kommun ska 
förbättra sin placering i 
aktuell hållbarhetslista över 
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  Mått Kommentar 

de hållbaraste kommunerna i 
Sverige 

3.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 
förebyggande arbete 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har med stöd av avdelningen för hållbar tillväxt och 
arbetsmarknadsavdelningen lett arbetet med att ta fram plan Integration 2030 och plan Välfärd 2030 
som är ett uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan.  2020–2022. Målet är att materialet ska 
skickas ut på remiss under våren. 
 
Partsgemensamma gruppen inom ÖK-Idé med representation från både kommun och idéburen 
sektor har träffats och arbetet kring en aktivitetsplan för året har påbörjats. Utbildningsinsatser och 
inspirationsmässor och sammankomster har förhindrats av coronaviruset, vilket gör att flera 
aktiviteter som varit planerade för våren får flyttas fram till hösten. Flera initiativ till Idéburet 
offentligt partnerskap har tagits. Kommunen arbetar för att ta fram en handläggningsprocess för att 
hantera dessa. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Stärka det brottsförebyggande 
arbetet Uddevalla kommun i 
samverkan med andra aktörer 

Kris och säkerhetsverksamheten har varit under stort tryck under hela 2019. Detta 
beror främst på arbetsansamlingar i form av händelser samt att det 
brottsförebyggande arbetet fått stort fokus. Brottsförebyggande rådets arbete 
utökades till fler och längre möten efter det att de ingående samhällsaktörerna 
önskat detta. Rådet ombildades 2018 och har fått en ny form och inriktning. 
Behovet av övervakningskameror aktualiserades under 2019 och det står klart att 
en ökad samordning behövs. Coronakrisen har haft stor påverkan på 
säkerhetsarbetet undre tertial 1. 

Arbeta för en ökad jämlikhet Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de 
fem nationella minoriteterna. Uddevalla har därför tagit fram nya riktlinjer som varit 
ute på remiss i berörda nämnder. Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 13 
maj. Riktlinjerna innehåller områden som; Nationella minoriteters språk, Nationella 
minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk, Nationella minoriteters 
kultur, Information till nationella minoriteter, Kompetensutveckling om nationella 
minoriteter, Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella 
minoriteter, Samordning och uppföljning. 
 
Arbetsmarknadsavdelningen arbetar med att ta fram nya plan Integration 2030, 
som är ett uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022. Arbetet med 
framtagandet av den nya planen sker i samverkan med Arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet, som behandlar ärendet vid varje möte. Ett första utkast är 
klart. 
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  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) 

Partsgemensamma gruppen med representation från både kommun och idéburen 
sektor har träffats och arbetet kring en aktivitetsplan för året har påbörjats. 
Utbildningsinsatser och inspirationsmässor och sammankomster har förhindrats av 
coronaviruset, vilket gör att flera aktiviteter som varit planerade för våren får flyttas 
fram till hösten. Flera initiativ till Idéburet offentligt partnerskap har tagits. 
Kommunen arbetar för att ta fram en handläggningsprocess för att hantera dessa. 

 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 5) 

Rapport kommer att lämnas tertial 2 2020. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 
2030" (KF ÖS 5) 

Arbetet med en ny långsiktig plan för välfärd, Plan Välfärd 2030, har processats 
fram med arbetsgrupp från avdelningen Hållbar Tillväxt och Arbetsmarknads och 
integrationsutskottet. Ett flertal workshops med utskottet, har bildat underlag för ett 
framtaget dokument som samlar målområden, uppnåendemål och underlag för 
handlingsplaner. Fokus för kommunen är att bli attraktiv och konkurrenskraftig, 
samtidigt vara en möjliggörare för förändringsbehov och omställning. Planen 
betonar också vikten av framtidsorienterat ledarskap och innovationsförmåga. 
Planens övergripande mål blir att förstärka förutsättningarna för ökad och 
bibehållen välfärd i Uddevalla kommun. Planens ramverk planeras beslutas under 
juni månad 

 

  Mått Kommentar 

 Ökad grad av utförande hos 
civilsamhället genom IOP 
och ASF 

 

