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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Hotell Bohusgården kl. 17:30 onsdagen den 9 september 2020  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
Dnr KS 289389  

 

2.  Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om att införa 

ett digitalt verktyg för omröstning- och närvarohantering i 

kommunfullmäktige 
Dnr KS 2019/00470  

 

3.  Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), Kerstin 

Joelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta anställningar 
Dnr KS 2019/00150  

 

4.  Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avsluta det kommunalt 

arrangerade nyårsfirandet i museiparken från 2020 
Dnr KS 2020/00235  

 

5.  Kommunstyrelsens och valnämndens svar på revisionsrapport mars 

2020, grundläggande granskning 2019  
Dnr KS 2020/00228  

 

6.  Barn och utbildningsnämndens slutrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 samt 2021-2022  
Dnr KS 2019/00882  

 

7.  Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 
Dnr KS 2019/00634  

 

8.  Kultur och fritidsnämndens avrapportering av uppdrag att utreda 

framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 
Dnr KS 2020/00444  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar för 

planbesked och markanvisningar 
Dnr KS 2020/00312  

 

10.  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, ändring av antalet 

ledamöter i demokratiberedningen 
Dnr KS 2020/00507  

 

11.  Korrigering av VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 
Dnr KS 2020/00389  

 

12.  Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader utanför 

Källdalsskolan Projekt 60662 
Dnr KS 2020/00326  

 

13.  Antagande av verksamhetsområde för dagvatten på 

Flaggbergsvägen, Lyckorna  
Dnr KS 2020/00384  

 

14.  Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2020/00464  

 

15.  Årsredovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst samt fråga om 

ansvarsfrihet 
Dnr KS 2020/00495  

 

16.  Förslag till nya vägnamn på Rörbäcksområdet 
Dnr KS 2020/00454  

 

17.  Fyllnadsval till uppdragen som ersättare i valnämnden och ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden för perioden 2020-2022, ny majoritet 
Dnr KS 2020/00433  

 

18.  Avsägelse från Gunilla Magnusson (MP) gällande platsen som 

ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr KS 2020/00534  

 

19.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 
Dnr KS 2020/00001  

 

20.  Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag 
Dnr KS 270387  
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 
Jansson tel. 0522-69 51 44. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 
 
Interpellationer 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 
tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 
senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 
Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 
Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 
anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 
nästkommande sammanträde. 
 
Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 
12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 
du inte själv har möjlighet. 
 
Motioner 

Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna 
kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får 
motionären själv kopiera upp om det skall lämnas på sammanträdet. 
 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller 
andra starkt doftande hygienartiklar.  
Ta inte med citrusfrukter och nötter. 
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
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Information med anledning av covid -19. 
Kommunfullmäktiges ledamöter uppmanas att under sammanträdet hålla 
avstånd från varandra och i allmänhet vidta åtgärder för att inte utsätta sig 
själv och andra för smittspridning.  
 
Av samma anledning som ovan ber kommunfullmäktige allmänheten att 
endast följa sammanträdet via webbsändningen. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 221 Dnr KS 2019/00470  

Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om att 
införa ett digitalt verktyg för omröstning- och närvarohantering 
i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) föreslår i en motion att ett digitalt 
mötessystem innehållandes funktioner för omröstning, yrkande, anmälan av jäv samt 
närvarohantering för kommunfullmäktige ska införas. Motionen har remitterats till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att ett mötessystem kommer öka 
kommunfullmäktiges kostnader på kort sikt, men kan ur ett längre perspektiv 
effektivisera sammanträdena samt i övrigt följer kommunens digitala agenda. Frågan 
har diskuterats under kommunfullmäktiges presidiums överläggningar med 
gruppledarna där det har framkommit en gemensam syn på att mötessystem i enlighet 
med motionen bör införas. 
  
Kommunledningskontoret föreslår därför att bifalla motionen samt att uppdra åt 
kommunstyrelsen att upphandla ett mötessystem innehållandes funktioner för 
omröstning och närvaro i förening med ett nytt avtal för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden under 2021.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-28 
Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-04-12 § 97      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att bifalla motionen och därmed uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium ta fram underlag och därefter upphandla ett närvaro- 
och voteringssystem i förening med tjänst för webbsändning som ska vara i bruk senast 
i januari 2022, 
  
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-12 § 97.    
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om att 

införa digital omröstning 

Sammanfattning 

Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) föreslår i en motion att ett digitalt 
mötessystem innehållandes funktioner för omröstning, yrkande, anmälan av jäv samt 
närvarohantering för kommunfullmäktige ska införas. Motionen har remitterats till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att ett mötessystem kommer öka 
kommunfullmäktiges kostnader på kort sikt, men kan ur ett längre perspektiv 
effektivisera sammanträdena samt i övrigt följer kommunens digitala agenda. Frågan 
har diskuterats under kommunfullmäktiges presidiums överläggningar med 
gruppledarna där det har framkommit en gemensam syn på att mötessystem i enlighet 
med motionen bör införas. 
 
Kommunledningskontoret föreslår därför att bifalla motionen samt att uppdra åt 
kommunstyrelsen att upphandla ett mötessystem innehållandes funktioner för 
omröstning och närvaro i förening med ett nytt avtal för webbsändning av 
kommunfullmäktiges sammanträden under 2021.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-28 
Motion från Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-04-12 § 97       

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen och därmed uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med 
kommunfullmäktiges presidium ta fram underlag och därefter upphandla ett närvaro- 
och voteringssystem i förening med tjänst för webbsändning som ska vara i bruk senast 
i januari 2022. 
 
att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-12 § 97.     

Ärendebeskrivning 

Louise Åsenfors (S) och Stefan Skoglund (S) föreslår i sin motion att införa digitalt 
omröstningssystem som även ska innehålla funktioner för närvarohantering och 
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yrkanden med mera. Förslaget motiveras med att åtgärden skulle spara både tid och 
pengar. 
 
En liknande motion från Bo Antonsson (SD) och Rolf Carlson (SD) behandlades av 
kommunfullmäktige 2017. Kommunfullmäktige beslutade då att anse motionen 
besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen skulle bevaka möjligheten att införa 
ett digitalt mötessystem i kommande upphandling av ett dokument-och 
ärendehanteringssystem. Nuvarande avtal för dokument-och ärendehanteringssystem 
(Ciceron) löper ut 2023-03-31. 
 

Ärendets beredning 

Frågan om närvaro- och omröstningssystem har diskuterats på kommunfullmäktiges 
presidiums överläggningar med gruppledarna och en visning från en extern leverantör 
har genomförts. Ett ställningstagande gjordes att det mest lämpliga vore att utnyttja 
möjligheten att förlänga befintligt avtal med leverantör för webbsändning till och med 
december 2021 och att ett närvaro-och voteringssystem bör upphandlas tillsammans 
med en tjänst för webbsändning.  
 
Kommunledningskontoret har under våren 2021 genomfört en mindre 
omvärldsbevakning och varit i kontakt med kommuner i närheten som använder sig av 
närvaro- och omröstningssystem i kommunfullmäktige samt fått visningar av dessa 
typer av tjänster från externa leverantörer. Vidtalade tjänstemän och förtroendevalda i 
de kontaktade kommunerna upplever överlag införandet av ett digitalt mötessystem som 
en förbättring av kommunfullmäktiges arbetsformer. 
 
Kommunledningskontoret har via dess IT-avdelningen diskuterat huruvida de önskade 
mötestjänsterna redan kan tillhandahållas via befintliga IT-tjänster inom kommunen. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett närvaro- och omröstningssystem kommer öka kommunfullmäktiges kostnader men 
kommunledningskontoret kan i dagsläget inte exakt beräkna dessa kostnader. 
Trollhättan stad tecknade i början av 2020 avtal med en leverantör av mötessystem och 
webbsändning till en årlig kostnad på drygt 180 000 kr samt engångsavgifter för 
utbildningsinsatser och installation. Uddevalla betalar idag drygt  
75 000 kr/år för endast webbsändning med nuvarande leverantör. 
 
Den tillkommande kostnaden för ny upphandling av webbsändning och närvaro-och 
omröstningssystem är omnämnd i kommunfullmäktiges underlag inför budget 2021–
2023. 



 Tjänsteskrivelse  
 

3(3) 

2020-07-28 Dnr KS 2019/00470 

  
 

 

 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret konstaterar att den föreslagna åtgärden kommer öka 
kommunfullmäktiges kostnader och administrativa insatser på kort sikt, men att en ökad 
digitalisering av kommunfullmäktiges arbete ur ett längre perspektiv kan minska 
kostnaderna. Förslaget följer därutöver Uddevalla kommuns digitala agenda om att 
digitalisera kommunens arbete. 
 
Kommunledningskontoret framhåller vidare att den tekniska utvecklingen inom 
området går extremt snabbt, inte minst som en följd av coronapandemins framfart och 
krav på möten på distans. Utbudet av digitala tjänster för möteshantering bedöms därför 
öka under 2020-2021. Kommunledningskontoret kan också konstatera att befintliga IT-
tjänster inte uppfyller de önskemål som har framförts av kommunfullmäktiges 
presidium och som föreslås i motionen. 
 
Följaktligen föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalls och att 
kommunstyrelsen genom dess förvaltning och i samråd med kommunfullmäktiges 
presidium tar fram underlag och upphandlar ett närvaro-och omröstningssystem i 
förening med en tjänst för webbsändning som kan vara i bruk inför år 2022.  
 
Kommunledningskontoret anser utifrån gjorda omvärldsbevakningar, att ett närvaro- 
och omröstningssystem enklast förenas med en tjänst för webbsändning och föreslår 
därför att kommunfullmäktiges tidigare beslut 2017-04-12 § 97 upphävs.  
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Motionärerna 
Avdelningschef juridik och administration 
Upphandlingschef 
Avdelningschef IT 



 

 

Digital omröstning! 
 
 
 
 
 

 
Ett trettiotal kommuner i Sverige har infört digital omröstning för att effektivisera. Det blir 
även mer rättssäkert när omröstning kan ske digitalt. 
Vi har sedan länge våra handlingar på läsplattor och där man har digital omröstning sköts 
uppropet/närvarohanteringen, yrkande, anmälan om jäv samt omröstningar digitalt och 
visas på storskärm i salen. 
Det är dax att även vår kommun tar detta steg då systemen nu prövats runt om i Sverige 
och är tillförlitliga. Det effektiviserar och sparar tid/arvodes kostnader mm vilket är positivt 
då vi har stora behov i andra delar utav kommunens verksamheter.  
 
 
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att införa ett digitalt omröstningssystem enligt motionens intentioner. 
 
