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Sammanfattning 

Årets första tertial visar på god statistik av handläggningstiden, knappt tre veckor för 
bygglovsärenden trots att ärendemängden ökat med 20 % jämfört med motsvarande period förra 
året. Under samma tid har bygglovshandläggarna även fattat beslut inom 10 veckor i 96 % av alla 
inkommande ansökningar om bygglov och under april månad lyckades handläggarna klara 100 % 
av månadens 59 bygglovsärenden inom 10 veckor. Bygglovshandläggarna arbetar i stort sett helt 
digitalt och det snabbar upp handläggningen. Ständigt arbete pågår med att förbättra arbetssätt och 
våra rutiner och processer. 

För perioden prognostiseras ett överskott på 4,0 mkr. Avvikelsen beror framförallt på försäljning av 
tomter på Sundsstrand och Facklan som generera intäkter. De negativa avvikelserna är främst 
minskade parkeringsintäkter för den tekniska verksamheten och färre timtillsynsärrenden inom 
myndighetsutövning på grund av åtgärder och riktlinjer till följd av Corona-pandemin. Kostnaderna 
inom måltidsservice motsvarar inte intäkterna, handlingsplan är upprättad för att under året nå 
budget i balans. 

Under våren etablerades en projektorganisation av kommundirektören för att skapa samsyn och 
effekt i planering och genomförande av Stadsutvecklingsprojektet. Samhällsbyggnad, i nära 
samarbete med berörda förvaltningar och samarbetspartners, ansvarar för samordning av projekt 
och projektledning. Projektet är uppdelat i fyra projekt, vilka i sin tur är uppdelade i delprojekt. De 
fyra prioriterade projekten är Rimnersområdet, Skolor och boende, Centrumutveckling och 
Hamnområdet. Efter första kvartalet märks redan effekter. Dels i form av tid, kvalitet och samsyn 
på prioriterade satsningar. Dels genom att det kommunövergripande samarbetet sker på ett 
effektivare sätt. Bland annat inom dessa projekt har ett del projekt inom Rimnersområdet startats 
upp av ny simhall. Arbetet görs utifrån att utveckla Rimnersområdet ur ett helhetsperspektiv och 
sker i nära samarbete med berörda parter och intressenter. Det kommer göras en behovsanalys och 
förstudie av området där många aspekter och intressenter kommer att beaktas, exempelvis behov 
från föreningar, infrastrukturfrågor och tillgänglighet till och inom området. Inom 
centrumutvecklingen är ett del projekt kajpromenad med översvämningsskydd där de fokuseras på 
att skydda befintlig bebyggelse och skapa attraktiva platser i ett vattennära läge. Med 
ombyggnationen i centrum har särskilt fokus riktats mot trygghetsskapande åtgärder bland annat 
genom belysning och att skapa öppna och rena ytor i det offentliga rummet. Förvaltningen arbetar 
också med att utöka kommunikation och information i de stora projekt som påverkar våra 
medborgare, företag, kommunala bolag och andra förvaltningar. 

Verksamheterna samarbetar med kontaktcenter för att kunna ge snabb och korrekt service och 
information till företag och individer. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att förbättra 
informationen på hemsidan och har utrett möjligheterna att ytterligare utveckla kommunikationen 
med hjälp av 3D visualisering. För att bidra till ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling 
har ett utbildningsmaterial tagits fram för att kunna arbeta vidare inom respektive verksamhet med 
att implementera Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

 



 Delårsrapport april 2020 4 (21) 
 Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  
 
 

 

Inom ramen för förvaltningens processarbete har processerna kopplat till lokalförsörjning särskilt 
prioriterats. Arbete med att se över och förbättra processen att förse kommunala verksamheter med 
fungerande lokaler pågår. I arbetet ingår bland annat investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess 
samt arbetet med underhåll och förvaltning av befintliga lokaler. 

Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall Samhällsbyggnadsnämnden 

  Nettokostnad tom 
april 2020 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Planeringsverksamhet -3,1 -2,6 -0,5 0,0 

Myndighetsutövning -3,8 -5,0 1,2 -0,5 

Teknisk verksamhet -27,7 -26,4 -1,3 -2,7 

Service 0,8 0,9 -0,1 -2,2 

Gemensam 
verksamhet 

-4,9 -12,9 8,0 9,4 

Kommunbidrag 37,2 37,2 0,0  

Resultat -1,5 -8,8 7,3 4,0 

Planeringsverksamhet 
Planeringsavdelningen redovisar första tertialet en prognos i nivå med budget. På grund av det 
osäkra läget avseende Corona-pandemin är det i nuläget svårt att ge en prognos för helåret. 
Planeringsavdelningen har inte märkt av minskande ärendemängd men har vid önskemål givit 
uppskov på inbetalningar av arrendeavgifter och tomträttsavgäld, vilket i dagsläget innebär lägre 
intäkter än budgeterat. 

Från årsskiftet 2019/2020 har Samhällsbyggnad fått ett utökat ansvar i stadsutvecklingsprojekten. 
Den nya organisationen för de prioriterade projekten inom stadsutvecklingen, har inneburit att 
planeringsavdelningen fått fler uppdrag som behöver resurssättas. Ersättning för det har erhållits 
från kommunledningskontoret. I avvägningen mellan ekonomi och verksamhet kan det under året 
uppstå ett visst underskott. Avdelningen har rekryterat planarkitekter för att kunna genomföra de 
uppdrag som kommer från nämnd, styrelse och fullmäktige. För att minska riskerna för ett 
ekonomiskt underskott behöver kostnadstäckning för utfört arbete säkerställas. I den 
projektorganisation för prioriterade projekt inom stadsutvecklingen arbetar Samhällsbyggnad bland 
annat med simhall, helhet för Rimnersområdet, skolor i södra delen av kommunen, Kampenhof, 
Windingsborg och kajpromenad med översvämningsskydd samt hamnområdet med fokus på 
Badö/Bäve och det nya industriområdet på Fröland. Under första tertialet har tonvikten legat på att 
tydliggöra målsättningar och kommunicera med nämnder och politiska grupper, förvaltningar och 
övriga samarbetspartners. 
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Arbetet med digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen samt automatisering fortsätter. 
Avdelningen arbetar med en handlingsplan för att kunna prioritera kommande åtgärder utifrån vad 
som ger störst nyttoeffekt. Förvaltningens intensiva arbete med processkartläggning ger ett bra 
underlag för att kunna digitalisera och automatisera lämpliga processer och flöden. Avdelningen har 
även infört ärendehanteringssystemet Castor för att öka transparensen och effektivisera 
administrationen. 

Myndighetsutövning 
Myndighetsavdelningen arbetar löpande med förbättring av verksamhetens rättssäkra och 
resurshushållande digitala processer samt för ett ökat förtroende från medborgare och företagare. 
Den interna ärendehanteringen är helt digital. Insatser görs nu för att också kunna ta emot 
ansökningar och anmälningar digitalt. Avdelningen fick vid årsskiftet tillgång till en ny rättsdatabas, 
för löpande genomgång av domslut. Veckoavstämning och kollegiegranskning görs för ökad 
samsyn i handläggningen samt bättre förståelse för kollegors verksamhetsområden. För att uppnå ett 
ökat förtroende från medborgare och företagare har avdelningen under första tertialet arbetat med 
exempelvis rådgivning, mer information i tidigt skede samt löpande under handläggningen. Ett led i 
strävan att ständigt utvecklas och gå i takt med samhället är en bred implementering av system för 
kundutvärdering av handläggningen inom hela avdelningen. Ett ständigt ekonomifokus leder till en 
stabil ekonomi. 

