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Vår främsta uppgift är att skapa förutsätt-
ningar för god livskvalitet. Detta gör vi ge-
nom att bygga välfärden på en solidarisk och 
jämlik grund. Genus- och jämställdsperspek-
tivet kommer att genomsyra all verksamhet. I 
Uddevalla ska det vara möjligt att kunna leva 
sitt liv utan att begränsas av intolerans och 
fördomar.

Uddevalla ska vara i framkant vad gäller öp-
penhet och tillgänglighet och detta skall även 
genomsyra vårt ledarskap. 

Uddevalla har länge arbetat med resurs-
hushållning, miljö- och klimatarbete. Det är 
vår ambition att stärka den positionen ytter-
ligare. Tillsammans verkar vi för en hållbar 
utveckling, god folkhälsa, friskare invånare 
samt en bättre värld utan miljöförstöring och 
klimatförändringar. 

En ekonomi i balans är en förutsättning för 
att långsiktigt säkerställa de behov och den 
kvalitet i verksamheten som medborgarna 
kan förvänta sig. De kommunala resurserna 

tillhör medborgarna, vår uppgift är att med 
största möjliga omsorg förvalta dessa.   

Den verksamhet som finansieras av kom-
munen ska kommunen ha full insyn och 
kontroll över. Vår ambition är att stärka 
verksamheten som drivs i egen regi inom 
skola och omsorg. På detta vis kan vi långsik-
tigt säkerställa kvalité och service för alla 
medborgare inom dessa områden.

Alla människor ska omfattas av en offent-
ligt finansierad trygghet som garanteras av 
allas vårt ansvarstagande. Trygghet finan-
sieras solidariskt och ska inte äventyras av 
enskilda vinstintressen. Mycket är bra, men 
samhället förändras och vi måste hela tiden 
omformulera vår politik så att den svarar mot 
de utmaningar som vi ställs inför idag och i 
framtiden. Det finns fortfarande människor 
som hamnar utanför och inte får det stöd och 
den hjälp de behöver för att kunna komma in 
i gemenskap och ut i arbetslivet. Det är vår 
uppgift att förändra detta. Betyget på vårt 
välfärdssamhälle är hur vi tar hand om våra 

gamla, sjuka, funktionsnedsatta och övriga 
behövande medborgare.

Vi ska bedriva en social, ekologisk och 
ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha 
en god hushållning med natur- och kulturre-
surserna. Vi anser att en arbetsmarknad som 
ständigt utvecklas är en förutsättning för ett 
välmående samhälle och ska fortsätta skapa 
förutsättningar för nya och redan etablerade 
företag i vår kommun. Det är lika viktigt att 
också värna om privata organisationer och 
myndigheter vilket medverkar till den mång-
skiftande arbetsmarknaden vi eftersträvar. 

Vi ska som arbetsgivare uppfattas som en 
förebild. Hur vi ser på, och hur vi hanterar 
den egna personalen ska vara en spegelbild 
av hur vi vill att arbetsmarknaden i övrigt 
ska fungera. För att skapa legitimitet och 
trovärdighet måste invånarna känna igen sig i 
kommunens verksamheter.

Förutsättningar  
För god livskvalitet
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vision  
Liv, lust och läge i hjärtat av Bohuslän
Vår främsta uppgift inom kommunalpolitiken är att skapa förutsättningar för god 
livskvalitet. Det gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik grund.



utveCklings
PersPektiv 
Utvecklingsperspektiven redogör för den styrande  
majoritetens politiska plattform utifrån medborgare, 
medarbetare och ekonomi.

Medborgare
Vi vill fortsätta utveckla medborgarinfly-
tandet. Genom att systematiskt använda och 
utveckla de metoder för medborgardialog 
som är framtagna inom kommunen, skapa 
mötesplatser och teknik för medborgarinfly-
tande vill vi verka för ökad samverkan och 
delaktighet. 

Uddevalla står, i likhet med många andra 
kommuner, inför en av sina största utma-
ningar.  Vi ser stora demografiska föränd-
ringar, vilket medför förändrade behov inom 
bl.a. skola och omsorg. Alla äldre ska känna 
trygghet, delaktighet i samhället och leva ett 
värdigt liv. Detta möjliggörs genom bl.a. för-
bättrad kvalitet och ökad personaltäthet inom 
äldreomsorgen. Vi ska fokusera på folkhälsa 
genom förebyggande och fördröjande insat-
ser som lägger fler bra år till livet. 

Vi anser att konsekvenserna för de mest 
utsatta grupperna i samhället särskilt ska be-
aktas i kommunala beslut och verksamheter. 
För att utjämna möjliga skillnader i livsvill-
koren kommer vi bl.a. att arbeta med olika 
arbetsmarknadsåtgärder samt för en ökad 
integrering och inkludering 

Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och 
analysera kommunens verksamheter för att 
identifiera och åtgärda eventuella kvalitets-
skillnader. 