Louise Åsenfors (S) 
2e vice ordförande 
Kommunfullmäktiges presidium 
 
Stefan Skoglund (S)                                           
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp                             



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr KS 2016/00545  

Motion från Bo Antonsson (SD) och Rolf Carlson (SD) om att 
införa applikation för utökad och förbättrad digital 
möteshantering 

Sammanfattning 

Bo Antonsson (SD) och Rolf Carlson (SD) har inkommit med en motion om att införa 
applikation för utökad och förbättrad digital möteshantering. Som bakgrund till 
förslaget hänvisas till att kommunfullmäktiges ledamöter har försetts med surfplattor 
där sammanträdeshandlingar kan läsas digitalt. Genom att införa applikation för 
hantering av votering, närvarokontroll, begärande av ord och replik etc. skulle 
mötesformer kunna säkerställas och effektiviseras. Kommunfullmäktige beslutade att 
remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium och till kommunstyrelsen. 
  
Uddevalla kommun har idag dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron som ägs 
av Visma. Förtroendevalda med surfplatta läser sammanträdeshandlingar digitalt i 
Ciceron Assistent. I dagsläget finns ingen färdig lösning i Ciceron Assistent för 
applikation för till exempel votering, närvarokontroll och begärande av ord som 
efterfrågas. 
  
Visma har gjort en förstudie som berörde en voteringsdel till assistenten. Förstudien 
visade att det krävdes en ganska komplicerad lösning och då man inte var säker på hur 
eftertraktad en sådan lösning var eller om den skulle fungera i praktiken avaktade man. 
Eftersom efterfrågan på liknande applikationer börjat öka, har Visma börjat överväga att 
eventuellt börja i en mindre skala och lansera en lösning för voteringsdelen.   
  
Kommunfullmäktiges presidium tycker att det i grunden är ett bra förslag, men att det 
saknas vissa förutsättningar för genomförande. Det finns i dagsläget inte finns någon 
färdig applikation för Ciceron Assistent och det som eventuellt kan komma att erbjudas 
inom avtalsperioden är endast en voteringsdel. Några ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige dessutom fortfarande får en tryckt papperskallelse eftersom 
möjligheten att låna en surfplatta för att läsa handlingarna digitalt är ett erbjudande och 
inget krav.   
  
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka 
möjligheten att införa föreslagna applikationer för möteshantering i kommande 
upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Kommunfullmäktige bör i 
samband med det ta ställning till om eventuellt krav på digitala mötehandlingar för 
samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.    
 
Rolf Carlson (SD) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 63. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-02-16. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-14 § 313. 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 97 
 
Motion från Bo Antonsson (SD) och Rolf Carlson (SD), 2016-11-17.      

Yrkanden 

Rolf Carlson (SD): bifall till motionen.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i handlingarna mot Rolf 
Carlsons (SD) yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens 
förslag i handlingarna.            

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att uppdra till kommunstyrelsen att bevaka möjligheten att införa föreslagna 
applikationer för utökad och förbättrad digital möteshantering i kommande upphandling 
av kommunens dokument och ärendehanteringssystem, samt 
  
att med ovan anse motionen besvarad.     
   
  

Reservation 

Ledamöterna från (SD)-gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.       
 

 

Vid protokollet 
Annica Åberg 
 
Justerat 2017-04-20 
Alf Gillberg, Tobias Andersson, Christina Nilsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-04-20  intygar 
Annica Åberg 
 
Expedierat 2017-04-21 
Bo Antonsson 
Rolf Carlson 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 222 Dnr KS 2019/00150  

Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), 
Kerstin Jelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta 
anställningar 

Sammanfattning 

Enligt huvudregeln i lagen om anställningsskydd (LAS) så gäller anställningen tills 
vidare (tillsvidareanställning) om inte annat avtalats. Formerna för detta regleras i 
huvudsak i lag och kollektivavtal. Arbetsgivare och arbetstagare får komma överens om 
anställning för begränsad tid (tidsbegränsad anställning) under vissa förutsättningar. 
Exempel på tidsbegränsade anställningar är allmän visstidsanställning som efter mer än 
två års allmän visstidsanställning under en femårsperiod övergår anställningen till en 
tillsvidareanställning. Ett annat exempel är vikariat då arbetstagare anställs för att arbeta 
i någon annans ställe, vikariat som pågått mer än två år under en femårsperiod övergår 
till en tillsvidareanställning. Inom ramen för kollektivavtalet AB (allmänna 
bestämmelser) finns en regel som kompletterar bestämmelsen i LAS och innebär att en 
tidsbegränsad anställning övergår (konvertering) till tillsvidareanställning när 
arbetstagaren haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt tre år 
under en femårsperiod. Sammantaget syftar reglerna till att huvudregeln att 
anställningen tillsvidare upprätthålls. Många tjänster inom kommunen regleras via 
speciallagstiftning såsom krav på legitimation, behörighet, viss utbildning eller 
liknande. I dessa fall är arbetsgivaren hindrad att anställa tillsvidare och endast 
visstidsanställning är möjligt för att klara bemanningsbehovet. Mot bakgrund av detta är 
kommunen förhindrad att avskaffa visstidsanställningar i kommunen. 
 
David Höglund Velasquez (V) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-19 
Motion från från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), Kerstin Jelsson-
Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta anställningar   

Yrkanden 

David Höglund Velasquez (V): Bifall till motionen. 
 
Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till första beslutssatsen i motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på förslaget i handlingarna mot David Höglund 
Velasquez (V) bifallsyrkande till motionen i sin helhet och finner kommunstyrelsen 
bifalla förslaget i handlingarna. Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i 
handlingarna mot Jarmo Uusitalos (MP) bifallsyrkande till första beslutssatsen i 
motionen och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 222 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
  
att motionen från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), Kerstin Jelsson-
Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta anställningar är besvarad. 
  

Reservation 

Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V) reserverar sig till förmån för 
sina respektive yrkanden. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-19 Dnr KS 2019/00150 

  
 

Handläggare 

Förhandlingschef Yvonne Strid 
Telefon 0522-69 60 73 
yvonne.strid@uddevalla.se 

 

Motion från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), 

Kerstin Jelsson-Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta 

anställningar 

Sammanfattning 

Enligt huvudregeln i lagen om anställningsskydd (LAS) så gäller anställningen tills 
vidare (tillsvidareanställning) om inte annat avtalats. Formerna för detta regleras i 
huvudsak i lag och kollektivavtal. Arbetsgivare och arbetstagare får komma överens om 
anställning för begränsad tid (tidsbegränsad anställning) under vissa förutsättningar. 
Exempel på tidsbegränsade anställningar är allmän visstidsanställning som efter mer än 
två års allmän visstidsanställning under en femårsperiod övergår anställningen till en 
tillsvidareanställning. Ett annat exempel är vikariat då arbetstagare anställs för att arbeta 
i någon annans ställe, vikariat som pågått mer än två år under en femårsperiod övergår 
till en tillsvidareanställning. Inom ramen för kollektivavtalet AB (allmänna 
bestämmelser) finns en regel som kompletterar bestämmelsen i LAS och innebär att en 
tidsbegränsad anställning övergår (konvertering) till tillsvidareanställning när 
arbetstagaren haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt tre år 
under en femårsperiod. Sammantaget syftar reglerna till att huvudregeln att 
anställningen tillsvidare upprätthålls. Många tjänster inom kommunen regleras via 
speciallagstiftning såsom krav på legitimation, behörighet, viss utbildning eller 
liknande. I dessa fall är arbetsgivaren hindrad att anställa tillsvidare och endast 
visstidsanställning är möjligt för att klara bemanningsbehovet. Mot bakgrund av detta är 
kommunen förhindrad att avskaffa visstidsanställningar i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-19 beträffande anställningsformer inom kommunen enligt 
lagen om anställningsskydd (1982:80) samt kollektivavtalet AB (allmänna 
bestämmelser). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen från David Höglund Velasquez (V), Jaana Järvitalo (V), Kerstin Jelsson-
Wallsby (V) och Ilir Kastrati (V) om fasta anställningar är besvarad 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-19 Dnr KS 2019/00150 

  
 

 

 

Peter Larsson Yvonne Strid 
Kommundirektör Förhandlingschef 

Skickas till 
Personalavdelningen, Socialtjänsten 
 



 
 
 
Fasta anställningar! 
 
Idag har många av vår personal i kommunen otrygga anställningar. Vi politiker 
har ett arbetsgivaransvar. Vi borde bygga ett tryggt arbetsliv för alla anställda. Ett 
arbetsliv där personalen vet sitt schema i god tid och inte tvingas vänta vid 
telefonen för tillfälliga inhopp. 
Otrygga anställningar ger otrygga liv när vi inte kan planera vår framtid och har 
svårt att få en bostad. Vänsterpartiet tycker att heltid borde vara en rättighet och 
deltid en möjlighet. 
Den kommunala verksamheten är i behov av mer personal och fler 
tillsvidareanställningar. Det största behovet finns i vård, skola och omsorg. Vi ser 
en allt skarpare uppdelning av människor som arbetar för mycket och människor 
som arbetar så lite att de knappt kan försörja sig eller alls får jobb.  
 
Med stöd av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillsvidareanställningar blir norm i Uddevalla kommun 
 
Att anställningsformerna tillsvidare och vikariat skall vara de som gäller i 
kommunen. 
 
Att visstidsanställningar avskaffas i Uddevalla kommun. 
 
 
Vänsterpartiet Uddevallas kommunfullmäktigegrupp 
 
David Höglund Velasquez 
Jaana Järvitalo 
Kerstin Joelsson-Wallsby 
Ilir Kastrati 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr KS 2020/00235  

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avsluta det 
kommunalt arrangerade nyårsfirandet i museiparken från 2020 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars att från och med 2020 upphöra med det 
traditionella nyårsfirandet med fyrverkerier, bland annat med hänsyn taget till den kritik 
som inkommit via medborgarförslag. I firandet har också bl.a. ingått tal av 
kommunfullmäktiges ordförande. Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande 
till kommunfullmäktige för beslut. 
  
Efter att nämnden meddelat sitt beslut har kommunstyrelsen ingått ett sponsringsavtal 
med Destination Uddevalla innebärande att föreningen ska genomföra ett traditionellt 
nyårsfirande, men med en ljusshow istället för pyroteknik. Avtalet innebär möjlighet för 
en representant för kommunen att hålla tal under kvällen. 
 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L), Niklas 
Moe (M), Ingemar Samuelsson (S) Elving Andersson (C), David Sahlsten (KD), 
Annelie Högberg (S) och Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-18 § 41. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Att notera informationen till protokollet. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 
yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att med ovan förklara ärendet avslutat. 
 