Avvikelser gentemot budget beror på lägre intäkter för miljöverksamheten, anpassning av 
verksamheten utifrån Corona-pandemin har krävts. Den planerade timtillsynen för miljötillsyn 
kommer inte att kunna genomföras under först halvåret, vilket minskar avdelningens intäkter med 
ca 0,5 mkr. Istället har inspektörerna utfört tillsyn av trängsel på restauranger och uteserveringar, 
vilket genererar kostnader som saknar intäkt då tillsynen inte går att hänföra till en specifik 
verksamhet. I april utfördes 80 timmar trängseltillsyn. Lönekostnaderna är ca 0,5 mkr lägre än 
budgeterat, då vikarier inte tillsatts vid pågående tjänstledigheter inom enheten för bygg- och 
miljöprövning. För 2020 budgeterades det 0,5 mkr lägre än tidigare för bidrag för 
bostadsanpassning, verksamheten följer budget men ser en risk i att besparingen varit för stor. 
Under första tertialet har uppdragen för uppdragsverksamhet inom lantmäteri minskat. Under 
samma period har även antalet inkomna förrättningsärenden minskat jämfört med samma period 
föregående år. Den ekonomiska prognosen för avdelningen är ett underskott på ca -0,5 mkr. 

Teknisk verksamhet 
Den tekniska verksamheten prognostiserar ett underskott på -2,7 mkr. Avvikelsen beror på att 
kompensation för lokalbanken inte erhållits fullt ut. Efter nya riktlinjer för internhyra ska 
lokalbanken finansieras med kommunbidrag kommande år. Avvikelsen kommer kvarstå under 2020 
om inte försäljning eller uthyrning av lokaler i lokalbanken sker. Avvikelsen beror även på lägre 
parkeringsintäkter, som är en åtgärd till följd av Corona-pandemin. Åtgärden genomfördes i slutet 
av mars och beslutades på Samhällsbyggnadsnämnden i april. Effekten av beslutet om avgiftsfria 
parkeringar blev att även tidsregleringen i de lokala trafikföreskrifterna förlorade sin effekt. Detta 
på grund av att tidsregleringen är knuten till att avgift tas ut. Förvaltningen uppfattar att syftet med 
beslutet var att en större rörelse av kunder till centrumhandeln skulle skapas. Detta blev inte 
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effekten. En justering av beslutet ligger därför som förslag till Kommunfullmäktige att besluta om 
på sitt sammanträde i juni. Förslaget är att ta ut en låg avgift så att de lokala trafikföreskrifterna med 
tidsreglering är verksamma i syfte att få större genomströmning av besökare till centrum. Prognosen 
är beräknad utifrån att förslaget beviljas i Kommunfullmäktige. 

Service 
Serviceavdelningen prognostiserar underskott på -2,2 mkr. Avvikelsen beror på obalans mellan 
kostnader och intäkter för måltidsservice och enhet facilitet och fordon. Verksamheterna arbetar 
systematiskt med att få budget i balans genom kommunikation och struktur. Facilitet och fordon har 
i samarbete med Verksamhetsstöd arbetat med att förenkla fakturering. Enheten har övertagit 
ytterligare femtio fordon under första tertialet. Arbete med kostnadsriktig prissättning för 
verksamheten pågår. Måltidsservice har tagit fram en handlingsplan med målet att klara budget. 
Punkter som lyfts är bland annat att inte tillsätta vikarier fullt ut, att nyttja resurspersoner mer 
effektivt, att vakanspröva vid återanställning och att ha APT på ordinarie arbetstid. För att minska 
livsmedelskostnaden ytterligare kommer man inte klara att fortsatt öka andelen ekologiska inköp. 
Ytterligare åtgärder som kan nämnas är enklare mellanmål, förenklade menyer för gymnasieskolor 
samt köpa in billigare frukt alternativt eventuellt minska inköpen av frukt. I handlingsplanen ingår 
ett aktivt arbete med matsvinn. Målsättning för 2020 är att halvera serveringssvinnet. 

Gemensam verksamhet 
För perioden redovisar den gemensamma verksamheten ett överskott. Överskottet beror på 
exploateringsintäkter till följd av försäljning av tomter på Sundsstrand och Facklan med 8,0 mkr. 
Negativa avvikelser beror framförallt av att en enhetschef inte kommer att belasta budget under 
andra halvåret av 2020, samt att avdelningschef för verksamhetsstöd inte belastar avdelningens 
budget under första halvåret 2020. I budget för 2020 ligger en minskning på två tjänster på 
personalsidan. Detta har varit möjligt utifrån vakansprövning kopplat till förbättrade rutiner och 
processer men kommer också att kräva en utökad automatisering och digitalisering. 

Investeringsuppföljning 

Samhällsbyggnadsnämndens egna investeringar 

 mkr Utfall tom april Budget tom april Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar 58,9 63,2 189,5 176,2 

 
Samhällsbyggnadsnämnden utför dels egna investeringsprojekt dels investeringsprojekt för övriga 
nämnder. Den budgeterade investeringsutgiften för Samhällsbyggnadsnämndens egna investeringar 
uppgår till 189,5 mkr. Prognosen är att ca 176 mkr kommer att upparbetas under året vilket 
motsvarar ca 93 % av årets budgeterade investeringsutgift. Avvikelsen beror framförallt på 
senarelagda tidsplaner. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen utför på uppdrag av övriga nämnder. 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar 38,0 157,0 471,0 256,3 

 
När det gäller investeringsprojekt som Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utför på uppdrag av 
övriga nämnder uppgår årets budgeterade investeringsutgift till ca 471,0 mkr. Prognosen för 
genomförande utifrån årets investeringsbudget är att ca 54 % av budgeten kommer att förbrukas 
under året. Avvikelse med 70,0 mkr gentemot budget avser projekt som inte är beställda av 
finansieringsansvarig nämnd. I övrigt beror avvikelsen till största del på senarelagda tidplaner i 
lokalförsörjningsplan 2020–2030. Tidplaner för följande större projekt har senarelagts, som 
Framtidens bad (80 mkr) och Ramnerödsskolan (15 mkr). Avvikelsen gentemot årets budget 
bedöms inte påverka projektens totala budget. 
 

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 

2,6 2,72 1,4 1,91 2,2 2,4 

Kommentar 

Korttidsfrånvaron på förvaltningen ökar något i jämförelse med tertial 1 2019 medan långtidsfrånvaron och den totala 
frånvaron i förvaltningen fortsätter att minska. Måttet omfattar endast korttidsfrånvaron (dag 1–14). 
 
Trots Coronapandemin är ökningen liten för tertialet. Förvaltningen har följt de riktlinjer och förhållningssätt 
folkhälsomyndigheten tillsammans med regering och andra instanser informerat om. En del av förvaltningen arbetar 
administrativ och har förmånen till arbete hemifrån vid lättare symtom, medan det större antalet anställda arbetar 
operativt i verksamheterna och får istället sjukanmäla sig även vid lättare symtom. Att långtidsfrånvaron fortsätter att 
minska är ett tecken på att det aktiva hälsofrämjande arbete som genomförs inom förvaltningen ger effekt. 