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

 

3.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Via personal från arbetsmarknadsavdelningens integrationsenhet, i samverkan med civila samhället, 
så har det bedrivits nattvandring i de norra stadsdelarna i Uddevalla. Detta sker även i samverkan 
med föräldragrupperna för att få föräldrarna mer engagerade i området. Kris och 
säkerhetsverksamheten har under tertial 1 präglats av coronakrisen. Stabsledningsarbetet har 
fokuserat på skydd av riskgrupper, hindra smittspridning och att stödja näringslivet 



 Delårsrapport april 2020 15 (23) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

3.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Nämndsstrategier Kommentar 

Friskvård och förebyggande 
arbete skapar ökad folkhälsa 
och livskvalitet i samhället 

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att under 2020 
avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjn
ing inom vård- och 
omsorgsområdet (KF ÖS 7) 

 

3.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 
bland annat genom en utökad digitalisering 

Arbetet med digitalisering har fortsatt. under tertial 1 har ett omfattande arbete lagts ner på att skapa 
förutsättningar för distansmöten, både inom förvaltningen och för nämnderna. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att driva 
kommunens fastigheter i 
bolagsform (KF ÖS 2) 

Arbete pågår, rapport lämnas tertial 2. 

 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 8) 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att överföra 
ansvaret för försörjningsstöd 
från socialnämnden till 
kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

Uppdraget är genomfört. 

 Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att fortsätta 
leda arbetet med att 
tillsammans med 
förvaltningarna konkretisera 
de förslag till strukturella 
förändringar i organisation 
och arbetsmetoder som 
långsiktigt minskar 
kostnaderna i enlighet med 
planen. Det skall även 
resultera i ett förslag till 
fördelning per nämnd, av 
37 mkr i 
effektivisering/besparing för 
2021 (KF ÖS 8) 

Förslag till fördelning och sparbeting har lagts fram inom ramen för 
planeringsförutsättningar. 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 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 8) 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade 
processer (KF ÖS 8) 

Personalavdelningen har under 2019 digitaliserat löneöversynsprocessen för hela 
kommunen. Under 2019 har vi påbörjat med digitalisering och automatisering av 
hanteringsprocessen för LAS-dagar. Det digitala anställningsavtalet är 
implementerat nu och utöver det har avdelningen digitaliserat blanketter. 

 

  Mått Kommentar 

 Attraktiv arbetsgivarindex, 
ska öka 

Årets poäng var 97 av 180 möjliga, det är en minskning med en poäng från 
föregående år och vi ligger nu på medianvärdet för deltagande kommuner 
(medianvärde 97). Resultatet kan tolkas som en negativ utveckling för Uddevalla 
kommun. Den negativa utveckling har vi sätt på långtidssjukfrånvaro som har ökat 
med 1,9%-enheter. Negativ resultat ser vi också på nyckeltalet ¨tid för 
kompetensutveckling' och det här  på att i dagsläget mäter vi inte 
kompetensutveckling men målet är att under 2020 kommer vi att skapa 
förutsättningar för att kunna göra det. Nyckeltalen tillsvidareanställda, medianlön, lika 
chefskarriärmöjligheter, övertid, personalansvar, har inte förändrat eller väldigt lite 
förändring. Nyckeltalen som har gjort en positiv förändring är korttidsfrånvaro och 
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  Mått Kommentar 

avgångar. Det här betyder att under 2019 har vi haft färre avgångar och lägre 
korttidsfrånvaro. 

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

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet Nike, som kombinerar studier med konstnärliga 
processer, har 20 inskrivna ungdomar. Framgångsrikt har varit att kunna erbjuda praktik till vissa av 
ungdomarna, som ett komplement till studier. Arbetet med jobb- och utbildningsmässan i 
Agnebergshallen den 27 februari har varit ett stort projekt. På grund av Corona, så styrdes 
verksamheten om till hemundervisning i mitten av mars, där personalen ansvarade för ca fem 
ungdomar var med daglig kontakt. En positiv sida av den här omställningen har varit att personalen 
fått en tätare kontakt med de flesta ungdomarna. Vissa riskerade dock att åter hamna i en 
”hemmasittarproblematik”, så därför erbjuds dagliga aktiviteter igen men under en begränsad tid 
och med restriktioner. 