Reservation  
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-06-22 
Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-22 av 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-06-04 Dnr KS 2020/00235 

  
 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Förslag från kultur och fritidsnämnden om att avsluta det 

kommunalt arrangerade nyårsfirandet i museiparken från 2020 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i mars att från och med 2020 upphöra med det 
traditionella nyårsfirandet med fyrverkerier, bland annat med hänsyn taget till den kritik 
som inkommit via medborgarförslag. I firandet har också bl.a. ingått tal av 
kommunfullmäktiges ordförande. Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande 
till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Efter att nämnden meddelat sitt beslut har kommunstyrelsen ingått ett sponsringsavtal 
med Destination Uddevalla innebärande att föreningen ska genomföra ett traditionellt 
nyårsfirande, men med en ljusshow istället för pyroteknik. Avtalet innebär möjlighet för 
en representant för kommunen att hålla tal under kvällen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-18 § 41. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ovan förklara ärendet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Tjönsleskrivelse
Kullur och frilid

2020-03-04

Hondlöggore
Avdelningschef Anna Svensson
Telefon 0522-69 5194
Anna. svensson@uddevalla. se

Förslag att avsluta det kommunalt arrangerade nyårsfirandet i
museiparken från och med 2020

Sommonfotlning
Under ett flertal år har frågan om kommunens nyårsfirande med fyrverkerier

diskuterats. Både flitigt mellan invånare på sociala medier men också genom
medborgarft)rslag till kommunen samt internt inom kommunen. De flesta diskussioner
handlar om den negativa konsekvens som fyrverkerier ffir for djurlivet men även utifrån
störande ljud ftir människor. Uddevalla kommun bör ftiregå med gott exempel och
ftirvaltningen ftireslår därftir att kommunen avslutar nyårsfirandet i museiparken i sin
helhet från och med2020.

Utan fyrverkerier blir det heller inte aktuellt att arrangera ett, fiirvisso mycket fint,
nyårstal av Kommunfullmäktiges ordfiirande då ftirvaltningen gör antagandet att
invånarna samlas i museiparken ftir helhetsupplevelsen. Att människor kommer ta sig
ned till parken i det oftast ruskiga vädret for endast ett tal bedömer fiirvaltningen vara
mindre sannolikt.

Uddevalla kommuns nyårskaffe är inte berörd i detta ärende, då det inte är Kultur och
fritidsftjrvaltningen som arrangerar det eventet.

I utredningen 2018 beskrevs alternativ till nyårsfirande men de visar sig vara
kostsamma, i ftirsta hand avseende verksamhetskostnader men också genom väsentligt
ökad arbetstid ftir anställda. Mot bakgrund av att Uddevalla kommun ska spara många
miljoner kronor de närmaste åren anser inte ftirvaltningen att det är fiirsvarbart att inftira
något alternativt firande som är mer kostsamt.

Beslulsunderlog
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03 -04
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019 -04- I 0 $ 5 0
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2018-09-20 S ll7

Förslog till beslut
Kultur och fritidsnämnden ftireslår Kommunfullmäktige att avsluta det kommunalt
arcangerade nyårsfirandet i museiparken från och med 2020.

Ärendebeskrivning
Under ett flertal är har frågan om kommunens nyårsfirande med fyrverkerier
diskuterats. Av den anledningen gjorde Kultur och fritidsftirvaltningen 2018 en

ffi:
r(2)

Dnr KFN 2020100027
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Tjönsleskrivelse
Kullur och lrilid

2020-03-04

utredning som belyser ftir- och nackdelar med nyårsfyrverkerier samt alternativa sätt att
uppmärksamma nyåret.

Kultur och fritidsnämnden beslutade utifrån presenterad utredning att fortsätta firandet
med nyårsfyrverkerier (KFN 2018-09-20 $117). Med anledning av medborgarftirslag
var frågan aktuell även20l9 och nämnden fattade även då beslut om att fortsätta på
samma sätt som tidigare (KFN 2019-04-10 $50).

Frågan om nyårsfyrverkerier har under de senaste åren varit aktuell i de flesta
kommuner i landet. Diskussionerna handlar i ftirsta hand om den negativa konsekvens
som fyrverkerier får ftir djurlivet men även utifrån störande ljud ftir människor. Vissa
kommuner har slutat med fyrverkerier och ersatt firandet med alternativ såsom
lasershow. I Uddevalla förekommer flitig diskussion i sociala medier varje år, inftir
nyåret. Kommunen får in många medborgarftirslag i ämnet och tidigare sponsorer för
arrangemanget har dragit sig ur på grund av negativ publicitet.

Kultur och fritidsftirvaltningen anser inte att kommunens eget fyrverkeri kl 17.00 på
nyårsafton, med ca 10 minuters avfyrande, är orsak till den heta debatten.
Förvaltningens mening är att det till allra största del är invånarnas eget avfyrande under
hela nyårsdygnet som orsakar problemen. Dock finns en annan aspekt som utgår från att
kommunen bör ftiregå med goff exempel, och ftirvaltningen ftireslår utifrån det att
Uddevalla kommun avslutar nyårsfirandet med fyrverkerier från och med2020.

Dnr KFN 2020100027

Katarina Hansson
Kultur och fritidschef

Skickas till
Kommunfullmäktige

Anna Svensson
Avdelningschef
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Prolokollsuldrog
Kullur och frilidsnömnden

2020-03-18

s41 Dnr KFN 2020/00027

Förslag att kultur och fritid upphör att arrangera kommunalt
nyårsfirande från och med 2020

Sommonfottning
Under ett flertal år har frågan om kommunens nyårsfirande med fyrverkerier diskuterats. Både
flitigt mellan invånare på sociala medier men också genom medborgarörslag till kommunen samt
internt inom kommunen. De flesta diskussioner handlar om den negativa konsekvens som
fyrverkerier får ftir djurlivet men även utifrån störande ljud ftir människor. Uddevalla kommun bör
ftiregå med gott exempel och ftjrvaltningen fiireslår därftir att kommunen avslutar nyårsfirandet i
museiparken i sin helhet från och med2020.

Utan fyrverkerier blir det heller inte aktuellt att anangera ett, fiirvisso mycket fint, nyårstal av
Kommunfullmäktiges ordfiirande då ftirvaltningen gör antagandet att invånarna samlas i
museiparken ftjr helhetsupplevelsen. Att människor kommer ta sig ned till parken i det oftast
ruskiga vädret ftjr endast ett tal bedömer ft)rvaltningen vara mindre sannolikt.

Uddevalla kommuns nyårskaffe är inte berörd i detta ärende, då det inte är Kultur och
fritidsftirvaltningen som affangerar det eventet.

I utredningen 2018 beskrevs altemativ till nyårsfirande men de visar sig vara kostsamma, i forsta
hand avseende verksamhetskostnader men också genom väsentligt ökad arbetstid för anställda. Mot
bakgrund av att Uddevalla kommun ska spara många miljoner kronor de närmaste åren anser inte
ft)rvaltningen att det är ftirsvarbart att inftira något altemativt firande som är mer kostsamt.

Beslutsunderlog
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-03 -04
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2019 -04- I 0 $ 50
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 201 8-09-20 $ 1 1 7

Beslut

Förvollningens förslog lill beslut
Kultur och fritidsnämnden ftireslår Kommunfullmäktige att avsluta det kommunalt arrangerade
nyårsfirandet i museiparken från och med 2020.

Förslog till beslut pö mötet
Ordfiirande ftjreslår ftiljande ftirslag till beslut:

Kultur och fritidsnämnden upphör från och med2020 med det traditionella nyårsfirandet med
fyrverkerier bland annat med hänsyn taget till den kritik som inkommit via medborgarftirslag.
Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande till Kommunfullmäktige ftir beslut.

Beslulsgöng
Ordft)rande ställer ftirvaltningens forslag till beslut mot sitt eget och finner att nämnden
godkänner ordftirandes förslag till beslut.

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokollsuidrog
Kullur och lrilidsnömnden

2020-03-18

Beslul
Kultur och fritidsnämnden upphör från och med 2020 med det traditionella nyårsfirandet med

fyrverkerier bland annat med hänsyn taget till den kritik som inkommit via medborgarforslag.
Nämnden överlåter frågan om tal och annat firande till Kommunfullmäktige for beslut.

Vid protokollet
Josefin Florell

Justerat 2020-03-20
Monica Bang Lindberg, Åke Granath

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03 -20 intygar
Josefin Florell

Skickat 2020-03 -23 till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr KS 2020/00228  

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med grundläggande granskning 2019. 
  
Den samlade bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt. Revisorerna noterar att ett antal nämnder har en begränsad 
måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges och egna antagna mått. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt revisorernas bedömning i allt väsentligt 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna.  
  
Avvikelser har iakttagits i kultur- och fritidsnämndens ekonomiuppföljning. 
Kommunstyrelsen och nämnderna anses i huvudsak ha säkerställt ett tillräckligt arbete 
med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är socialnämndens och 
valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera områden från kommunens 
riktlinjer.  
  
Rapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren. 
  
Kommunstyrelsen rekommenderas att tillse att samtliga uppdrag från 
kommunfullmäktige omhändertas samt förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått.  
  
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till svar på revisorernas 
rekommendation. Valnämnden har behandlat rapporten och översänt svar till 
revisorerna. Övriga berörda nämnders svar har ännu inte inkommit till 
kommunstyrelsen och behandlas senare.    

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 
Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning. 
Följebrev till grundläggande granskning.    

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att som svar på revisorernas rekommendationer lämna kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse, 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna, 
  
att godkänna valnämndens svar till revisorerna.    



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-06-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 
forts. § 182  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-06-22 
Christer Hasslebäck (UP), Camilla Johansson (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-22 av 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-06-22 
Revisorerna  
Ernst & Young  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har inkommit med grundläggande granskning 2019. 
 
Den samlade bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt. Revisorerna noterar att ett antal nämnder har en begränsad 
måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges och egna antagna mått. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt revisorernas bedömning i allt väsentligt 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna.  
 
Avvikelser har iakttagits i kultur- och fritidsnämndens ekonomiuppföljning. 
Kommunstyrelsen och nämnderna anses i huvudsak ha säkerställt ett tillräckligt arbete 
med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är socialnämndens och 
valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera områden från kommunens 
riktlinjer.  
 
Rapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att tillse att samtliga uppdrag från 
kommunfullmäktige omhändertas samt förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till svar på revisorernas 
rekommendation. Valnämnden har behandlat rapporten och översänt svar till 
revisorerna. Övriga berörda nämnders svar har ännu inte inkommit till 
kommunstyrelsen och behandlas senare.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-06-04. 
Revisionsrapport mars 2020, grundläggande granskning. 
Följebrev till grundläggande granskning.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som svar på revisorernas rekommendationer lämna kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse, 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorerna, 
 
att godkänna valnämndens svar till revisorerna.     

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har inkommit med grundläggande granskning 2019. 
 
Den samlade bedömningen i rapporten är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
huvudsak säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt. Revisorerna noterar att ett antal nämnder har en begränsad 
måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges och egna antagna mått. 
Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt revisorernas bedömning i allt väsentligt 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna.  
 
Undantagen är de avvikelser som iakttagits i kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiuppföljning. Vidare anser revisorerna att kommunstyrelsen och nämnderna i 
huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 
Undantaget är socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit 
på flera områden från kommunens riktlinjer.  
 
Rapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 
fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren. 

Rekommendation 1 till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen rekommenderas att tillse att samtliga uppdrag från 
kommunfullmäktige omhändertas.  

Kommunledningskontorets förslag till svar på rekommendation 1 

Här avser revisorerna uppdraget En projektsatsning görs för att utvidga det 
samarbetsprojekt som pågått på förskolorna på norr och kring arbetsmiljö, 
föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och språkstimulerande 
arbetssätt till all personal på dessa förskolor”.  Detta uppdrag avslutades av 
kommunfullmäktige i september 2019 (§ 181), men behandlades av kommunstyrelsen 
redan under våren samma år. Bakgrunden till att det inte togs med i styrkortet och som 
även framgår av underlagen till kommunfullmäktiges septemberbeslut var att det enligt 
information från majoritetsföreträdarna i kommunstyrelsens presidium skulle avslutas 
med hänvisning till annat uppdrag i flerårsplan. Kommunledningskontorets uppfattning 
är därför att inga ytterligare åtgärder behöver vidtagas med anledning av 
rekommendationen. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2020-06-04 Dnr KS 2020/00228 

  
 

 

 

Rekommendation 2 till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen rekommenderas att förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått.  

Kommunledningskontorets förslag till svar på rekommendation 2 

Revisorerna konstaterar att 10 av 23 mått inte nått målsättningen för 2019. Två av dessa 
10 mått når nästan målsättningen.  
 
2019 var första året på en ny mandatperiod. Flera av måtten är nya och några hade inget 
ingångsvärde att relatera måluppfyllelse till. Kommunledningskontorets uppfattning är 
att antalet mått som når målet om en förbättring är något fler än som anges i rapporten. 
Några mått har inte redovisats i verksamhetsberättelsen då resultatet för dessa mått 
vanligen inte publiceras förrän senare under året. Några mått har visat sig svåra att 
definiera och är fortfarande under konstruktion. 
 
En tydligare beskrivning av måtten, dess konstruktion och uppföljningsperioder kan 
vara en åtgärd för att öka läsbarheten i rapporten. I övrigt arbetar 
kommunledningskontoret utifrån den strategiska planen och de uppdrag som givits för 
att öka måluppfyllelsen. Insatser beskrivs och måtten prognosticeras varje delårsbokslut.  
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Revisorerna 
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Kommunens revisorer 

 
 

Till: Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Valnämnden 

Överförmyndaren 

  

  

  

Grundläggande granskning 2019 

 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning. Granskningens 

syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verk-

samhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.  

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 

noterar dock att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med kommunfullmäktiges 

och egna antagna mått. Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt vår bedömning i allt väsentligt 

säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna. Undantagen är de 

avvikelser som iakttagits i kultur- och fritidsnämndens ekonomiuppföljning. Vi bedömer vidare att 

kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i 

enlighet med riktlinjerna. Undantaget är socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll 

som avvikit på flera områden från kommunens riktlinjer. Slutligen bedömer vi att kommunens 

överförmyndare och beredningar säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med reglemente samt 

kommunfullmäktiges uppdrag. 

 

Granskningsrapporten innehåller en rekommendation vardera till kommunstyrelsen, kultur- och 

fritidsnämnden, valnämnden samt överförmyndaren och översänds med önskemål att erhålla ett svar 

på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av rekommendationerna som redovisas i rapporten. 

 

Svar önskas elektroniskt till thomas.edin@se.ey.com senast 2020-06-25 

 

 

Uddevalla den 20 mars 2020 

 

 

 

Christian Persson   Carl-Johan Sernestrand  

Ordförande    Vice ordförande 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande granskning 
av nämnderna i Uddevalla kommun. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, samtliga 
nämnder, beredningar samt överförmyndaren. I figuren nedan redovisas en sammanställd 
bedömning från granskningen utifrån övergripande granskning av styrning, uppföljning och 
intern kontroll. 

Figur 1. Sammanställd bedömning av kommunens styrelse, nämnder, beredningar samt 
överförmyndaren 

 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis eller i viss utsträckning säkerställt tillräcklig 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte eller i begränsad utsträckning säkerställt 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Ej tillämpligt 

I granskningen har förbättringsområden identifierats. Vi rekommenderar kommunstyrelsen: 

 Att stärka styrningen så att samtliga politiska uppdrag från kommunfullmäktige 
omhändertas samt för att förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått. 

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att: 

 Tillse att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så 
att kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 

Vi rekommenderar valnämnden att:  

 Säkerställa att nämnden i samband med valår bedriver ett internkontrollarbete i 
enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 
internkontrollarbetet. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi inga rekommendationer till övriga nämnder, 
beredningar samt överförmyndaren.  

3

3

3

Styrning

8

1

Uppföljning
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1

1
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 
inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 
Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och God revisionssed1. Granskningen syftar till att besvara följande 
revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 
 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 
 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. 
 

 Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna för denna granskning 
framgår av bilaga 1. Kommunens styrmodell beskrivs i bilaga 2. Granskningens källförteckning 
finns i bilaga 3.  

                                                
1 Kommunrevisionen har under 2019 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 
ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen. 
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3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Uddevalla kommuns styrmodell och riktlinjer2. 
Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna enligt fullmäktiges riktlinjer ska arbeta med 
styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser som 
redogörs för i efterföljande kapitel. Utifrån styrmodellen och riktlinjer är vår tolkning att styrelse 
och nämnder ska ha genomfört följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi 
styrs och följs upp utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt 
internkontrollarbete: 

 Styrning för att leva upp till fullmäktiges mål och riktlinjer 
1. Ha fastställt verksamhetsplan med budget senast i november året innan 
2. Årligen ha beslutat om styrkort utifrån kommunfullmäktiges uppdrag samt 

valda delar av kommunfullmäktiges styrkort 
3. Ha en tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och 

nämndens egna mått 
 

 Uppföljning av verksamhet och ekonomi  
1. Ha följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 
2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året 
3. Ha översänt ekonomiuppföljningar till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige3 
4. Vid avvikelse från kommunbidrag eller budget: Ha vidtagit åtgärder för att 

arbeta in underskottet före årets slut 
5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: ha rapporterat avvikelse till 

kommunstyrelsen 
6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Exempelvis genom årliga uppsiktspliktsmöten4 
 

 Arbete med intern kontroll 
1. Senast i december ha godkänt uppföljning av internkontrollarbete 
2. Senast i december ha antagit ny internkontrollplan utifrån genomförd risk- och 

väsentlighetsanalys 
3. Senast i december ha rapporterat ovan till kommunstyrelsen och 

kommunrevisionen 
4. Kommunstyrelsen: Ha utvärderat nämndernas internkontrollarbete samt 

senast i oktober ha fastställt kommungemensamma kontrollpunkter 
 
Granskningens utgångspunkter för valnämnd, överförmyndaren samt kommunfullmäktiges 
beredningar skiljer sig från de utgångspunkter som anges för styrelse och nämnder. Se bilaga 
2 för mer information. 

                                                
2 Riktlinjerna som avses är de för styrning och ledning, ekonomistyrning samt de för internkontroll. 
3 Delårsrapport per april respektive augusti samt bokslut/årsredovisning ska översändas till både 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver ska tre controllerrapporter genomföras under året, 
som översänds till kommunstyrelsen. 
4 Hur uppsiktsplikten ska genomföras definieras inte närmare i kommunens styrmodell. Läs mer om våra 
utgångspunkter för granskning av kommunstyrelsens uppsikt i bilaga 2. 



 

5 

4. Kommunstyrelsen 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrelsens styrning, uppsikt, uppföljning, och 
interna kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med styrelsens presidium. Kapitlet 
avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

4.1. Styrning 

Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsplan 2019-2021 med budget 2019 först i 
december 2018. Kommunstyrelsen har inte inkluderat ett av kommunfullmäktiges åtta 
tilldelade politiska uppdrag5 i sitt styrkort. I kommunstyrelsens samlade uppföljning6 av mått 
framgår att 10 av 23 mått inte når målsättningen för 2019, varav 2 nästan når målsättningen. 
Ytterligare 6 av måtten har inte följts upp för helåret 20197. I övrigt finns inga avvikelser att 
notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.2.1. Uppsikt över kommunens nämnder och bolag 

Enligt uppgift från kommunledningskontoret har kommunstyrelsens presidium under 2019 inte 
haft uppsiktspliktsmöten med kommunens bolag eller på annat sätt fått rapportering från 
bolagen. I övrigt finns inga avvikelser att notera för kommunstyrelsens uppsikt. 

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med kommunstyrelsens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighets-
analys 2019 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället (november 2019) prognostiserades att kommunen skulle göra ett 
ekonomiskt överskott för 2019 om ca 20-30 mnkr. Negativa avvikelser från budget 
konstaterades under våren i vissa verksamheter, vilket föranlett åtgärder som ska ha 
gett effekt. 

                                                
5 Avser uppdraget ”En projektsatsning görs för att utvidga det samarbetsprojekt som pågått på 
förskolorna på norr och kring arbetsmiljö, föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och 
språkstimulerande arbetssätt till all personal på dessa förskolor”. 
6 I uppföljningen ingår både kommunfullmäktiges mått och kommunstyrelsens egna. 
7 Detta beror enligt uppgift på att vissa mått är nya och därför inte gått att bedöma eller att mått inte 
mätts eller redovisats under året. 
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 Kommunen har ålagts att betala högre avgift för tjänstepension än vad som tidigare 

schablonkostnad täckt upp. Detta medför ett större ekonomiskt åtagande för 
kommunen. Enligt presidium och kommunchef pågår en process kring förlikning eller 
återkrav i någon form för att lindra effekterna av pensionsbolagets uppräknade avgifter. 
 

 Presidiet beskriver kommunens brottsförebyggande arbete. Arbetet uppges ha 
intensifierats de senaste åren. Kommunens säkerhetschef leder en lokal grupp för 
brottsförebyggande arbete, där företrädare från bostadsstiftelse, förvaltningar och 
andra aktörer deltar. Syftet med gruppen är att identifiera gemensamma aktiviteter. 
Kommunens brottsförebyggande arbete ska samordnas. Samordningen ska innefatta 
det förebyggande arbetet i skolan och fältassistenternas arbete. Skadegörelsen i 
kommunen uppges vara omfattande och kostsam. 