Hälsoprojekten fortsätter på förvaltningen med möjligheten till gemensam gruppträning en gång i veckan. 
Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med HR tagit fram en ny struktur för uppföljning av sjukfrånvaro, där 
varje enhetschef ansvarar för uppföljning av sjukfrånvaron på sin enhet. Genom en bättre struktur för uppföljningen av 
sjukfrånvaron kan förvaltningen arbeta mer förebyggande med sjukfrånvaron och på så vis hindra att sjukfrånvaron 
under normala förhållanden stiger igen. Förvaltningen har även infört ett ökat samarbete med Hälsobolaget vid 
korttidsfrånvaro. 

 

Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 
där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 
För att stärka det positiva bemötandet från Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet arbetar 
förvaltningen med att kunna ge snabb och korrekt service och information till företag och individer. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen på hemsidan. För att få en bättre 
och tydligare externkommunikation förs en dialog mellan politik och förvaltning kring vilka 
ärenden som kan vara intressanta för media. Här utses en ansvarig för kommunikationen i det 
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specifika ärendet. 
Arbete pågår med att digitalisera detaljplaner och utveckla kartmaterial för att öka tillgängligheten 
och tydligheten kring ansvarsfördelningen kring kommunala ytor. 

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. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med 
värdegrundsfrågor där öppenhet, respekt och professionalitet är ledorden. 
 
På planeringsavdelningen pågår arbete med att införa ärendehanteringssystemet 
Castor vilket ger en större transparens och innebär en förenklad kommunikation 
både till medborgare och politik. Alla gamla detaljplaner har scannats och är nu 
tillgängliga för allmänheten på Uddevallas kommunkarta. Arbetet med att 
digitalisera alla detaljplaner pågår. Det är ett resurskrävande och flerårigt arbete. 
För att kunna uppfylla statens ambition och målsättning kring en digital 
samhällsbyggnadsprocess har nämnden äskat kommunbidrag. 
 
Inom myndighetsavdelningen anställdes en samordnare hösten 2019 vars 
uppdrag är att ha löpande kontroll över olika ärendens steg i 
handläggningsprocessen. Det pågår projekt för att robotisera enklare moment 
inom handläggning samt att införa e-tjänst för digital ansökning av 
bostadsanpassningsbidrag. Den framtagna e-tjänsten för bygglovsärenden 
kommer lanseras under våren 2020. Genom enkäter som skickas ut till samtliga 
sökande av lov enligt PBL och för miljötillsyn undersöks kundupplevelsen med 
frågor om effektivitet, information och bemötande. Enkäterna visar positiva resultat 
under första tertialet. Handläggningstiden för bygglovsärenden har i 95% av 
ärendena hållit sig inom den lagstadgade tiden om 10 veckor med ett snitt på 3 
veckors handläggningstid vilket är en mycket bra siffra. 
 
Serviceavdelningen arbetar med ett projekt med vikarieanskaffning och -hantering 
för att kvalitetssäkra och säkerställa de personella resurserna samt vidareutveckla 
medarbetare inom den egna organisationen. Avdelningen arbetar för att öka 
andelen heltidstjänster och därmed minska andelen ofrivilliga deltider. 

Verka för att det i Uddevalla 
kommun ska finnas goda 
förutsättningar för 
företagsetablering och 
nyinflyttning 

Förvaltningen arbetar intensivt med att hitta ny industrimark. På Fröland pågår 
färdigställande av industrimark och ett antal ärenden om planbesked för 
framtagande av industrimark lyfts till samhällsbyggnadsnämnden. Det pågår även 
detaljplanearbete för mer industrimark vid Lillesjö. Bland pågående 
detaljplanearbete för bostäder är Sunningebergen och Skarsjövallen de största. 
De planerna möjliggör nybyggnation av både enfamiljshus och flerbostadshus. 
Inom lantmäteriet prioriteras avstyckning vid nybyggnation. Inom bygglov ges 
särskilt rådgivning till företagare och under 2019 arbetades de fram en enklare och 
tydligare miljötaxa som fastställdes av Samhällsbyggnadsnämnden i slutet av året 
och började gälla från 1 januari. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Handläggningstiderna ska 
minska 

För att effektivisera detaljplaneprocesser pågår ständig omvärldsspaning kring hur 
andra kommuner arbetar och har arbetat med att effektivisera processen. Det 
prioriteras bland pågående detaljplaner, möjligheter ses över om 
exploatörssamverkan i planprocessen och att genomföra en översyn av taxor, 
planavtal samt delegationsordning. Förvaltningen har även startat projekt kring 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
robotisering av enklare moment i handläggningen samt arbetar med att ta fram en 
e-tjänst för bygglov som kommer att lanseras våren 2020. För att få bättre 
samordning och kontroll över ärendeflöden inom bygglov anställdes en 
samordnare hösten 2019 som har löpande kontroll över olika ärendens steg i 
handläggningsprocessen. 
 
Även här vill förvaltningen passa på att nämna statistiken vad gäller 
handläggningstiden för bygglovsärenden. (95% av ärendena har hållit sig inom 
den lagstadgade tiden om 10 veckor med ett snitt på 3 veckors handläggningstid) 

 

 Genomföra insatser för att 
öka den externa 
kommunikationen 

För att göra kommunikationen mer attraktiv samt skapa ett bättre beslutsunderlag 
för politiken gjordes en förstudie kring nästa steg kring 3D-visualisering och ett 
projekt pågår nu med visualisering och 3D modellering. Inscanning av alla 
detaljplaner har genomförts och dessa finns nu tillgängliga externt på Uddevallas 
kommunkarta. 
 
Arbete pågår löpande med att förbättra hemsidan. 
För att få en bättre och tydligare externkommunikation förs en dialog mellan politik 
och förvaltning kring vilka ärenden som kan vara intressanta för media. Här utses 
en som ansvarar för kommunikationen i just det ärendet. Det har genomförts 
utbildningar i mediaträning inom förvaltningen, för att stärka förvaltningen i att 
hantera media. Inom den tekniska verksamheten sker information om kommande 
och pågående projekt och arbeten i de offentliga miljöerna löpande via hemsidan, 
sociala medier, tidningar och radio. 

 

 Uppdrag från ordförande 
avseende Strategi för 
enskilda avloppsanordningar 
i Uddevalla kommun 

Uppdraget att skriva fram ett ärende till Samhällsbyggnadsnämnden för att 
upphäva dokumentet strategi för enskilda avlopp är genomfört. 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut i augusti 2019 och uppdraget kommer 
lyftas för att avslutas. 

 

 Översyn av bestämmelser 
för hantering av allmän 
platsmark 

Under 2019 gjordes en översyn av bestämmelserna i dialog med nämndens 
presidium för att tydliggöra förändringar utifrån den politiska viljan. Arbetet med 
översyn av bestämmelserna och reviderat förslag är färdigställt och nya 
bestämmelser är beslutade av Samhällsbyggnadsnämnden. Uppdraget kommer 
lyftas för att avslutas. 

  

 Översyn av bestämmelser 
för skyltning inom Uddevalla 
kommun 

Under 2019 utfördes en översyn av bestämmelserna i dialog med nämndens 
presidium, för att tydliggöra förändringar utifrån den politiska viljan. Arbetet med 
översyn av bestämmelserna och reviderat förslag är i stort sett färdigställt och 
kommer presenteras för nämnden i maj av 2020. 