3.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 
mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

En hållbarhetssamordnarfunktion har inrättats för att stödja en mer hållbar upphandling. 

  Mått Kommentar 

 Andel ramavtal och 
avtalstrohet 

 

3.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Prognosen är att kommunen under året kommer att ta emot 130 nyanlända. 12 av dessa kommer via 
anvisning och resterande bosätter sig på egen hand. Under de tre första månaderna har vi tagit emot 
29 direktinflyttade + 8 vidareflytt = 37 nyanlända. Av de 12 som skall anvisas oss under året, så har 
vi bara tagit emot en person. Det beror på att de flesta anvisade är kvotflyktingar och de kan inte 
resa in i landet p.g.a. Coronapandemin. 
 
Den lagstadgade informationen Samhällsorientering som ges till vuxna nyanlända, skall från år 
2020 ges med 100 timmar i stället för 60. Ett förslag på upplägg av dessa extra timmar är framtaget. 
Tre kurser med sammanlagt 24 deltagare har avslutats under perioden. Ett arbete pågår nu med att 
komplettera det individuella mottagningssamtalet med grundinformation i grupp. Syftet med detta 
är att påskynda etableringen ytterligare och öka de nyanländas möjlighet till egenmakt. 
 
Mötesplatserna Dalaberg och Tureborg hålls stängda sedan 19 mars, för att minimera risken av 
smittspridning av Coronaviruset. Arbetslaget som sköter driften på mötesplatserna arbetar i stället 
på Junogatan 2. Innan stängning så bedrevs samhällsvägledning, Jobbcafé och olika aktiviteter i 
samverkan med övriga aktörer. Genom statliga medel inom projekt Uddevalla mot minskad 
segregation, så bedriver vi bland annat verksamheten Bovärdar/Miljövärdar i våra 
utanförskapsområden och verksamheten Tillsammans mot segregation. 



 Delårsrapport april 2020 18 (23) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

 
Arbete pågår för att ta fram Plan integration 2030, enligt fullmäktiges uppdrag. 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan 
Integration 2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022. 
Planen ska vara vägledande i arbetet för integration och motverkande av 
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen ska vara ett strategiskt 
långsiktigt dokument som enar över partigränser. Planen ska innehålla en tydlig 
gemensam målbild, med strategiska ställningstaganden inom utpekade områden. 
Arbetsmarknadsavdelningen arbetar nu med uppdraget i samverkan med 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet, som behandlar ärendet vid varje 
utskottsmöte. Ett första utkast är klart 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att ta fram en 
övergripande plan 
"Integration 2030” (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan 
Integration 2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022. 
Planen ska vara vägledande i arbetet för integration och motverkande av 
segregation och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen ska vara ett strategiskt 
långsiktigt dokument som enar över partigränser. Planen ska innehålla en tydlig 
gemensam målbild, med strategiska ställningstaganden inom utpekade områden. 
Arbetsmarknadsavdelningen arbetar nu med uppdraget i samverkan med 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottet, som behandlar ärendet vid varje 
utskottsmöte. Ett första utkast är klart 

 

  Mått Kommentar 

 Integrationen skall förbättras 
i form av minskat 
utanförskap 

Uddevalla kommun har följt utanförskapet på områdesnivå Nyko 4, som ett mått 
på integration sedan år 2008 (statistik från år 2006, eftersom statistiken släpar 
efter två år). Faktorerna som mäts är andel förvärvsarbetande 20–64 år (alla 
+ enbart kvinnor), utbildningsbakgrund 20–64 år (minst gymnasieutbildning) och 
valdeltagande (till kommunfullmäktige). Dessa faktorer för utanförskap, slås sedan 
samman till ett mått – Utanförskapsindex. Hela kommunens Utanförskapsindex 
har under dessa år legat runt 80 %. Vi har tre områden som skiljer sig stort mot 
kommunsnittet och det är Dalaberg, Hovhult och Tureborg, som alla ligger ca 20 
%-enheter lägre än kommunsnittet. 