4.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Enligt riktlinjerna ska 
styrelse och nämnder senast i november året innan fastställa verksamhetsplan och budget. 
Vidare ska fullmäktiges uppdrag ingå i det egna styrkortet. Kommunstyrelsen har fastställt 
verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Ett av fullmäktiges riktade uppdrag 
har inte inkluderats i kommunstyrelsens styrkort. Övriga uppdrag från fullmäktige ingår 
emellertid i styrkortet. Kommunstyrelsens samlade måluppfyllelse är begränsad och flertalet 
mått har inte följts upp under 2019. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis utövat tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder 
och bolag. Granskningen visar att presidiet under 2019 inte haft uppsiktspliktsmöten med 
kommunens bolag. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

I granskningen av kommunstyrelsen har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 
rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Stärka styrningen så att samtliga politiska uppdrag från kommunfullmäktige 
omhändertas samt för att förbättra måluppfyllelsen av fastställda mått 
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5. Barn- och utbildningsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrning, uppföljning samt intern kontroll. 
Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas med våra 
bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

5.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 med budget. I 
nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 5 av 13 mått inte når målsättningen för 
2019, av varav ett nästan når målsättningen. Ytterligare 2 av måtten har inte följts upp för 
helåret 2019. I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

5.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det inte går 
att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige8. 

5.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan eller uppföljning av internkontrollarbetet till 
kommunrevisionen. I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi 
noterar dock att det i nämndens protokoll inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll 
eller antagen internkontrollplan översänts till kommunstyrelsen9. 

5.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Lokalförsörjning beskrivs som nämndens huvudsakliga utmaning och vid dialogtillfället 
(juni 2019) finns påtagliga brister i denna. Verksamheten växer snabbt, med 250 elever 
i årskurs F-9 per år och lokalförsörjningen motsvarar inte behoven. Störst problem med 
lokalförsörjning finns inom grundskoleverksamheten. Nämndens behov uppges 
motsvara investeringar om cirka 3 miljarder kronor. Nämnden använder tillgängliga 
lokaler och arbetar sedan en tid med temporära lösningar i form av modulbyggen. 
Nämnden inledde vid årsskiftet 2018/2019 ett genomgripande arbete för att avhjälpa 
bristen på lokaler. Presidiet betonar vikten av samverkan inom kommunen och 
efterfrågar ett helhetsperspektiv för kommunen i detta. 

                                                
8 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 
9 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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 Statistik från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) visar att kommunen har 

högre kostnader för svenska för invandrare än kommuner med liknande förutsättningar. 
I dialog uppges att de högre kostnaderna beror på högre lärartäthet, att elever med kort 
utbildningsbakgrund ges mycket stöd samt att studiehandledning ges på modersmål. 
 

 Nämnden uppges arbeta intensivt med att sänka sina kostnader. Ambitionen är att 
åstadkomma verksamhet till samma eller högre kvalitet till lägre kostnader. Från och 
med 2020 uppges nämndens resurser minska samtidigt som behoven ökar. 

5.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har fastställt sin 
verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Vidare är nämndens samlade 
måluppfyllelse i arbetet med nämndens egna samt kommunfullmäktiges mått begränsad. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 
med riktlinjer. Utöver att nämnden inte översänt uppföljning av internkontrollplan samt antagen 
internkontrollplan till kommunrevisionen har granskningen inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till barn- och 
utbildningsnämnden. 
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6. Kultur- och fritidsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning samt interna 
kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 
med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

6.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 tillsammans med 
budget. I nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 3 av 19 mått inte nått 
målsättningen för 2019, av varav ett nästan når målsättningen. Ytterligare 3 av måtten har inte 
mätts eller redovisats under året. I övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens 
riktlinjer. 

6.2. Uppföljning 

Nämnden har följt upp sin ekonomi vid enbart tre tillfällen under 2019. Vi noterar därutöver att 
det inte går att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige10. Inga avvikelser i övrigt att notera utifrån kraven i 
kommunens riktlinjer. 

6.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan till kommunrevisionen. I övrigt inga avvikelser 
att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det i nämndens protokoll 
inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll eller antagen internkontrollplan översänts till 
kommunstyrelsen11. 

6.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Kommunen ska bygga en ny simhall. Nämnden erhåller månadsvis information från 
byggnadsförvaltningen om hur projektet fortlöper samt behandlar information som 
anses vara av vikt, exempelvis planering och ritningar. Presidiet uppger att samverkan 
mellan förvaltningarna i projektet har varit bristfällig. 
 

 Kompetensförsörjning beskrivs som en utmaning för nämnden, delvis på grund av 
kommande pensionsavgångar. Presidiet nämner en lönesatsning för bibliotekarier som 

                                                
10 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 
11 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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en av vidtagna åtgärder. Yrkesgrupper med inriktning mot kulturskolan beskrivs som 
svårrekryterade. 
 

 Verksamhetens lokaler uppges inte vara ändamålsenliga, något som medför försämrad 
arbetsmiljö. Kommunens lokalchef har vid dialogtillfället (juni 2019) kontaktats i syfte 
att hantera frågan. 
 

 Nämnden ska genomföra besparingar under kommande år. Verksamheter behöver 
avvecklas för att kunna spara större summor. Varje besparingsförslag ska föregås av 
en risk- och konsekvensanalys. Arbetet beskrivs som en långsiktig process. 

6.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Utöver att nämnden fastställt sin verksamhetsplan 
senare än vad som anges av riktlinjerna har inga avvikelser konstaterats. Nämndens 
måluppfyllelse i arbetet med de egna och kommunfullmäktiges mått är god. 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen visar att nämnden enbart har följt upp sin ekonomi vid tre 
tillfällen under året, i strid mot riktlinjerna som gör gällande att nämnderna bör följa upp 
ekonomin fler än tre gånger årligen. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 
med riktlinjer. Utöver att nämnden inte översänt uppföljning av internkontrollplan samt antagen 
internkontrollplan till kommunrevisionen har granskningen inte visat på avvikelser. 

I granskningen av kultur- och fritidsnämnden har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 
rekommenderar nämnden att: 

 Tillse att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så 
att kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs. 
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7. Samhällsbyggnadsnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning, intern 
kontroll samt protokoll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. 
Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

7.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 tillsammans med 
budget. I nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 4 av 16 mått inte nått 
målsättningen för 2019. Ytterligare 4 av måtten har inte mätts eller redovisats under året. I 
övrigt inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

7.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det inte går 
att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige12. 

7.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan till kommunrevisionen. I övrigt inga avvikelser 
att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det i nämndens protokoll 
inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll eller antagen internkontrollplan översänts till 
kommunstyrelsen13. 

7.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Kompetensförsörjning beskrivs som en utmaning för nämnden. Kompetens inom de 
tekniska verksamheterna är svårast att rekrytera, exempelvis planarkitekter, 
byggarkitekter och bygglovshandläggare. Under senare år har nämnden lyckats 
rekrytera bygghandläggare, vilket ska ha resulterat i kortare handläggningstider.  
 

 Vid dialogtillfället (augusti 2019) uppges att 90 procent av byggloven handläggs inom 
10 veckor. För att minska handläggningstiderna ytterligare har nämnden beslutat om 
utökad delegation till presidiet i handläggningsärenden. Detta uppges ha förkortat 
handläggningsprocessen. Verksamheten arbetar med benchmarking utifrån olika 

                                                
12 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 
13 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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perspektiv som exempelvis robotisering och digitalisering. Ett antal studiebesök har 
genomförts i syfte att utveckla arbetet. 
 

 Nämnden följer sjukfrånvaro och vidtagna åtgärder kopplat till förvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete. Bland de större medarbetargrupperna i förvaltningen 
uppges avsaknad av fysisk aktivitet leda till ökad sjukfrånvaro. De största riskgrupperna 
är kvinnliga medarbetare, måltidsservice samt lokalvård. Lokalvården uppges ha haft 
en sjukfrånvaro på 10-11 procent. För att få ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågorna 
finns inom förvaltningen en särskild funktion med uppdrag att stödja cheferna. 
 

 I nämndens verksamhetsberättelse 2018 framgår att antalet tillbud nästan dubblerats 
sedan året innan. I dialog beskrivs detta bero på högre inrapportering av tillbud snarare 
än ökat antal tillbud. Antalet arbetsskador ska ha minskat under samma period. 
 

 Statistik från SKR visar att Uddevalla 2017 och 2018 tillhörde den fjärdedel av 
kommunerna i landet som har minst nöjda företagskunder avseende 
myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd14. Samtidigt har nettokostnaden för 
denna verksamhet ökat under perioden. I dialog beskrivs att resultaten i dessa 
mätningar ökat över tid. Uddevallas ranking har dock inte förbättrats då andra 
kommuner också har förbättrat sina resultat.  
 

 Ett antal åtgärder har genomförts i syfte att förbättra företagsklimatet. Exempelvis har 
arbetet med kontaktcenter medfört att det nu finns en särskild väg in för företagare. 

7.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har fastställt sin 
verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Nämndens samlade måluppfyllelse 
är acceptabel men vissa mått har inte följts upp under 2019. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 
med riktlinjer. Utöver att nämnden inte översänt uppföljning av internkontrollplan samt antagen 
internkontrollplan till kommunrevisionen har granskningen inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till samhällsbyggnads-
nämnden.  

                                                
14 Statistik hämtad från SKR Insikt 2018. Statistik för år 2019 publiceras först i april 2020. 
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8. Socialnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning samt interna 
kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 
med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

8.1. Styrning 

Nämnden fastställde först i december sin verksamhetsplan 2019-2021 med budget. I 
nämndens samlade uppföljning av mått framgår att 7 av 17 mått inte nått målsättningen för 
2019. Ytterligare 3 av måtten har inte mätts eller redovisats under året. I övrigt inga avvikelser 
att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

8.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det inte går 
att utläsa i protokoll att nämnden översänt uppföljningarna i fråga till kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige15. 

8.3. Intern kontroll 

Nämnden har inte översänt sin internkontrollplan till kommunrevisionen. Nämnden har 
därutöver inte utarbetat en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund 
för internkontrollplanen. Enligt uppgift har detta dock utarbetats inför 2020. I övrigt inga 
avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. Vi noterar dock att det i nämndens 
protokoll inte går att utläsa att uppföljning av internkontroll eller antagen internkontrollplan 
översänts till kommunstyrelsen16.  

8.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Nämndens ekonomi beskrivs som en utmaning för de kommande åren. Vid 
dialogtillfället konstateras att nämnden prognostiserar ett överskott om minst 17,5 mnkr 
för 2019, men att kommande år blir mer kärva. Dels minskar kommunbidraget, dels 
ökar volymerna framgent. För att anpassa verksamheten till minskad budgetram 
planeras åtgärder som minskning av antalet chefer och administratörer, omvandling av 
särskilda boenden till trygghetsboenden, samt vissa neddragningar i 
funktionshinderverksamheten. Hemtjänsten har enligt uppgift stora underskott. 