 

 Förbereda friköp och tillköp 
av mark, tvärflöjten 1 

Förvaltningen har förberett friköp och tillköp samt planbesked är lämnat, men 
planarbetet har ännu inte påbörjats. 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera 
myndighetsutövningen för att 
åstadkomma snabbare 

Myndighetsavdelningen har ett pågående projekt som avser robotisering av 
enklare moment av handläggningen och ett projekt att införa e-tjänst för digital 
ansökning av bostadsanpassningsbidrag. Under 2019 togs en e-tjänst för bygglov 
fram och e-tjänsten kommer lanseras under våren 2020. En samordnare 
anställdes hösten 2019 och har i uppdrag att ha löpande kontroll över olika 
ärendens steg i handläggningsprocessen. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
processer i dialog med de 
berörda (KF ÖS 1) 

Bygglovsärenden där det finns delegationsbeslut, visar mars månad en 
handläggningstid på i snitt 3 veckor. Enheten har lyckats hålla den lagstadgade 
handläggningstiden i 95% av ärendena. 

 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och göra insatser för att 
förbättra resultaten. Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och 
bemötande via Miljösamverkan. En enkät skickas tillsammans med beslut om lov 
och tillstånd samt inspektionsrapporter, där frågan om bemötande finns med och 
resultatet bevakas löpande. För tertialet är enkäten för tillsyn ny och under februari 
och mars var 100% mycket nöjda med bemötandet Inom miljötillsyn. 
Förvaltningsledningen kommunicerar resultaten från mätningarna för att sprida, 
bibehålla och förbättra de goda resultaten. 

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

Måttet fortsätter öka, 7% sedan årsskiftet. Satsningar gjordes under 2019 där 
förvaltningen arbetade övergripande tillsammans med kontaktcenter för att måttet 
skulle öka. Bland annat genom kontinuerlig kompetensutveckling i sakfrågor 
genom att representanter från Kontaktcenter deltog på avdelning Myndighets 
arbetsplatsträffar samt genom att arbeta via digital kanal där Kontaktcenter kan få 
svar på sakfrågor direkt. Vi informerar om mätningarna i våra verksamheter för att 
sprida, bibehålla och öka resultaten. 

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

100% får svar på e-post inom en dag. Satsningar gjordes under 2019 där 
förvaltningen arbetade övergripande tillsammans med kontaktcenter för att måttet 
skulle öka. Bland annat genom kontinuerlig kompetensutveckling i sakfrågor 
genom att representanter från Kontaktcenter deltog på avdelning Myndighets 
arbetsplatsträffar samt genom att arbeta via digital kanal där Kontaktcenter kan få 
svar på sakfrågor direkt. Vi informerar om mätningarna i våra verksamheter för att 
sprida, bibehålla och öka resultaten. 

 Gott bemötande i kontakt 
med 
myndighetsavdelningen, ska 
öka 

Myndighetsavdelningen arbetar kontinuerligt med ett gott bemötande. Samtliga 
miljöinspektörer har utbildats i kommunikation och bemötande via Miljösamverkan. 
en enkät skickas tillsammans med beslut om lov och tillstånd samt 
inspektionsrapport inom miljötillsyn där frågan om bemötande finns med och 
resultatet bevakas löpande. Måttet sifferredovisas vid årsbokslutet utifrån det 
samlade resultatet från enkäten. 

 Företagsklimat, ska bli bättre Myndighetsavdelningen arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från 
företagare. Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via 
Miljösamverkan. En enkät skickas tillsammans med beslut om lov och tillstånd 
samt inspektionsrapporter, där frågan om bemötande finns med och resultatet 
bevakas löpande. För tertialet är enkäten för tillsyn ny och under februari och mars 
var 100% mycket nöjda med bemötandet Inom miljötillsyn. 

 

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

Myndighetsavdelningen arbetar löpande för ett ökat förtroende för och från 
företagare. Samtliga miljöinspektörer utbildas i kommunikation och bemötande via 
Miljösamverkan. En enkät skickas tillsammans med beslut om lov och tillstånd 
samt inspektionsrapporter, där frågan om bemötande finns med och resultatet 
bevakas löpande. För tertialet är enkäten för tillsyn ny och under februari och mars 
var 100% mycket nöjda med bemötandet Inom miljötillsyn. 
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Säkra kompetensförsörjningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta emot praktikanter och lärlingar för att på så sätt 
kunna attrahera nyutbildad personal till organisationen. Kommunövergripande satsar HR på att 
arbeta med kompetensförsörjning och Uddevalla kommun som en attraktiv arbetsgivare. 
Förvaltningen har under 2019 och första delen av 2020 upplevt att det är lättare nu än tidigare att 
rekrytera kompetent personal till bristyrken så som bygglovshandläggare och projektledare. Även 
planarkitekter har vi lyckats rekrytera i den utsträckning vi bedömer nödvändig i nuläget. 
Förvaltningen har arbetat utåtriktat vid högskolemässor och samarbetat med bemanningsföretag för 
studenter vilket har genererat lyckade rekryteringar. 
 
Myndighetsavdelningen kommer under 2020 arbeta fram en kompetensförsörjningsplan, i nuläget 
har avdelningen inga vakanta tjänster. Förvaltningen arbetar även med flera insatser för att bidra till 
en god arbetsmiljö och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Exempelvis veckovis ledarledd 
gemensam träning, minska antalet deltidsanställningen genom exempelvis kombinationstjänster, 
arbeta med modern teknik samt insatser för att på bred front stärka medarbetarskapet. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Arbeta med innovativa lösningar 
för att rekrytera och behålla 
befintlig personal 

Kommunövergripande har Hr satsat på att arbeta med kompetensförsörjning och 
Uddevalla kommun som en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen har under 2019 
och första delen av 2020 upplevt att det är lättare att rekrytera kompetent personal 
till bristyrken så som bygglovshandläggare och projektledare. Även planarkitekter 
har vi också lyckats rekrytera i den utsträckning vi behöver, detta efter att vara 
medverkande på arbets- och studiemässor. 

 

  Mått Kommentar 

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

Andelen förebyggande, främjande och tidiga insatser uppgår för första tertialet till 
69 % av de totala insatserna genom företagshälsan. Andelen rehabilitering är 
lägre jämfört med samma period 2019, men några procent högre än helåret 2019. 
Förvaltningsledningen har tillsammans med HR-partner arbetat fram en ny struktur 
där varje enhetschef har ansvar för uppföljning på sin enhet av sjukfrånvaron vilket 
leder till en bättre kartläggning av hur insatserna ska göras på förvaltningen. 
Genom nära samarbete med HR-partner och tydliga stukturer och tydlig 
ansvarsfördelning främjas att utvecklingen fortsätter utifrån måttets ambition. 
Förvaltningen arbetar också strategiskt och aktivt med hälsofrämjande friskvård. 
Bland annat pågår ett hälsoprojekt vilket erbjuder alla anställda träning på 
arbetstid med ledare en gång i veckan. Utöver detta erbjuds specifikt Måltids- och 

Lokalvårdsservice motsvarande träning med fokus på övningar anpassade utifrån 
just deras yrkesområden. 

