
6. 66 uppdrag som ska genomföras inom olika utvecklingsperspektiv 

 

1 Inrätta ett utskott under kommunstyrelsen för att leda och samordna det politiska 

arbetet med samhällsplanering och kollektivtrafik.   

2 Valkretsindelningen skall inför valet 2014 ändras så att Uddevalla får två 

valkretsar vid val till kommunfullmäktige. 

3 Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med 

ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt.  

4 Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet.  

5 Kommunen ska bevaka att servicen från andra offentliga huvudmän upprätthålls, 

samt hävda Uddevallas roll som regionalt centrum.  

6 ”En dörr in” principen ska fortsätta att utvecklas. 

7 Uddevalla kommun skall utforma upphandlingar på ett sätt som underlättar för 

mindre företag. 

8 Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på 

Småföretag 

9 En maritim strategi ska utarbetas.  

10 Kommunen skall utveckla formerna för att ge medborgarna större möjligheter till 

påverkan och inflytande. 

11 Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda 

hjälp vid behov.  

12 Aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra 

språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete.  

13 Främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former ska motverkas.  

14 Verksamheten vid Mötesplats Dalaberg ska utvecklas.  

15 Förutsättningar för kollektivt resande ska förbättras i hela kommunen.  

16 Verka för Bohusbanans utveckling samt förbättrad banstandard mot 

Trollhättan/Vänersborg, för såväl gods- som persontrafik.  

17 Bostadsbyggnationen på Oljeberget ska fullföljas samtidigt som medel avsätts för 

utveckling av hela området med tonvikt på grönområden och förutsättningar för 

friluftslivet. Grön- och friluftsområdet ska gestaltas genom ett utvecklat 

demokratiprojekt med medborgarbudget där invånarna har ett stort 

direktinflytande.  

18 Aktivt verka för tillskapandet av senior- och trygghetsboenden.  

19 Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioriteras, med fokus på goda 

uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av 

skador.  

20 Frivilligorganisationers insatser inom det sociala området ska uppmuntras och 

stödjas.  

21 Stödet till anhörigvårdare ska fortsatt utvecklas. 

22 Äldre på särskilda boenden ska få mat från lokala tillagningskök.  

23 Fortsatt verka för att äldre par ska kunna få bo tillsammans även när en av dem 



har ett större vårdbehov. 

24 Stråket Agneberg-Sinclair-Östrabo ska utvecklas till ett centrum för utbildning 

och kultur.  

25 Vi vill inrätta fler profiler, som exempel miljöprofil, på fler grundskolor. 

26 Göra en översyn av skolskjutsreglerna i syfte att underlätta elevernas val av 

skola. 

27 Installera centralt placerade laddstolpar för elfordon. 

28 En cykelplan ska upprättas som omfattar hela kommunen samt identifierar 

saknade stråk i de centrumnära cykelbanorna. 

29 Hastigheten ska sänkas till 40 km/h på utvalda gator inom tätorten, samt 

omvandla Norra Hamngatan till gårdsgata. 

30 Rusta upp området runt Bäveån samt fortsätta rusta upp Kungstorget och 

Hasselbacken. 

31 Förbättra tillgängligheten till Uddevalla centrum för samtliga medborgare samt 

bygga två handikappanpassade offentliga toaletter. 

32 En tillgängighetsdatabas ska upprättas och uppdateras löpande. 

33 IT infrastrukturen ska hålla modern och konkurrenskraftig standard över hela 

kommunen. 

34 Föreningar eller medarbetarkooperativ ska stimuleras till att ta över viss 

kommunal fritids- och kulturverksamhet. 

35 Externa aktörer ska ges möjlighet att delta i utvecklingen av verksamheter i drift 

av simhallen. 

36 Översiktsplaneringen ska ha ett hållbarhetsfokus. Vi ska dock ha en i grunden 

positiv syn på spridd bebyggelse utanför planlagt område. 

37 Strandskyddet ska värnas både för det rörliga friluftslivet och för att skydda 

speciella biotoper. 

38 Verksamheterna ska arbeta med att öppet jämföra verksamhetsresultat och göra 

dessa tillgängliga på webben.   

 

39 Medborgare över 75 års ålder ska erbjudas minst fyra timmars hemtjänst per 

månad. 

40 Förskolans pedagogiska kvalitet ska förbättras. 

 

41 Kompetensutveckling som leder till en organisation med nytänkande och 

alternativa arbetssätt, inkl. en tro på måluppfyllelse. 

42 Kommunen ska bedriva en offensiv arbetsmarknadspolitik i hela sin organisation. 

43 Genomföra ett program för vidareutbildning av rektorer samt andra chefer inom 

skolans område i syfte att förbättra deras förutsättningar att vara goda chefer.  

44 Nytänkande och nya organisationsformer inom den kommunala verksamheten, 

såsom brukar- och medarbetarkooperativ, ska uppmuntras. 

 

45 Organisationen ska genomlysas i syfte att skapa förutsättningar för 



utvecklingstänkande.  

46 Verka för enkel och rättvis prissättning inom kollektivtrafiken.    

47 Jämtegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisningar ska successivt 

införas.  

48 Inom kommunala fastigheter och kommunala bostadsbolag ska 

energianvändningen minska, samtidigt som en kraftfull satsning på förnyelsebar 

energi ska ske, i samband med investeringar.  

49 Minskad energianvändning liksom en kraftfull satsning på förnyelsebar energi 

för bostäder, lokaler och fordon.  

50 Starta egen produktion av biogas för fordonsbruk.  

51 Ökad användning av solenergi ska stimuleras, bl a genom fler försök med 

solceller. 

52 Miljö- och klimatkraven vid upphandlingar ska skärpas. 

53 Samdistribution av livsmedel och andra varor till våra kommunala verksamheter 

ska införas.  

54 Fler hyresrätter ska byggas, bland annat genom de allmännyttiga 

bostadsstiftelserna. Såväl billiga som mer exklusiva lägenheter ska produceras, 

liksom boenden med olika servicenivåer, som exempelvis bostäder speciellt 

anpassade för ungdomar eller seniorer.  

55 Miljövänliga byggnadsmaterial ska prioriteras. 

56 Elever ska få mat från lokala tillagningskök.  

57 Resurser ska avsättas för att ge elever hjälp med läxläsningen. 

58 Utveckla utbildning inom entreprenörskap och den maritima sektorn.  

59 Utveckla området vid Rimnersvallen till ett större samlat idrottsområde med fler 

anläggningar när nyinvesteringar sker. 

60 En långsiktig plan för idrottsinvesteringar ska tas fram. 

61 Förstärka barn- och ungdomsverksamheten genom ytterligare resurser för lokalt 

aktivitetsstöd. 

62 Föreningar och folkbildning ska stödjas för ett aktivt kulturliv. 

63 Att tillsammans med Västra Götalandsregionen satsa på Bohusläns museum som 

ett regionalt kulturcentrum. 

64 Varje år under mandatperioden kommer vi att göra betydande investeringar i 

gång – och cykelvägar samt kollektivtrafikåtgärder. 

65 Lärartätheten i skolan ska öka till i nivå med andra svenska kommuner av 

motsvarande storlek. 

66 Inom skolans matverksamhet ska klimat- och miljöbelastningen minska. Vårt mål 

under mandatperioden är att 25% av maten ska vara ekologisk och närproducerad 

med sikte på att nå 50%.  

 

 

 
 