                                                
15 Uppföljningarna i fråga har dock enligt uppgift från kommunledningskontoret kommit 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret till del. 
16 Uppföljning av intern kontroll och antagen internkontrollplan har emellertid översänts till 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret. 
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 De senaste åren har antalet placeringar inom hem för vård eller boende (HVB) ökat 

kraftigt. Detta uppges dels bero på fler orosanmälningar, dels på att yrkeserfarenheten 
varierar hos kommunens socialsekreterare. Nämnden driver sedan juni 2019 återigen 
ett HVB-hem i egen regi vid namn Attenagården. Hemmet har tidigare varit tillfälligt 
stängt. Fördelar med att bedriva verksamheten i egen regi uppges vara bättre 
uppföljning av brukare samt att ”onödiga förlängningar” undviks. Därutöver är kostnad 
per brukare väsentligt lägre jämfört med externa platser. Nämnden erhåller månatlig 
uppföljning avseende HVB-placeringar från socialtjänstens sektionschef. 
 

 Förvaltningen uppges arbeta löpande med digitalisering. Förvaltningschef uppskattar 
att ungefär 5 mnkr hittills sparats in tack vare nya system och digitalisering. Flertalet 
systemuppgraderingar ska genomföras under 2020 och 2021 och möjligheterna till 
fortsatta effektiviseringar utifrån uppgraderingarna beskrivs som stora. Vid 
dialogtillfället (18 december) uppges 13 olika processer kopplade till robotteknik ha 
implementerats i förvaltningen. 

8.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämnden har fastställt sin 
verksamhetsplan senare än vad som anges av riktlinjerna. Vidare är nämndens samlade 
måluppfyllelse i arbetet med nämndens egna och kommunfullmäktiges mått begränsad. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i 
enlighet med riktlinjer. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden endast delvis säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 
med riktlinjer. Nämnden har i strid med riktlinjerna inte utarbetat en risk- och 
väsentlighetsanalys som utgör grund för internkontrollplanen. Nämnden har inte översänt 
internkontrollplanen till kommunrevisionen. Inför 2020 har dock en dokumenterad risk- och 
väsentlighetsanalys som ligger till grund för internkontrollplanen utarbetats. 

Utifrån granskningens iakttagelser lämnar vi ingen rekommendation till socialnämnden. 
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9. Valnämnden 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende nämndens styrning, uppföljning samt interna 
kontroll. Därefter redogörs för resultat av dialog med nämndens presidium. Kapitlet avslutas 
med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

9.1. Styrning 

Nämnden är undantagen kraven avseende styrning i kommunens styrmodell. Inga avvikelser 
att notera utifrån nämndens reglemente. 

9.2. Uppföljning 

Nämnden är undantagen kraven avseende uppföljning i kommunens styrmodell. Nämnden har 
dock fått del av uppföljning av både ekonomi och verksamhet under året. 

9.3. Intern kontroll 

Enligt riktlinjerna ska nämnderna översända uppföljning av internkontroll samt ny 
internkontrollplan i december till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. 
Internkontrollplanen ska utgå från en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. För 
valnämnden gäller ovan i samband med valår. Nämnden har inte utarbetat en 
internkontrollplan eller risk- och väsentlighetsanalys och därmed inte heller översänt någon 
sådan till kommunstyrelsen eller kommunrevisionen. 

9.4. Resultat av dialog med nämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 
dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 
2019 som utgångspunkt. 

 Presidiet beskriver organisationen som trimmad och välfungerande vid genomförande 
av EU-valet 2019. Många förfaranden hade året innan, vid de allmänna valen, 
genomförts. Förvaltningens planeringsarbete startade i ett tidigt skede genom att 
rekrytera valarbetare och säkerställa tillgång till lokaler. Kommunens säkerhetschef 
involverades därutöver. 
 

 Nämnden har erhållit uppföljning av genomfört EU-val genom en summering av 
erfarenheter från vallokalerna. Under valdagen gjorde nämndens ledamöter 
regelbundna besök i vallokalerna utifrån ett schema som beskrivs som förbättrat i 
jämförelse med schemat vid 2018 års allmänna val. 
 

 Säkerhetsaspekterna beskrivs som en utmaning inför valet 2022 ur perspektiv som 
teknisk säkerhet, säkerhet i vallokaler och informationssäkerhet. 



 

16 

9.5. Vår bedömning 

Nämnden är undantagen krav i styrmodellen om att utarbeta verksamhetsplan och styrkort 
utifrån mål. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 
med riktlinjer, genom att nämnden fått del av uppföljning av både ekonomi och verksamhet 
under året. 

Vidare är det vår bedömning att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i 
enlighet med riktlinjer. Nämnden ska följa kommunens riktlinjer för intern kontroll i samband 
med valår. Av vad som framgår i granskningen har nämnden inte bedrivit ett arbete med intern 
kontroll under 2019. 

I granskningen av valnämnden har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi rekommenderar 
nämnden att: 

 Säkerställa att nämnden i samband med valår bedriver ett internkontrollarbete i 
enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. 
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10. Överförmyndaren 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende styrning, uppföljning och intern kontroll. 
Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier. 

10.1. Styrning och uppföljning 

Inga avvikelser att notera i överförmyndarens arbete utifrån kommunfullmäktiges reglemente. 
Samverkande överförmyndare har antagit en verksamhetsplan för 2019-2020 med 
verksamhetsmål. Vidare hålls i verksamheten veckovisa avstämningsmöten där det sker en 
genomgång av status på granskning av årsräkningar. 

10.2. Intern kontroll 

Överförmyndaren har inte utarbetat en riskanalys till grund för internkontrollplanen17. Inga 
avvikelser att notera i överförmyndarens internkontrollarbete i övrigt18. 

10.3. Vår bedömning 

Vi bedömer att överförmyndaren i huvudsak bedrivit sin verksamhet utifrån kraven i 
kommunfullmäktiges reglemente. Utöver att en riskanalys inte utarbetats till grund för 
internkontrollarbetet har granskningen inte visat på avvikelser. 
 
I granskningen av överförmyndaren har vi identifierat ett förbättringsområde. Vi 
rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 
internkontrollarbetet. 

 
  

                                                
17 Länsstyrelsens inspektionsprotokoll från den senaste granskningen av verksamheten utgjorde dock 
underlag för vad som skulle kontrolleras under året. 
18 Samverkande överförmyndare har antagit internkontrollplan för 2019 med fem processer/rutiner. 
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11. Kommunfullmäktiges beredningar 
I kapitlet beskrivs iakttagna avvikelser avseende beredningarnas uppdrag utifrån 
kommunfullmäktiges arbetsbeskrivning. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 
granskningens revisionskriterier. Demokratiberedningen och valberedningen avses. 

11.1. Beredningarnas arbete utifrån arbetsordning 

Inga avvikelser att notera i beredningarnas arbete. 

11.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utövat respektive 
uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i arbetsordningen 
formulerat beredningarnas uppdrag. Utifrån beredningarnas minnesanteckningar och protokoll 
framkommer att beredningarna arbetat med de uppdrag som framgår i kommunfullmäktiges 
arbetsbeskrivning för beredningarna. 
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12. Översikt – Bedömning per nämnd och beredning 
Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och beredning utifrån revisionskriterier. 
 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 
KS  R R           

BUN              
KFN     R         
SBN              
SN              

Nämnder och beredningar med särskilda kriterier se bilaga 2. 
 Styrning Uppföljning/arbete med uppdrag19 Intern kontroll 

Valnämnd    R   
Överförmynd.   R  
Demokratiber.    
Valberedning    

 
 

 
 

 
 
Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

Beskrivning av kriterier för styrelse och nämnder
A. Säkerställs att verksamheten bedrivs i 
enlighet med KF20:s mål och riktlinjer? 
A1. Verksamhetsplan med budget fastställd 
senast i nov 
A2. Årligen besluta om styrkort utifrån KF:s 
uppdrag samt valda delar av KF:s styrkort 
A3. Tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet 
med fullmäktiges och nämndens egna mått 
 
B. Säkerställs en tillräcklig uppföljning och 
rapportering i enlighet med riktlinjer? 
B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per 
apr och aug 
B2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler 
tillfällen under året 
B3. Översänt ekonomiuppföljningar till KS och KF 
B4. Vid avvikelse från kommunbidrag eller 
budget: Åtgärder för att arbeta in underskottet 
före årets slut 
                                                
19 Arbete med uppdrag avser beredningar. 
20 Med KF avses kommunfullmäktige, KS kommunstyrelsen, KR kommunrevisionen. 
21 I rapporteringen till kommunstyrelsen ska även åtgärd redovisas i fall då avvikelsen överstiger 1 
procent av nämndens kommunbidrag eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat. För 
samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 % av nämndens bruttokostnader. 

B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: 
Avvikelse rapporterad till kommunstyrelsen21 
B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över 
kommunens nämnder och bolag. Exempelvis 
genom årliga uppsiktspliktsmöten 
 
C. Säkerställs en tillräcklig intern kontroll i 
enlighet med riktlinjer? 
C1. Senast i dec godkänna uppföljning av 
internkontrollarbete 
C2. Senast i dec anta ny internkontrollplan utifrån 
genomförd risk- och väsentlighetsanalys 
C3. Senast i dec rapportera ovan till KS och KR 
C4. Kommunstyrelsen: Utvärdera nämndernas 
internkontrollarbete samt senast i okt fastställa 
kommungemensamma kontrollpunkter
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13. Samlad bedömning 
Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi 
noterar dock att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med 
kommunfullmäktiges och egna antagna mått. Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt vår 
bedömning i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med 
riktlinjerna. Undantagen är de avvikelser som iakttagits i kultur- och fritidsnämndens 
ekonomiuppföljning. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak 
säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. Undantaget är 
socialnämndens och valnämndens arbete med intern kontroll som avvikit på flera områden 
från kommunens riktlinjer. Slutligen bedömer vi att kommunens överförmyndare och 
beredningar säkerställt att verksamhet bedrivs i enlighet med reglemente samt 
kommunfullmäktiges uppdrag. 

I granskningen har vi identifierat förbättringsområden för kommunstyrelsen och ett antal 
nämnder. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Stärka styrningen så att samtliga politiska uppdrag omhändertas samt för att förbättra 
måluppfyllelsen av fastställda mått 

Vi rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att: 

 Tillse att nämnden följer upp nämndens ekonomi vid minst fyra tillfällen under året så 
att kommunens riktlinjer för ekonomistyrning efterlevs 

Vi rekommenderar valnämnden att: 

 Säkerställa att nämnden i samband med valår bedriver ett internkontrollarbete i 
enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll 

Vi rekommenderar överförmyndaren att: 

 Utarbeta en riskanalys till grund för internkontrollplan i syfte att stärka 
internkontrollarbetet. 

Vi riktar inga rekommendationer till övriga nämnder eller beredningar. 

 

Göteborg den 18 mars 2020   
 

Thomas Edin    Maria Carlsrud Felander 
Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
 
 
Mikaela Bengtsson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Kvalitetssäkrare 
Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 
Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att 
bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den 
grundläggande granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 
 Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
 Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 
 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 
 Tydliga beslutsunderlag och protokoll22 

I kommunrevisionens revisionsplan 2019 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2019. Exempel på risker som 
revisorerna uppmärksammat i risk- och väsentlighetsanalysen avser lokalförsörjning, 
ekonomistyrning, projektstyrning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa och andra 
uppmärksammade risker behandlas översiktligt i den grundläggande granskningen. 