 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. 
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Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med den strategiska stadsutvecklingen på 
kommunledningskontoret arbetar med att skapa förutsättningar för arbetet med utvecklad lokal och 
regional infrastruktur. Arbete för att konkretisera och starta upp arbetet med utvärdering och 
revidering av parkeringsbestämmelser pågår, förslag om ny P-norm är framtagen och förvaltningen 
har presenterat förslaget för Samhällsbyggnadsnämnden. En arbetsgrupp med representanter från 
nämnden och förvaltningen kommer att tillsättas för att arbeta med det framtagna förslaget, För att 
stärka samverkan för effektivt nyttjande av parkeringarna har dialog förts med ägarna till de privata 
parkeringshusen. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Trafiklösningar, byggprojekt och 
detaljplaneläggning präglas av 
ett helhetsperspektiv 

Planeringsavdelningen och Tekniska avdelningen upprättar strukturer för att 
planera och genomföra samhällsbyggnadsprojekt ur ett helhetsperspektiv. Under 
första tertialet har en projektorganisation etablerats för att skapa samverkan och 
effekt i planering och genomförande för stadsutvecklingsprojekt. Samhällsbyggnad 
ansvarar för samordning av projekt och för projektledning i nära samarbete med 
övriga berörda förvaltningar och samarbetspartners. Effekt har kunnat ses redan 
efter första tertialet i form av tid, kvalitet och samsyn på vilka satsningar som är 
prioriterade och att vi kommunövergripande arbetar tillsammans på ett mycket 
effektivare sätt. Öppenhet, transparens och samverkan väger tungt i strukturen 
och under första tertialet har tonvikten legat på att tydliggöra målsättningar och 
kommunicera med nämnder och politiska grupper, förvaltningar och övriga 
samarbetspartners. 
Planeringsavdelningen och Tekniska avdelningen förbättrar processer för att 
skapa effektivare hantering av beställningar. Samhällsbyggnad kommer att ha en 
gemensam process som omfattar hela förvaltningens ansvar från behov till färdig 
verksamhetslokal för användning. Investeringsprocessen och Projektmodellen 
ligger till grund för strukturen. Berörda verksamheter inom förvaltningen har 
samarbetat för att skapa bra flöde emellan sig och för att förbättra ansvar, 
projektekonomi, arbetsmiljö, samverkan. 

 

  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 3) 

Förslag till ny P-norm är framtagen och har presenterats för nämnden. Utredning 
av parkeringsbestämmelser pågår. Extern konsult kommer upphandlas för 
genomförande av utvärdering. En arbetsgrupp med representanter från nämnden 
och förvaltningen kommer att tillsättas för att arbeta vidare med förslaget. 
Uppdraget kommer fortsätta under 2020 enligt dialog med Kommunstyrelsens 
presidium vid höstens uppsiktsmöte.’ 

 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna 
för ett samarbete med 
ägarna till de privata 
parkeringsanläggningarna 

Samtal pågår med ägarna till de privata parkeringsanläggningarna för att lägga 
grunden för ökat samarbete. Möjligheten att införa ett parkeringsledningssystem 
för att kunna leda in trafikanter till parkeringshusen utreds. Exempelvis genom 
skyltar "xx lediga P-platser". Fortsatt dialog med nämndens presidium behövs för 
att klargöra ställningstaganden för fortsättningen. Uppdraget har förlängts till 2020 
efter dialog med Kommunstyrelsens presidium under höstens uppsiktsmöte. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
för att effektivare utnyttja 
parkeringshusen (KF ÖS 3) 

 

 

 Samhällsbyggnadsförvaltnin
gen har fått i uppdrag att 
under 2019 återkomma till 
nämnden med förslag på 
hastighetsdämpande 
åtgärder på Fasserödsvägen 

Platsbesök har gjorts under perioden för att se över möjliga åtgärder. Förslaget är 
att uppföra ett fartgupp precis ovanför övergångsstället som är vid infarten till 
diamantvägen. Beslut i nämnden förväntas kunna tas i början av 2020. 

 

 

 

 Återuppta detaljplaneringen 
för del av Herrestad-Torp 1:3 

Arbetet pågår och planläggningen är i slutfasen. Förvaltningen bedömer att planen 
kan antas under senare delen av 2020. 

 

 Uppdatering av 
planeringsförutsättningarna 
kring Ljungskile Hamn 

Arbetet påbörjades under vintern 2019 och beräknas fortgå under 2020/2021. Det 
politiska uppdraget kring Ljungskile hamn är delvis förändrat och plan- och 
exploatering arbetar utefter förändringen.  

 

 Detaljplan för nytt badhus 
Kv.Windigsborg 1 m.fl. 

Detaljplan för Windingsborg är antagen av kommunfullmäktige. 

 Processer för planbesked 
och markanvisning 

Tjänsteskrivelsen avseende förändrade processer för planbesked och 
markanvisningar tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut om i april och vidare 
väntas besked efter beslut i kommunfullmäktige. 

 

  Mått Kommentar 

 Minskad tid för 
genomförande/översyn av 
nya och äldre detaljplaner 

Diskussion förs med nämndens presidium kring formuleringen, definition och 
omfattning av måttet. Ett detaljplanearbete är en lagstyrd process som gör det 
svårt att minska tiden för genomförande utan att riskera en sämre produkt som 
inte uppfyller intentionerna i lagstiftningen. 

För att möjliggöra en kortare handläggningstid för att upprätta detaljplaner föreslår  

förvaltningen några inriktningar: 

 Hårdare prioriteringar om vilka planuppdrag som ska genomföras 

 Resursförstärkning vad avser personella handläggningsresurser samt 
därtill hörande medel för flera utredningar 

 Översyn av reglementen och delegationsordningar i syfte att kapa 
tidsförluster i processen 

 Förändrade taxor 

 Projektsatsningar för breda digitaliseringstjänster med särskild inriktning 
på digitalisering av detaljplaner (i enlighet med regeringsuppdrag) samt 
digitalisering av de interna utredningsarkiven. Förvaltning avser att 
återkomma med en tidplan och beräknad resurstillgång till nämndens 
presidium. 

 Antalet markanvisningar, ska 
öka 

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som beslutar om markanvisningar. 
Samhällsbyggnadsnämnden styr därför inte över hela processen för att öka antalet 
markanvisningar. Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till måttet genom att 
förbereda och ta fram underlag till markanvisningar och därefter föreslå 
kommunstyrelsen att mark anvisa. 
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Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk 
och social utveckling 
På uppdrag av kommunfullmäktige har arbetet med att revidera styrdokument kopplade till avlopp 
pågått under 2019 och en reviderade versionen antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. För att 
minska klimatpåverkan arbetar Samhällsbyggnadsförvaltningen i takt med att lämpliga om- och 
nybyggnadsprojekt färdigställs utöka mängden solceller i de kommunala fastigheterna. Utbildning 
inom Agenda 2030 har genomförts för samtliga chefer i förvaltningen. Ett utbildningsmaterial är 
framtaget för att kunna arbeta vidare inom respektive verksamhet med att implementera Agenda 
2030. Projektet kajpromenad med översvämningsskydd är inne i den avslutande delen av 
utredningsfasen, fokus i utredningen har varit att skydda befintlig bebyggelse. Samhällsbyggnad 
stöttar med personella resurs för fler hållbara upphandlingar. Energi och klimatrådgivare är 
delaktiga i upphandlingsenhetens arbete och bidrar med kompetens för att säkerställa miljökrav vid 
en del planerade upphandlingar. Med denna roll inom upphandlingens ansvar kan kommunen få 
större effekt i exempelvis avfallsminskning och fossilfritt 2030. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Prioritera 
översvämningsskyddets 
utbyggnad i förhållande till 
stadsutvecklingsprojektets 
genomförande 

Ny sammanhållen ledningsorganisation för hela kommunen, vad gäller 
stadsutveckling har inrättats. Den nya organisationen började att gälla fr.o.m. 
2020. Inom projektet Översvämningsskydd och kajpromenader fokuseras nu på att 
översvämnings skydda befintlig bebyggelse. Projektet har uppdraget att utreda 
hela sträckningen för översvämningsskyddet, och när det omfattar områden med 
ny bebyggelse planeras detta tätt ihop med övriga stadsutvecklingsprojekt i 
Uddevalla. Projektet har blivit förskjutet med ungefär ett halvår på grund av akuta 
skredsäkringar vid Ångbåtskajen och detaljprojekteringen för skredsäkringen av 
badhuset på Windingsborg. Projektet är nu inne i slutskedet av utredningsfasen 
med målsättningen att vara klar innan sommaren. 