Det är svårt att påverka måttet i dessa områden, eftersom det hela tiden fylls på 
med nya invånare som befinner sig i ett nytt utanförskap. Det är därför viktigt att 
även följa resultatet för kommunen i sin helhet.  

 

Resultatet 2020 är oförändrat från år 2019, 62,4 % (kommunsnittet 82,1). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det oförändrade resultatet mellan 2019 och 
2020 beror på att fler arbetar (ökningen enbart bland män), utbildningsbakgrunden 
har försämrats och fler har deltagit i valet till kommunfullmäktige. 

Andel förvärvsarbetande har ökat med ca 1 %-enhet till 58,7 i dessa tre områden. 
Männen har ökat med sammanlagt två och kvinnor har minskat med sammanlagt 
en. (Minskningen bland kvinnor på Dalaberg har minskat med 2 %-enheter till 
52,8). Kommunsnittet är oförändrat 79,5 för alla (80,8 för män och 78,2 för 
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  Mått Kommentar 

kvinnor). 

Utbildningsbakgrunden (andelen som har minst en gymnasieutbildning) har 
minskat i samtliga tre områden och sammanlagt med 1 %-enhet till 68,8 
(kommunsnitt 85,9). 

Valdeltagandet till kommunfullmäktige år 2018 ökade sammanlagt med 1,3 %-
enheter till 68,9 (kommunsnittet 84,8). Det är Hovhult som står för ökningen (+ 4,5 
%-enheter). 

 
 

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

 

3.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

3.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 
och Lyckorna som speciella landmärken 

3.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 
infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta 
möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

 
Arbetet med en nationell cykelled genom Bohuslän och utvecklad kollektivtrafik har fortsatt främst 
via samarbetet inom Ett enat Bohuslän. 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Arbetet med en nationell cykelled genom Bohuslän och utvecklad kollektivtrafik 
har fortsatt främst via samarbetet inom Ett enat Bohuslän. Avdelningen har deltagit 
på interna och externa möten kring vandringsleder och MTB-leder. Presentation 
av ”Uddevallamodellen” (arbetsmodell för hållbara leder, som avdelningen varit 
delaktig att ta fram) för kommunala tjänstemän och andra aktörer i Bohuslän. 
Avdelningen har också bidragit till förslag för ändrad sträckning av Bohusleden, 
där etappmål Bovik har ersatts med Bjursjön. Leden går numera genom 
Skalbankarna och Skalbanksmuseet, vilket gör leden mer attraktiv, lättillgänglig 
och ökar möjlighet till upplevelsepaketering. 

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

Resultat under tertialet är en upphandlad fiskräknare som ska placeras i Bäveån 12 maj under ett år 
framåt som en test. Även arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och 
fisken i Bäveån har fortsatt under tertialet. Skyltarna kommer att sättas upp under våren. Projektet 
har förlängts t om 29 juni 2021 eftersom det måste löpa samtidigt som hyresperioden för 
fiskräknaren. Avdelningen för hållbar tillväxt är projektägare. Styrgruppen består av personer från 
Uddevalla Sportfiskeförening, Uddevalla Energi, Destination Uddevalla och 



 Delårsrapport april 2020 20 (23) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fiskräknaren och informationsskyltarna, blir viktiga komponenter 
för information, kunskap och attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. Laxtrappans tillkomst och 
infriandet av det politiska uppdraget, fokuseras under kommande tertial.(Markus Hurtig) 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att möjliggöra 
laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem 
(KF ÖS 15) 

Resultat under tertialet är en upphandlad fiskräknare som ska placeras i Bäveån 
12 maj under ett år framåt som en test. Även arbetet med att ta fram 
informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån har fortsatt 
under tertialet. Skyltarna kommer att sättas upp under våren. Projektet har 
förlängts t om 29 juni 2021 eftersom det måste löpa samtidigt som hyresperioden 
för fiskräknaren. Avdelningen för hållbar tillväxt är projektägare. Styrgruppen 
består av personer från Uddevalla Sportfiskeförening, Uddevalla Energi, 
Destination Uddevalla och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fiskräknaren och 
informationsskyltarna, blir viktiga komponenter för information, kunskap och 
attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. Laxtrappans tillkomst och infriandet av 
det politiska uppdraget, fokuseras under kommande tertial. 