Avgränsningar 

Granskningen avser verksamhetsår 2019 och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 
Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 
revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen.  

Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 
förarbeten eller interna regelverk, policys och kommunfullmäktigebeslut. Kriterier kan också 
ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §  
 Kommunallagen 6 kap. 6 §  
 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 
 Kommunspecifik styrmodell 
 Andra kommunspecifika styrdokument 

                                                
22 De förtroendevalda revisorerna läser löpande styrelsen och nämndernas protokoll och ansvarar för 
att påtala eventuella otydligheter i protokollen samt för att relevanta frågor behandlas löpande under 
året. 
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Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, 
överförmyndaren, demokratiberedningen och valberedningen. 

Metod och genomförande 

Granskningen genomförs genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, 
protokollsgranskning och nämnddialoger. 

Löpande insamling av fakta och iakttagelser 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 
iakttagelser. Insamlingen sker genom att revisorerna: 

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, 
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas 
protokoll. 

 Löpande för en dialog med nämnder och styrelse. 
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell och styrdokument 
Kommunens styrmodell och styrdokument utgör revisionskriterium för granskningen och 
beskrivs i denna bilaga. 

13.1. Styrning 

Kommunfullmäktige antog i mars 2019 kommunens vision23 samt kommunens strategiska plan 
för 2019-2022. I mars 2019 genomfördes även den senaste revideringen av kommunens 
riktlinjer för styrning och ledning. Kommunfullmäktige antog i december 2018 flerårsplan 2019–
2021 med budget för 201924. 

Som övergripande beskrivning av nämndernas ansvar anges i riktlinjerna för styrning och 
ledning bland annat att nämnderna har verksamhetsansvar och ska fördela sina resurser och 
bedriva verksamhet utifrån kommunens gemensamma vision, lagar, avtal och politiska beslut. 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är ändamålsenlig. I figuren nedan visas 
EY:s tolkning av kommunens styr- och ledningssystem. 

 

Figur 2. EY:s tolkning av Uddevalla kommuns styr- och ledningssystem. 

 

13.1.1. Vision 

Kommunfullmäktige antar inför varje mandatperiod en vision som är gemensamt framtagen av 
styrande majoritet och opposition. 

13.1.2. Översiktsplan 

Kommunfullmäktige aktualiserar översiktsplanen inför varje mandatperiod. Översiktsplanen 
utgör en koppling mellan kommunens vision och den strategiska planen som antas varje 
mandatperiod. Detta genom att identifiera de viktigaste riktningarna som kommunen behöver 
gå i för att nå visionen. Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen. 

13.1.3. Strategisk plan 

Kommunfullmäktige antar den strategiska planen i samband med ny mandatperiod. Planen 
gäller för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar:  

                                                
23 Visionen lyder ”Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv lust och läge ger livskvalitet”. 
24 Flerårsplanen 2019-2021 med budget 2019 har därefter kompletterats i mars 2019 med en 
sammanställd budget i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen.  

Vision (KF)
Översiktsplan 

(KF)
Strategisk plan 

(KF)
Flerårsplan 

(KF)
Verksamhets-
plan (nämnd)
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 Kommunens vision. 
 Den styrande majoritetens politiska plattform. 
 Riktningar från översiktsplanen. 
 Övergripande strategier, vilka finns inom varje riktning och tydliggör den politiska 

majoritetens viktigaste vägval. 
 Mätbara och målsatta mått som visar effekter och resultat. 

13.1.4. Flerårsplan 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året 
och ekonomisk plan för de kommande två åren samt kommunfullmäktiges styrkort. 

13.1.5. Verksamhetsplan 

Nämndernas verksamhetsplaner är treåriga och innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån 
tilldelat kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk plan för de kommande två åren 
samt de åtaganden som respektive nämnd fått genom kommunfullmäktiges flerårsplan. Den 
innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. 
Nämnderna beslutar senast i november året före budgetåret om verksamhetsplan med 
internbudget. 

13.1.6. Styrkort 

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive nämndernas processer, där den strategiska 
politiska nivån sammanfattas. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort är 
nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje 
nämndkort.  
Kommunfullmäktiges styrkort innefattar: 

 Kommunens vision 
 Riktningar 
 Övergripande strategier 
 Mätbara och målsatta mått 

 

 

Nämndernas styrkort innefattar: 

 Kommunens vision 
 Fullmäktiges riktningar 
 Fullmäktiges övergripande strategier 
 Nämndens strategier 
 Politiska uppdrag 
 Fullmäktiges och nämndens mätbara 

och målsatta mått

13.1.7. Revisionskriterier för styrning 

Utifrån den beskrivna styrmodellen och riktlinjer för styrning och ledning är vår tolkning att 
styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha säkerställt att verksamheten styrs 
utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt: 

 Antagit verksamhetsplan för nästa år senast i november 
 Årligen besluta om styrkort utifrån fullmäktiges uppdrag samt valda delar av 

fullmäktiges styrkort 
 Måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges och nämndens egna mått 

  



 

6 

13.2. Uppföljning och rapportering 

Av kommunfullmäktiges riktlinjer för ekonomistyrning framkommer att uppföljning sker genom 
två delårsrapporter (per april respektive augusti) samt bokslut/årsredovisning som redovisas 
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Delårsrapporterna ska innehålla en 
helårsprognos för ekonomin totalt samt för respektive nämnd, bolag och stiftelse. 
Delårsrapporterna ska också innehålla verksamhetsuppföljning25. Ekonomisk uppföljning till 
kommunstyrelsen sker även genom tre controllerrapporter, per februari, juni och oktober. 
Dessa innehåller övergripande ekonomisk information och uppföljning för innevarande år. 
Nämnderna bör följa upp sin ekonomi vid fler tillfällen än vid bokslut och de två delårsrapport-
tillfällena under ett år. 

Vid styrelse eller nämnds avvikelse från kommunbidrag eller budget ska åtgärder sättas in i 
syfte att arbeta in underskottet före årets slut. Nämnderna ska informera kommunstyrelsen när 
väsentlig avvikelse uppstått eller beräknas uppstå från tilldelat kommunbidrag, 
kommunfullmäktiges och/eller nämndens mål, lagstiftning eller annan bindande föreskrift. 
Rapportering ska i normalfallet ske tillsammans med delårsrapporten, dock senast till 
påföljande sammanträde med kommunstyrelsen. 

Vid avvikelse överstigande 1 procent av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av 
kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden informera kommunstyrelsen om detta 
samt redovisa åtgärderna26. 

13.2.1. Kommunstyrelsens uppsikt  

I reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun (reviderat senast 
december 2018) görs gällande att kommunstyrelsen ska: 

 Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ekonomi och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. § 17 och § 18 
Kommunallagen (1991:900) och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem 
i. 
 

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen samt tillse att uppföljning och avrapportering sker till 
fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 
 

I kommunens riktlinjer för ekonomistyrning framgår därutöver att: 

                                                
25 Av riktlinjerna för styrning och ledning framgår inte närmare vilken verksamhetsuppföljning 
delårsrapporterna ska innehålla. 
26 För samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 procent av nämndens bruttokostnader. 
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 Politiska uppdrag som av nämnderna anses vara slutförda ska diskuteras på årliga 
uppsiktspliktsmöten tillsammans med politiska uppdrag som också behöver förlängas 

Kommunstyrelsens uppsikt definieras inte närmare i kommunens styrmodell och riktlinjer. 

13.2.2. Revisionskriterier för uppföljning och rapportering 

Utifrån den beskrivna styrmodellen, riktlinjer för styrning och ledning samt riktlinjer för 
ekonomistyrning är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha genomfört följande för att ha 
säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt: 

 Följt upp verksamheten i delårsrapporter per apr och aug 
 Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året  
 Översänt ekonomiuppföljningar till KS och KF 
 Vid avvikelse från kommunbidrag eller budget: Åtgärder för att arbeta in underskottet 

före årets slut. 
 Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: Avvikelse rapporterad till 

kommunstyrelsen27 
 Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Exempelvis genom årliga uppsiktspliktsmöten. 

13.3. Revisionskriterier för styrelsens och nämndernas internkontrollarbete 

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen: 

 Ska utvärdera nämndernas internkontrollarbete. 
 Senast i oktober ska fastställa kommungemensamma kontrollpunkter för 

nästkommande års internkontroll. 

Av kommunens riktlinjer för intern kontroll framgår att nämnderna: 

 Senast i december varje år ska: 
o Godkänna resultat från uppföljningen av internkontrollarbetet i december. 
o Anta ny internkontrollplan 
o Rapportera uppföljning samt ny internkontrollplan till kommunstyrelsen och 

kommunrevisionen. 
 Vid upptäckta brister ska föreslå åtgärder i syfte att förbättra kontrollen. 

 

Internkontrollplanen ska utgå från en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen ska resultera i 
ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att 
målsättningar uppnås samt att riktlinjer och föreskrifter följs/upprätthålls. Risk- och 
väsentlighetsanalysen ska dokumenteras. 

 

                                                
27 I rapporteringen till kommunstyrelsen ska även åtgärd redovisas i fall då avvikelsen överstiger 1 
procent av nämndens kommunbidrag eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat. För 
samhällsbyggnadsnämnden gäller 1 % av nämndens bruttokostnader. 
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13.4. Valnämnden 

Valnämnden omfattas enligt kommunledningskontoret inte av kommunens styrmodell och 
behöver inte utarbeta styrkort eller verksamhetsplan. Valnämnden behöver heller inte upprätta 
delårsrapporter, mot bakgrund av verksamhetens begränsade omfattning. I kommunens 
styrmodell med tillhörande riktlinjer framgår dock inte att valnämnden är undantagen de krav 
som angår övriga nämnder. Valnämnden har beslutat att i samband med valår upprätta en 
risk- och väsentlighetsanalys, internkontrollplan samt uppföljning av denna. 

Mot bakgrund av att valnämnden inte anses omfattas av kommunens styrmodell tillämpar vi 
revisionskriterier utifrån kommunallagens 6 kap 6 §. Där framgår att nämnderna inom sitt 
område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 
i övrigt tillfredsställande sätt. Vidare granskas utifrån kommunallagens 12 kap 1 § om 
valnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Utifrån ovan tillämpar vi följande revisionskriterier för valnämnden: 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 
 I samband med valår ha bedrivit ett internkontrollarbete i överensstämmelse med 

kommunens riktlinjer 

13.5. Överförmyndaren 

Överförmyndaren omfattas inte av kommunens styrmodell. Överförmyndaren har enligt 
reglementet att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan och helhetssyn för ett 
optimalt resursutnyttjande. Uddevalla ingår i samarbetet samverkande överförmyndare28. I den 
grundläggande granskningen tillämpar vi revisionskriterier utifrån kommunallagens 12 kap 1 § 
om huruvida överförmyndarens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Följande revisionskriterier tillämpas: 

 Ändamålsenlig styrning av verksamheten, exempelvis genom utarbetandet av en 
verksamhetsplan med produktionsmål 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 
 Bedrivit ett internkontrollarbete genom riskanalys, internkontrollplan och uppföljning av 

densamma 

13.6. Beredningar 

Beredningar och överförmyndare omfattas inte av kommunens styrmodell. Beredningarna ska 
verka inom de ansvarsområden som stipuleras i kommunfullmäktiges arbetsordning (senast 
reviderad 12 december 2018). 