 

Bidra till FN:s globala mål för 
hållbar utveckling och Sveriges 
Agenda 2030 

En utbildning gavs under 2019 till samtliga chefer inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen om FN:s globala mål för hållbar utveckling och 
Sveriges Agenda 2030 och hur man kan arbeta tillsammans för att komma fram till 
hur man kan snabba på vägen framåt. Syftet var i första steget att stärka 
kunskapen och öka medvetenheten i förvaltningen kring FN:s globala mål för 
hållbar utveckling och Agenda 2030. Cheferna har i sin tur fört ut utbildningen på 
APT-nivå. I vårt systemstöd för måluppfyllelse markeras nu de mål som kopplar an 
till FN:s globala mål för hållbar utveckling och Sveriges Agenda 2030. Under 2020 
deltar kommunen i Glokala Sverige, som leds av Svenska FN-förbundet och det 
planeras nu för en utbildning hösten 2020 samt mer information om Agenda 
2030.Många av processerna i vår förvaltning stödjer på ett naturligt sätt FN:s 
globala mål för hållbar utveckling och Sveriges Agenda 2030. Med ett tydligare 
fokus bidrar det till att bli ännu tydligare. 

Låg energiförbrukning ska genomsyra alla projekt. På alla större ny- och 
ombyggnationer skall anläggning för solenergi byggas. Inom 
myndighetsavdelningen fortsätter stort fokus att ligga på behovsutredning och 
tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Arbete med förorenade 
områden arbetas fram strategisk för att få underlag inför framtida prioritering av 
tillsyn, ansökningar om bidrag. Målet med arbetet är att arbeta mot 
miljökvalitetsmålet en Giftfri Miljö Andelen ekologiska livsmedel inom 
Måltidsservice är över målet på 30%. Trots fler portioner har verksamheten lyckats 
dra ner den totala livsmedelskostnaden och det görs omfattande satsningar för att 
nå målet om ett halverat matsvinnet till 2030. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av 
förorenad mark för att ge 
underlag för planering och 
sanering (KF ÖS 4) 

Planeringsavdelningen har under våren 2020 fått medel från 
effektiviseringsfonden, för att digitalisera arkiv med geotekniska utredningar. 
Projektet är startat och målet är att utredningar enkelt ska kunna hittas i 
kommunens interna karttittskåp och ligga till grund för planering, sanering och 
byggprojekt. Utredningar av förorenad mark finns delvis samlade i kart lager, men 
kommer också att utökas i det digitala arkivet. 
 
Den kartläggning som idag finns är EBH (efterbehandling av förorenade områden). 
EBH-stödet är en nationell databas över potentiellt förorenade områden. I EBH-
stödet registreras områden som misstänks vara förorenade av nedlagda eller 
pågående industriella verksamheter. Ett förorenat område kallas i databasen för 
ett objekt. I databasen kan det finnas information om verksamhetens historik, 
riskklass, utredningar av olika slag, bilder samt vilken status området har. 
Databasen administreras av länsstyrelserna. Just nu genomför förvaltningen en 
ansvarskoll för att se om föroreningen skedde innan eller efter 1969 samt om det 
är fortsatt samma fastighetsägare. Utifrån detta kan ansvar utkrävas samt att 
bidrag för åtgärder kan sökas.En förstudie har tagits fram som ger vägledning i hur 
Uddevalla bör arbeta vidare med förorenade områden i Uddevalla kommun i en 
handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara kopplad till översiktsplanen och 
är tänkt att: 

 ge en tydlig styrning och planering av frågor rörande förorenade områden 
i kommunen 

 användas som ett strategiskt verktyg i kommunens arbete för att bidra till 
minskade risker för människors hälsa eller miljö från förorenade områden 

 presentera en gemensam målbild och tydliggöra vad kommunens arbete 
inom förorenade områden för en förbättrad hälsa och miljö innebär. Detta 
ska bidra till effektiva samarbeten och tydlig ansvarsfördelning inom 
kommunen 

 ta fram effektiva verktyg och styrmedel om hur Uddevalla kommun ska 
arbeta med förorenade områden för att bidra till att miljökvalitetsnormer 
för vatten samt så att nationella, regionala och lokala miljömål kan 
uppnås. 

 Handlingsplanen ska ligga till grund för budget- och 
verksamhetsplaneringen inom Uddevalla kommun. 

 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att ta 
fram en ny avloppspolicy 
som bygger på 
teknikneutralitet, 
kretsloppsperspektiv och att 
skadliga substanser från 
avloppsslam inte skall 
spridas på åkermark (KF ÖS 
4) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndssammanträdet i april 2019 information 
om samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 
konkretiserats och arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat 
till avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i 
januari 2020 och kommunstyrelsens presidium ställde sig positiva till att avsluta 
uppdraget vid vårens uppsiktsmöte. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har fått i uppdrag av 
kommunfullmäktige att med 
ett helhetsperspektiv på 
Rimnersområdet starta ett 
arbete för att hantera 
markfrågor i samband med 
planering av den nya 
simhallen och vid behov 
begära planbesked för 
inledande av planarbete. 
(dnr KS 2019/00769) (KF ÖS 
4) 

Projektet för den nya simhallen är startat och avtal är nu upprättat med Peab AB 
som totalentreprenör/partnering. Projektet leds från kommunens part av 
projektenheten på Tekniska avdelningen med deltagare från både 
planeringsavdelningen, trafik och kultur och fritid. Arbete pågår för att skapa 
förutsättningar inför byggnationen. Beställning är gjord till VVAB för ny sträckning 
av råvattenledning, beställning är också gjord till UEAB för flytt/markförläggning av 
kraftledningar som går över ena sidan av byggrätten. Samhällsbyggnad samverkar 
med kultur och fritid för att utreda och tillskapa ersättningsytor för B, C och 
kastplan som behöver flyttas inför byggstart av den nya simhallen. Ett direktiv är 
framtaget för beslut i styrgrupp när det gäller utveckling av Rimnersområdet ur ett 
helhetsperspektiv. Det innefattar behovsanalys och förstudie där många aspekter 
och intressenter kommer att beaktas, exempelvis behov från föreningar, 
infrastrukturfrågor och tillgänglighet till och inom området. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
är enligt reglementet 
huvudman för renhållningen i 
Uddevalla kommun och 
kommunfullmäktige fattade 
2018-06-18 beslut om 
Avfallsplan 2018-2024. (KF 
ÖS 4) 

Alla åtgärder i de sju målområdena har gåtts igenom. Flera av åtgärderna är 
genomförda som exempelvis plockanalyser för att se om avfallssortering sker rätt 
för att därefter sätta in rätt åtgärder, informationssatsningar om hur avfallssortering 
ska ske, åtgärder för att förebygga nedskräpning och sanering av klotter. 