3.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Under hösten 2019 och första tertialet finns uppdraget att skapa ett Destinationsbolag i Uddevalla. 
Synergier mellan nuvarande aktörer och starkare affärssamverkan med näring är fokuserat i det 
kommande bolagets ägardirektiv och uppdrag. Tidplanen kan förskjutas på grund av svårigheter att 
samla näringen under Corona-tider, samt beslutad flyttning av planeringsdialogen. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Öka förutsättningarna för 
affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

Under hösten 2019 och första tertialet finns uppdraget att skapa ett slagkraftigt 
Destinationsbolag i Uddevalla. Synergier mellan nuvarande aktörer och starkare 
affärssamverkan med näring är fokuserat i det kommande bolagets ägardirektiv 
och uppdrag. Tidplanen kan förskjutas på grund av svårigheter att samla näringen 
under Corona-tider, samt beslutad flyttning av planeringsdialogen. 
 
Leaderprojektet ”Fisken i fokus – Bäveån” syftar till att öka attraktiviteten för 
Uddevalla centrum och har under tertial 1 arbetat med att upphandla en 
fiskräknare som ska placeras i Bäveån under ett år som en testverksamhet. 
Leverantör är utsedd och arbetet är påbörjat. Installation av räknaren kommer att 
ske under våren. Även arbetet med att ta fram informationsskyltar om Bäveån, 
Hasselbacken och fisken i Bäveån har fortsatt och kommer att sättas ner under 
våren. Projektet har förlängts t om 29 juni 2021 eftersom denna måste löpa 
samtidigt som hyresperioden för fisk räknaren. Avdelningen för hållbar tillväxt är 
projektägare. Styrgruppen består av personer från Uddevalla Sportfiskeförening, 
Uddevalla Energi, Destination Uddevalla och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att skapa ett 
destinationsbolag med 
inriktning om genomförande 
2021 (KF ÖS 16) 

Under hösten 2019 och första tertialet finns uppdraget att skapa ett slagkraftigt 
Destinationsbolag i Uddevalla. Synergier mellan nuvarande aktörer och starkare 
affärssamverkan med näring är fokuserat i det kommande bolagets ägardirektiv 
och uppdrag. Tidplanen kan förskjutas på grund av svårigheter att samla näringen 
under Corona-tider, samt beslutad flyttning av planeringsdialogen 
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3.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

I syfte att utveckla biosfärsområden har en konsult upphandlats. Utredningen (förförstudie) har 
startat. Covid-19 har försvårat intervjuer men insamling av tidigare eller pågående arbeten pågår. 
Ansökan om förstudiemedel från Fyrbodal är gjord. 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Biosfärsområde Bohuslän WSP har direktupphandlats. Utredningen 
(förförstudie) har startat. Covid-19 har försvårat intervjuer men insamling av 
tidigare eller pågående arbeten pågår. Ansökan om förstudiemedel från Fyrbodal 
inskickad 23 jan men har ännu inte fått besked 6 april. 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2017-2019 fått i 
uppdrag att under 2017 
starta upp projektet ny 
brandstation i Uddevalla 
tätort 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt Kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 starta upp projektet ny 
brandstation i Uddevalla tätort 

Detaljplanearbete pågår för den fastighet som tidigare gjord lokaliseringsutredning 
förespråkat (Halla Stenbacken 1:89). Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har 
beställt projektgenomförande av samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån 
genomförd förstudie. 

 Kommunstyrelsen 
(personalutskottet) har 
utifrån flerårsplan 2017-2019 
fått i uppdrag att under 2017 
se över reglerna kring 
personalkostnader såsom 
arbetskläder, uppvaktningar 
m.m. i syfte att harmonisera 
villkoren mellan olika 
förvaltningar 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 se över reglerna kring 
personalkostnader såsom arbetskläder, uppvaktningar m.m. i syfte att 
harmonisera villkoren mellan olika förvaltningar. 