Alla barn i kommunen ska erbjudas en bra 
och pedagogisk förskola och barnomsorg. Vi 
vill ha en jämlik skola för alla, där alla ska ha 
samma möjligheter till en likvärdig och jäm-
ställd skolgång oavsett förutsättningar, kön, 
var man bor eller var man kommer ifrån. Vi 
vill främja ett livslångt lärande där alla män-
niskor ges möjlighet till en god utbildning, 
från förskola till högre utbildning och genom 
folkbildning.  I samarbete med föräldrar/

familjen ska förskolan skapa bästa möjliga 
förutsättningar för varje barn att lära och 
utvecklas. Vi kommer arbeta för ökad kvalité 
och trygghet i förskolan och i grundskolans 
lägre åldrar genom att minska barnantalet i 
de största grupperna såväl som utveckla om-
sorgen för barn under obekväm tid. Vi anser 
att eleverna behöver möta fler bra lärare och 
övrig personal i skolan vilka ska samarbeta 
med lärarna som istället kan ägna sig mera åt 
undervisning, betygsättning och planering.

Vi vill ha ett levande centrum som har sin 
utgångspunkt i handel, service, kultur, fritid, 
turism och bostäder med varierande upplåtel-
seformer. De kommunala bostadsstiftelserna 
är mycket viktiga aktörer och skapar möjlig-
heter att utveckla boende för olika grupper i 
Uddevalla kommun. Kommunens viktigaste 
roll är att medverka till verksamheter som 
skapar aktiviteter. Mot denna bakgrund ska 

vi verka för tillkomsten av ett kulturhus och 
planeringen av ett centralt beläget stadshus. 

Vi vill att det ska vara alla människors 
rättighet att kunna delta i kultur, idrott, 
evenemang och föreningsliv och vill förbättra 
villkoren för alla grupper att ta del av detta 
i Uddevalla. Ett levande kulturliv tillhör 
grunden för ett hållbart samhälle. Med sin 
färgstarka och mångfasetterade befolkning 
har Uddevalla förutsättningar för ett rikt och 
levande konst- och kulturliv, vilket är en kraft 
till utveckling och förändring.

Ett konkurrenskraftigt näringsliv, för att 
kommunen ska upplevas som positiv i vår 
omvärld, skapas utifrån fysisk planering, 
vilket påverkar företagsklimatet likväl som 
medborgares vilja att stanna eller flytta till 
en ort. För att näringslivet i Uddevalla ska 
bli bättre måste vi tillsammans med regionen 
utveckla infrastukturen och verksamhets- och 
bostadsområden ska planeras med hänsyn till 
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 MedborgarinFlytande
 en JäMlik skola För alla
 ett levande CentruM
 ett levande kulturliv
 ett konkurrenskraFtigt näringsliv
  Förebyggande oCH FördröJande av 

insatser
 attraktiv arbetsgivare 
 tryggHet Finansieras solidariskt 



behov av transporter såsom gång/cykelvä-
gar och tillgång till kollektivtrafik. För att 
ge goda förutsättningar för näringslivet och 
kommunen att upplevas som positiv i vår 
omvärld behövs rätt kompetens, en aktiv 
samverkan mellan kommunen och företagen 
och möjligheter att expandera med större 
lokaler eller ny mark.

Vi vill i vår upphandlingsprocess stimulera 
till ny miljöinriktad energiteknik och smarta 
materialval vid bostadsbyggande. Vi vill 
också ställa tydligare krav gällande miljö och 
etik vid inköp av varor och tjänster.  Kommu-
nens upphandling ska genom tydliga kravspe-
cifikationer med ökad satsning på ekologiska 
och närproducerade produkter inom hela den 
kommunala verksamheten. 

Medarbetare 
Vi vill att Uddevalla ska vara en attraktiv 
arbetsgivare där medarbetarna kan påverka 
både arbetets utförande och sin egen situa-
tion. Detta kan bara åstadkommas genom ett 
konsekvent och målmedvetet arbete tillsam-
mans med personalens egna företrädare.

För många är en heltidsanställning som 
grund en förutsättning för att säkerställa en 
självständig försörjning. Mot denna bakgrund 
är det för kommunen strategiskt viktigt att 
erbjuda heltidstjänster för att klara framtida 
rekryteringar. Deltider ska vara en möjlig-
het men inte en styrande anställningsform. 
Personalsammansättningen ska återspegla 
befolkningssammansättningen vad gäller 
både genus och etnisk tillhörighet.

ekonoMi 
I budgetarbetet ska ingen beslutad aktivitet 
sakna finansiering och varje beslutad budget 
ska vara i balans. Varje använd kommu-
nal skattekrona ska syfta till att uppfylla 
det övergripande politiska målet att skapa 
förutsättningar till en god livskvalitet. Varje 
möjlighet till rationaliseringar som inte går ut 
över kvalitén ska tas tillvara. 

Användningen av statistik i budgetarbetet 
och verksamhetsplaneringen ska förbättras. 
Genomförda kartläggningar och analyser ska 
ligga till grund för arbetet med överenskom-
melser, verksamhetsplanering och detaljbud-
get. 
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