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 och ta om hand om uttjänta förpackningar 
och returpapper. 2025 ska insamling ske bostadsnära. Samhällsbyggnads 
renhållningsansvarig har ett bra samarbete med Uddevalla Energi i kontakterna 
med Förpacknings och tidningsinsamlingen FTI AB. 

 

  Mått Kommentar 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Fortsatta insatser görs för att arbeta med andelen ekologiska livsmedel. Det nya 
livsmedelsavtalet har ett utökat sortimentet av ekologiska livsmedel som kan 
köpas in. I nuläget är det en utmaning att öka andelen ekologiska livsmedel på 
grund av besparingskrav. I måltidsservice handlingsplan för att få budget i balans 
är en av åtgärderna att minska inköp av ekologiska livsmedel. Den här svårigheten 
behöver lyftas till politisk nivå. Under första tertialet 2020 minskade andelen 
ekologisk mat totalt i kommunen. Statistik för måltidsservice saknas för perioden 
på grund av att ett nytt statistiksystem upphandlats men ännu inte gått i full drift. 
Orsaken till fördröjningen är att utbildning i systemet uteblivit, det vill säga 
senarelagts utan känt datum, med anledning av Corona-pandemin. I tidigare års 
statistik har måltidsservice, i jämförelse med total kommunnivå, legat över 
procentsatsen i andelen ekologiska livsmedel. 

 

 Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

Totalt har kommunen 688 m2 solceller att jämföra med 599 m2 som var 
ingångsvärdet för 2019.  Insatser för att öka andelen förnybar och återvunnen 
energi i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och 
nybyggnationer. Utvecklingen i måttet styrs av färdigställandet av byggprojekten.  
Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är 
Källdalskolan, Ramnerödsskolan, Vildvinet och Sundsvägen. 

 

 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 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 
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  Mått Kommentar 
kommunen. Det är också väldigt lång väntetid på att få elbilar. Gasfordon har inte 
gått att beställa under en längre period men bör kunna beställas inom en snar 
framtid. 

 

Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom 
gemensamt förebyggande arbete 
Under första tertialet har en ny projektorganisation för stora stadsutvecklingsprojekt etablerats från 
kommunledningen. Organisationen förväntas stötta breda politiska överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor och samhällsbyggnadsförvaltningen deltar mycket aktivt i det arbetet. 
Vi arbetar också med att utöka kommunikation och information i de stora projekt som påverkar våra 
medborgare, företag, kommunala bolag och andra förvaltningar. 
Inom ramen för förvaltningens processarbete har processerna kopplat till lokalförsörjning särskilt 
prioriterats. Arbete med att se över och förbättra processen att förse kommunala verksamheter med 
fungerande lokaler pågår. I arbetet ingår investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess samt arbetet 
med underhåll och förvaltning av befintliga lokaler. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Genom ett 
kommunövergripande 
samarbete förvaltningar emellan 
främja en mer effektiv 
lokalförsörjningsprocess 

Inom ramen för förvaltningens processarbete har processerna kring 
lokalförsörjning särskilt prioriterats. Arbete med att se över och förbättra processen 
att förse kommunala verksamheter med fungerande lokaler pågår. I arbetet ingår 
investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess samt arbetet med underhåll och 
förvaltning av befintliga lokaler. Inom organisationen för stadsutveckling har 
samarbete mellan förvaltningarna ökat. Ett internt processarbete har genomförts 
för att kartlägga flödet inom samhällsbyggnads ansvar för lokalförsörjningen och 
för att identifiera vilka kritiska skeden som finns för att där ha möjlighet att stärka 
samverkan ytterligare. Processarbetet visade på att att ökad samordning och 
samverkan framförallt finns behov i behovsstadiet samt uppstart och överlämning 
av förstudier och genomförande projekt. Förbättringar har redan skett i löpande 
arbete och genom nytt arbetssätt inom ramen för stadsutvecklingen. 

Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 
I samband med all utveckling av centrum riktas särskilt fokus mot trygghetsskapande åtgärder bland 
annat genom belysning och att skapa öppna och rena ytor i det offentliga rummet. Inom arbetet med 
att skapa en förnyelse av Dalaberg, Hovhult och Bulid som också varit en del av arkitekttävlingen 
Europan, ingår trygghetsperspektivet som en stor och viktig del. 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

 

I samband med all utveckling av centrum och de offentliga miljöerna strävar 
förvaltningen efter att förbättra belysningen i syfte att öka tryggheten. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
planera för och genomföra 
en upprustning och förnyelse 
av Dalabergs centrum i 
samverkan med övriga 
fastighetsägare och genom 
en bred medborgardialog 
(KF ÖS 6) 

2018 Genomfördes en medborgardialog (dialogmöte) i området inom ramen för 
arbetet med översiktsplanen. I dialogen framkommer framförallt 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. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har lanserat tomten vid tävlingens uppstart i mars och haft arkitekter på besök på 
plats. Förvaltningen har i uppstarten kommunicerat med berörda fastighetsägare i 
området. 11 intressanta bidrag inkom i arkitekttävlingen och under september 
ställdes bidragen ut för allmänheten att tycka till om, bland annat på Dalabergs 
bibliotek. 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. 
Med anledning av rådande Coronapandemi har den inte kunnat genomföras och 
arbetet är delvis pausat. 

  

Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya 
arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering 
För att öka den ekonomiska medvetenheten och för att förbättra uppföljningen har 
månadsuppföljningar införts på alla chefsnivåer inom förvaltningen som ett stående komplement till 
befintliga controller- och delårsrapporter. 
För att omsluta all den digitala utvecklingen som sker och ska ske inom förvaltningen har tre 
projekt startats upp. 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 söker medel ur 
effektiviseringsfonden vid de tillfällen man ser att en satsning på digitalisering och automatiserade 
processer kan ge en god återföring 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

För att säkra ett högt medvetande kring det ekonomiska läget arbetar samtliga 
chefer med ekonomisk månadsuppföljning. Månadsuppföljningen är underlag för 
att löpande diskutera med arbetsgrupperna på APT eller andra informationsforum 
och på så sätt säkra medvetandet i hela organisationen. Månadsuppföljningarna 
har stärkt kontrollen på ekonomin och varje månad görs avstämning utifrån 
resultatet tillsammans med förvaltningschef. På nämndens initiativ ges en 
ekonomisk information på varje sammanträde. Informationen utgår huvudsakligen 
ifrån prognosen för förvaltningen som helhet utifrån månadsuppföljningen. 
Ekonomin är också en stående punkt på förvaltningens arbetsplatsträffar 
Tidsskrivning har införts inom lantmäteriet och förvaltningen fokuserar på att rätt 
avgifter ska belasta skattekollektivet samtidigt som rätt avgifter tas ut för de 
tjänster verksamheten levererar. Stor restriktivitet gällande inköp samt 
kompetensutveckling har gällt under 2019. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Samhällsbyggnadsnämnden ska 
vara i framkant när det gäller 
digitalisering och automatisering 

Projektet Digitalisering och Automatisering första steg, som omfattat en omvärlds- 
och invärldsanalys kring satsningar på digitalisering och automatisering inom 
samhällsbyggnadssektorn, har nu resulterat i en färdig förstudie. Förstudien har 
syftat till att ge vägledning i vilka satsningar som är rätt att göra inom förvaltningen 
i förhållande till ekonomiska effektiviseringar såväl som i viktiga kvalitetshöjningar. 
Förstudien har resulterat i tre genomförandeprojekt; Digital 
samhällsbyggnadsprocess, digital samhällsbyggnads förvaltning 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 söker medel ur effektiviseringsfonden vid de tillfällen man ser att en 
satsning på digitalisering och automatiserade processer kan ge en god återföring. 
Alla tre projekten samspelar med den, av kommunstyrelsen beslutade, digitala 
agendan. 