Socialtjänsten har under våren 2018 organiserat hanteringen av arbetskläder i 
form av en daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten är placerad på Rosenhäll 
där det är lätt för medarbetare att parkera och komma in och prova ut och hämta 
sina arbetskläder. Avtalet från SKL kring arbetskläder var överprövat och låg hos 
kammarrätten under våren. I slutet av juni månad var avtalet kring byxor och 
överdelar klart. Under våren 2018 gjordes direktupphandling för maxbeloppet 
650 tkr enligt Lagen om offentlig upphandling. Det var ca 3500 klädesplagg som 
köptes in. På grund av begränsat utbud valdes att prioritera grupperna vikarier 
som inte fått kläder tidigare, nyanställd personal och personal som behövde byta 
ut sina nuvarande arbetskläder. Efter att avtalet blev klart så har kommunen en ny 
leverantör som innebär att nytt sortiment behövde provas ut. Under hösten 
beräknas inköp göras så att all personal inom socialtjänsten får tre ombyten av 
kläder (tre över -och tre underdelar) 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2018-2020 fått i 
uppdrag att under 2018 
fullfölja utredningen om 
harmonisering av 
arbetskläder. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2018-2020 att under 2018 fullfölja utredningen om 
harmonisering av arbetskläder. 

Socialtjänsten har under våren 2018 organiserat hanteringen av arbetskläder i 
form av en daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten är placerad på Rosenhäll 
där det är lätt för medarbetare att parkera och komma in och prova ut och hämta 
sina arbetskläder. Avtalet från SKL kring arbetskläder var överprövat och låg hos 
kammarrätten under våren. I slutet av juni månad var avtalet kring byxor och 
överdelar klart. Under våren 2018 gjordes direktupphandling för maxbeloppet 
650 tkr enligt Lagen om offentlig upphandling. Det var ca 3500 klädesplagg som 
köptes in. På grund av begränsat utbud valdes att prioritera grupperna vikarier 
som inte fått kläder tidigare, nyanställd personal och personal som behövde byta 
ut sina nuvarande arbetskläder. Efter att avtalet blev klart så har kommunen en ny 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

leverantör som innebär att nytt sortiment behövde provas ut. Under hösten 
beräknas inköp göras så att all personal inom socialtjänsten får tre ombyten av 
kläder (tre över -och tre underdelar) 

 Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har 
utifrån flerårsplan 2018-2020 
fått i uppdrag att under 2018 
leda arbetet med att 
tillsammans med 
förvaltningarna konkretisera 
de förslag till strukturella 
förändringar i organisationen 
och arbetsmetoder som 
långsiktigt minska 
kostnaderna. 2018 års 
centrala effektiviseringar om 
17 mkr skall fördelas under 
hösten 2017 och vara klart 
till nämndernas internbudget. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt Kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2018-2020 att under 2018 leda arbetet med att 
tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella 
förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt minska 
kostnaderna. 2018 års centrala effektiviseringar om 17 mkr skall fördelas under 
hösten 2017 och vara klart till nämndernas internbudget. 

Effektiviseringskravet fördelades inför nämndernas detaljbudgetarbete och 
inarbetades i nämndernas resp budget för 2018. Uppdraget kan därmed anses 
genomfört. 

Kommundirektören har även utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att leda 
arbetet med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag till 
strukturella förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt 
minskar kostnaderna. Målet är att leverera konkreta, genomförbara förslag 
successivt som beslutas av kommunfullmäktige och fördelas från centrala 
effektiviseringar till respektive nämnd. 
 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2018-2020 fått i 
uppdrag att söka och 
använda de riktade 
statsbidragen som finns 
tillgängliga (KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt Kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2018-2020 att söka och använda de riktade 
statsbidragen som finns tillgängliga. 

Statsbidragsansökningar är en del av kommunledningskontorets ordinarie 
uppdrag. 