En projektgrupp har tagit fram metodik för digitalisering av äldre detaljplaner. Det 
innefattar både tolkning av bestämmelser, kontroll av fastighetsgränser och att rita 
in planen i det digitala verktyget/modulen. De första digitala planerna är klara och 
har publicerats, än så länge bara internt. 

Nästa steg är att prioritera fortsatta arbetet och att ta fram lösning för att 
tillgängliggöra de digitala planerna externt.Myndighetsavdelningen satsade hösten 
2019 på drönare för att lättare kunna utöva mätning och tillsyn. E-tjänst för bygglov 
och strandskydd har blivit klar under 2019 och lanseras under januari 2020. Ett 
projekt med robotisering inom bygglovsadministration startades under 2019 och 
arbetet fortsätter 2020. Lokalvårdsservice planerar att köpa in förvaltningens första 
robot, en städrobot. Pengar för ändamålet har beviljats från kommunens 
"effektiviseringsfond". Avvikelsehantering inom måltidsservice ska kunna ske via 
e-tjänst, ett pilotprojekt är uppstartat och målet är att kunna använda e-tjänsten för 
hela avdelningen. 

 

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktiga i att förbättra kommunikationen 
med andra kommunala förvaltningar och bolag vad gäller exempelvis 
lokalförsörjning, planering av skolor och förvaltningens uppdragsriktade 
verksamheter. Det finns upprättade kommunikationsstrukturer för samplanering 
med de kommunala bolagen när det gäller gator och vägar. Verksamheterna 
arbetar för och stöttas i att föra en god kommunikation i samverkan med andra 
parter. 
 
En ny organisation för stadsutvecklingsprojektet arbetar kommunövergripande, där 
ökat samarbete sker på alla nivåer Under första tertialet har samarbetsformen 
inneburit både effektivare och mer effektfullt förvaltningsarbete. 
Samutnyttjande av flera personella resurser tillsammans med 
kommunledningskontoret och kommer under hösten påbörja liknande samarbete 
med kultur och fritid. Ökad samverkan mellan förvaltningar med bland annat 
planering av skolor, planera och förverkliga visioner för Rimnersområdet 
 
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. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Revidera 
delegationsordningen 

Ett samarbete pågår tillsammans med politiken för en gedigen genomgång av 
delegationsordningen. Delegationsordningen arbetas igenom systematiskt i 
samarbete med nämndens ordförande och vice ordförande. Anpassningar 
gällande mark- och exploatering, bygglov och livsmedelstillsyn är genomförda. I 
maj planeras en uppdatering på trafikärenden att genomföras. 

 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) 

Utifrån Samhällsbyggnads- förvaltningens processarbete har processerna kopplat 
till lokalförsörjning särskilt prioriterats. Arbete med att se över och förbättra 
processen att förse kommunala verksamheter med fungerande lokaler pågår. I 
arbetet ingår investeringsprocess, lokalförsörjningsprocess samt arbetet med 
underhåll och förvaltning av befintliga lokaler. 

Inom ramen för de kommungemensamma Korpenprojekten så finns projektet 
"Renodla hyresförhållanden". Som det är i dag hyr både 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritid ut direkt till föreningar som hyr 
kommunala lokaler. Enligt projektet så skall det finnas enbart en uthyrare och det 
är samhällsbyggnadsförvaltningen. Projektet är påbörjat och löper under hela året. 

 Samhällsbyggnadsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen 
samt förnyelsearbetet av 
föråldrade planer (KF ÖS 8) 

Plan- och exploatering arbetar för att minimera arbetssättet i syfte att rätt 
utredningar, i rätt omfattning görs. Vidare arbetar plan- och exploatering med 
exploatörssamverkan där exploatören kan ta ett större ansvar för processerna och 
tidsåtgången. 

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

Förvaltningen har genomfört en förstudie kring vilka satsningar/handlingsplaner 
som är rätt att göra för digitaliseringsåtgärder inom förvaltningen. Nu pågår arbetet 
med att ta fram handlingsplaner och prioritering av åtgärder för att både 
digitalisera och automatisera lämpliga processer och flöden. Det arbetas aktivt 
med att kartlägga processer vilket ger ett bra underlag för kommande 
automatisering av delprocesser och flöden. Flera projekt har startats inom 
förvaltningen och bland annat en e-tjänst för bygglov kommer lanseras under 
våren 2020, införande av e-tjänst för digital ansökning av 
bostadsanpassningsbidrag och robotisering av handläggning är påbörjat. Arbete 
pågår för att måltidsservices kostdataprogram Matilda, ska utvecklas och kunna 
användas övergripande i kommunen, samt förväntas städrobotar köpas in inom 
kort. En enkätundersökning för att tydliggöra nuläge av förvaltningens digitala 
mognad genomförs och tillsammans med pågående projekt på HR-avdelningen är 
syftet att konkretisera lämpliga och anpassade satsningar för förvaltningen. 

 

  Mått Kommentar 

 Nöjd Nämnd Index Måttet mäts i samband med årsbokslut genom en enkät till nämndens ledamöter. 
Under 2019 genomfördes ett arbete för att stärka nämndens förutsättningar att 
styra genom utbildning i samband med att den nya mandatperioden startade. 
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. Utöver detta görs månatlig ordförandeberedning för att stämma av 
om det är något som står ut särskilt, om något särskilt ska med till beredningen 
och om det är några akutärenden som behöver hanteras. 
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Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 
boende och turism 
Inom projektet kajpromenad med översvämningsskydd skapas attraktiva platser i ett vattennära 
läge. Stor kraft läggs inom projektet på att integrera översvämningsskyddet på ett sätt som 
möjliggör mötesplatser och ett levande centrum. Uddevalla har deltagit i projektet 
"Mellankommunal kustzonsplanering". Projektet avslutades i december 2019. 
Planeringsavdelningen har bidragit med resurser i projektet som kommunekolog och GIS ingenjör. 

 

Nämndsstrategier Kommentar 

Tillvarata det vattennära läget Inom projektet kajpromenad med översvämningsskydd skapas attraktiva platser i 
ett vattennära läge. Stor kraft läggs inom projektet på att integrera 
översvämningsskyddet på ett sätt som möjliggör mötesplatser och ett levande 
centrum. 

 

Övergripande strategier som Samhällsbyggnadsnämnden inte har några 
nämnstrategier eller uppdrag kopplat till  

 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 
 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 
 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad mat i 

kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 
 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 
 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och 

Lyckorna som speciella landmärken 
 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 

 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 
 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

 