 Kommunstyrelsen 
(kommundirektören) har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att leda arbetet 
med att tillsammans med 
förvaltningarna konkretisera 
de förslag till strukturella 
förändringar i organisationen 
och arbetsmetoder som 
långsiktigt minskar 
kostnaderna. Målet är att 
leverera konkreta, 
genomförbara förslag 
successivt som beslutas av 
kommunfullmäktige och 
fördelas från centrala 
effektiviseringar till 
respektive nämnd (KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2019-12-11 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att kommunstyrelsen (kommundirektören) 
ska leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag 
till strukturella förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt 
minskar kostnaderna. Målet är att leverera konkreta, genomförbara förslag 
successivt som beslutas av kommunfullmäktige och fördelas från centrala 
effektiviseringar till respektive nämnd 

Uppdraget fortsätter i flerårsplan 2020-2022. Det tidigare uppdraget bör därför 
avslutas. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att genom en 
projektsatsning utvidga det 
samarbetsprojekt som pågått 
på förskolorna på norr kring 
arbetsmiljö, 
föräldrasamverkan, 
hemkultur och hederskultur, 
läsning och 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att genom en projektsatsning utvidga det 
samarbetsprojekt som pågått på förskolorna på norr kring arbetsmiljö, 
föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och språkstimulerande 
arbetssätt till all personal på dessa förskolor. 

Enligt information från majoritetsföreträdarna i kommunstyrelsens presidium ska 
detta uppdrag avslutas med hänvisning till annat uppdrag i flerårsplan. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

språkstimulerande arbetssätt 
till all personal på dessa 
förskolor. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2017-2019 och 
2018-2020 fått i uppdrag att 
under 2017 och 2018 
använda 5 mkr till 
arbetsmarknadsåtgärder 
avseende i första hand 
ungdomar. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt Kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 att under 2017 och 2018 
använda 5 mkr till arbetsmarknadsåtgärder avseende i första hand ungdomar. 
 
Ungdomssatsningen har under 2018 startat regelbundna intagningar och har haft 
131 ungdomar inskrivna. Det har dock noterats att årets ungdomar har varit 
betydligt svagare än tidigare år. Det gäller dels bristande språkkunskaper och dels 
dålig psykisk hälsa och problem med missbruk. Flera ungdomar har avbrutit 
insatsen innan planerat avslut. Ungdomssatsningen är dock fortfarande en av de 
insatser som redovisar bäst resultat efter avslutad insats. Efter beslut i 
kommunstyrelsen 2018-04-25 § 110, så användes i år viss del av medlen från 
Ungdomssatsningen till Sommarlovspraktikplatser för att samtliga ungdomar som 
sökt en plats skulle bli erbjuden en plats. 327 ungdomar genomförde praktiken på 
57 arbetsplatser. 

 Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2018-2020 fått i 
uppdrag att under 2018 
använda 2 mkr till projektet 
"Staden växer västerut". 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt Kommunstyrelsens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2018-2020 att under 2018 använda 2 mkr till 
projektet "Staden växer västerut". 
 
Projektet Områdesplan för Bäveån (stadsutvecklingen) har i det fortsatta arbetet 
förberetts genom planering och upplägg avseende organisation och arbetssätt för 
de initiala delarna av projektarbetet. Projektet befinner sig i en uppstartsfas och 
bedöms befinna sig i ett förstudie-/planeringsskede de kommande tre åren. 
Ytterligare miljöundersökningar har genomförts inom delområde Riverside. 
Planering och handlingsplan för hamnens flytt västerut har upprättats och 
arbetsgrupper har startats upp med fokus på arbetsmiljö, triangelspår, 
etableringsstrategi Fröland samt ny timmerterminal. Ansvaret för ”Hamnens flytt” 
avseende flytt och återställning övergår från och med 2019 till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Fortsatt samarbete och dialog med 
Mattssongruppen avseende utveckling av området Anegrund pågår. För att kunna 
leverera ett förslag till helhetslösning har strategiska landskapsarkitekter 
upphandlats och ett strategiskt gestaltningsarbete har startats upp med 
framtagande av vision, strukturplan/masterplan samt gestaltningsprogram. 
Kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har tagit beslut om en drift- och 
projektbudget för perioden 2019-2021 motsvarande 46 mk. 

 