                                                
28 I samverkande överförmyndare ingår kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Sotenäs, Strömstad, Tanum samt Uddevalla. 
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13.6.1. Demokratiberedningen 

Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av 
kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens genomförande och 
utveckling, att ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris samt att 
initiera demokratiprojekt. Beredningens ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana 
projekt. I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 
Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess uppgiftsområde och 
hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner påkallade. 

13.6.2. Valberedningen 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med 
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 
ordförandeval29. 

  

                                                
29 Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 
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Bilaga 3: Källförteckning 
Dialoger med presidium 

 Kommunstyrelsen   2019-11-20 
 Barn- och utbildningsnämnden  2019-06-18 
 Kultur- och fritidsnämnden  2019-06-18 
 Samhällsbyggnadsnämnden  2019-08-21 
 Socialnämnden   2019-12-18 
 Valnämnden   2019-09-18 

Dokumentförteckning  

 (KF) Flerårsplan 2019-2021 
o Sammanställd mars 2019 
o Kompletterad sep 2019 

 (KF) Strategisk plan 2019-2022 
  

 (KF) Riktlinjer för 
o Styrning och ledning (mars 

2019) 
o Ekonomistyrning (apr 2018) 
o Intern kontroll (nov 2015) 

 
 (KF) Reglemente för 

kommunstyrelsen och övriga 
nämnder (dec 2018) 

 (KF) Arbetsordning för kommun-
fullmäktige (dec 2018) 

 (KF) Delårsrapport april samt aug 
2019 
 

 (Kommunstyrelsen & nämnderna) 
o Verksamhetsplan 2019 

o Internkontrollplan 201930 
o Delårsrapport april samt 

aug 2019 
o Samtliga protokoll 2019 

 
 Kommunfullmäktiges beredningar 

o Samtliga protokoll 2019 
 

 Överförmyndaren/samverkande 
överförmyndare 

o Reglemente 
o Delegationsordning 

inklusive arbetsordning 
o Verksamhetsplan 2019-

2020 
o Dokumenthanteringsplan 
o Internkontrollplan 
o Samtliga mötes-

anteckningar 2019 

 

 

 

                                                
30 Inklusive risk- och väsentlighetsanalys för samtliga nämnder förutom socialnämnden. 
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Valnämndens ordförandes delegation avseende svar på 

revisionsrapport Grundläggande granskning 2019 

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en grundläggande granskning för 
år 2019. Granskningsrapporten har nu översänts till valnämnden med önskemål att 
erhålla ett svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av 
rekommendationerna som redovisas i rapporten. 
 
Första gången revisorerna inkluderade valnämnden i den årliga grundläggande 
granskningen var när 2018 års verksamhet granskades. Valnämndens svar på rapporten 
skickades till revisorerna i början av oktober 2019. 
 
Det var först efter EU-valet, i och med handläggningen av revisionsrapporten, som det 
framkom att valnämnden vid valår ska upprätta internkontrollplan. Eftersom valåret för 
valnämndens del var över när revisionsrapporten besvarades gjordes ingen 
internkontrollplan i efterhand för år 2019. 
 
Valnämnden beslutade 2019-09-26 att valnämnden i samband med valår fortsättningsvis 
ska följa kommunfullmäktiges riktlinjer för internkontroll för Uddevalla kommun. 
Valnämnden avsåg inte att beslutet 2019-09-26 skulle omfatta innevarande år.   
 
I granskningsrapportens tabell över sammanställd bedömning per nämnd anger 
revisorerna att valnämnden inte säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med 
riktlinjer utifrån revisionskriterierna att senast i december 2019 ha godkänt uppföljning 
av internkontrollarbete (C1), antagit ny internkontrollplan utifrån genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys (C2) samt rapporterat dessa båda till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer (C3).  
 

- C1: senast i december godkänna uppföljning av internkontrollarbete 
Eftersom valnämndens brister i internkontrollarbetet uppmärksammades i maj 2019 
fanns ingen uppföljning att godkänna. 
 

- C2: senast i december anta ny internkontrollplan utifrån genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys 

Valnämnden skulle inte anta internkontrollplan för 2020. 
 



 
 

Delegationsbeslut 
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2020-04-20 Dnr VN 2020/00001 

 

 

- C3 senast i december rapportera C1 och C2 till kommunstyrelsen och 
kommunens revisorer. 

Eftersom valnämndens brister i internkontrollarbetet uppmärksammades i maj 2019 
fanns ingen uppföljning från 2018 att rapportera. Någon interkontrollplan för 2020 
fanns inte heller att rapportera eftersom valnämnden inte skulle anta någon 
internkontrollplan för 2020. 

Beslut 

Valnämnden beslutar 
 
att med ovanstående anse revisionsrapporten besvarad.  
 
 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna valnämndens svar till revisorerna.  
 
 
 
 
Fredrik Södersten 
Valnämndens ordförande 
 
 
 
 
Expediera till 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige  
 
 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 
Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 
kommunens officiella anslagstavla. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 223 Dnr KS 2019/00882  

Barn och utbildningsnämndens slutrapportering från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 samt 2021-2022 och 
revidering av nämndens styrkort 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte barn- och 
utbildningsnämnden ett antal politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 och 2020-
2022 på vårens uppsiktspliktsmöte som föreslås slutrapporteras. Motiven är bland annat 
att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i andra uppdrag eller att uppdragen är 
integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-14 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-06-11 § 98  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna barn och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av följande 
uppdrag: 
 
- Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek 
och skolbibliotek i Källdal. 
 
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande 
kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 
utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå i 
nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske med 
företagens och kommunenskompetensförsörjning. 
 
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
satsa på fler kommunala dagbarnvårdare.  
 
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  
 
- 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. 
 
Vid protokollet Sebastian Johansson, Justerat 2020-08-28 av Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 av Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens slutrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 samt 2021-2022 

och revidering av nämndens styrkort 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte barn- och 
utbildningsnämnden ett antal politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 och 2020-
2022 på vårens uppsiktspliktsmöte som föreslås slutrapporteras. Motiven är bland annat 
att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i andra uppdrag eller att uppdragen är 
integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-14 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-06-11 § 98  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av följande 
uppdrag:  
 
- Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek 
och skolbibliotek i Källdal. 
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande 
kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 
utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå i 
nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske med 
företagens och kommunenskompetensförsörjning. 
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
satsa på fler kommunala dagbarnvårdare.  
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  
- 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. 
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Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte barn- och 
utbildningsnämnden ett antal politiska uppdrag från flerårsplan 2019–2021 och 2020-
2022 på vårens uppsiktspliktsmöte som föreslås slutrapporteras. Motiven är bland annat 
att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i andra uppdrag eller att uppdragen är 
integrerade i det redan befintliga arbetet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal 
Barn- och utbildning ser att ovan uppdrag ingår som en del av följande uppdrag från 
kommunfullmäktige från flerårsplan 2020-2022: ”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”. 
Planering har pågått vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler med Kultur och 
fritid. Arbetet med framtagandet av plan gällande gemensamt bibliotek och 
skolbibliotek är påbörjat i en processgrupp med representanter från båda 
förvaltningarna. Planen beräknas vara färdigställd inför uppstarten av Källdalsskolan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande 
kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 
utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå 
i nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske 
med företagens och kommunenskompetensförsörjning 
Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 
utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler kommer 
successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 
vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020. Bedömningen är att uppdraget är 
genomfört. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare 
En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i 
syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar i Uddevalla. 
Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring förutsättningar för 
pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats varför det ursprungliga 
uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har resulterat i utökning med en  
dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till fortsatt verksamhet i de tre nuvarande 
grupperna, under förutsättning att vårdnadshavare väljer omsorgsformen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
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att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna 
Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. Aktivt 
arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre barngrupper är väl 
implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på statsbidraget. 
 
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 
Inom Barn- och utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta erbjuds 
heltidstjänster och deltid som en möjlighet. 
 
Uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden arbetar vidare med: 

- 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). 

- Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 

- 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. 

- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att rekrytera fler lärarassistenter. 
 
 
 
 
Peter Larsson Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
 



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr BUN 2020/00709  

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2019-2021 samt 2020-2022  
Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 
Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 
slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 
andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till 
slutrapportering av följande uppdrag:  
 

 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med 
närliggande kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. 
Lärcentret ska erbjuda utbildning från grundläggande utbildningsnivå till 
kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning ska ske med företagens och kommunenskompetens-
försörjning. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  

 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. 

  
 



 

 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 98 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-06-17 
Roger Ekeroos (M), Pierre Markström (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-18 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2020-06-18 
Kommunfullmäktige 
Kvalitetsstrateg Anna Hurtig  
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Anna Hurtig 
Telefon 0522-69 70 11 
anna.hurtig@uddevalla.se 

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2019-2021 samt 2020-2022  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 
Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 
slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 
andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till 
slutrapportering av följande uppdrag:  
 

 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med 
närliggande kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. 
Lärcentret ska erbjuda utbildning från grundläggande utbildningsnivå till 
kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning ska ske med företagens och 
kommunenskompetensförsörjning. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  

 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. 
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Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 
Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 
slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 
andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 
 
Uppdragen som föreslås avslutas redovisas nedan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal 
Barn- och utbildning ser att ovan uppdrag ingår som en del av följande uppdrag från 
kommunfullmäktige från flerårsplan 2020-2022: ”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”. 
 
Planering har pågått vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler med Kultur- 
och fritid. Arbetet med framtagandet av plan gällande gemensamt bibliotek och 
skolbibliotek är påbörjat i en processgrupp med representanter från båda 
förvaltningarna. Planen beräknas vara färdigställd inför uppstarten av Källdalsskolan.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande 
kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 
utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå 
i nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske 
med företagens och kommunenskompetensförsörjning 
Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 
utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler kommer 
successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 
vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020. Bedömningen är att uppdraget är 
genomfört.   
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare 
En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i 
syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar i Uddevalla. 
Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring förutsättningar för 
pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats varför det ursprungliga 
uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har resulterat i utökning med en 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

3(3) 

2020-05-20 Dnr BUN 2020/00709 

  
 

 

 

dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till fortsatt verksamhet i de tre nuvarande 
grupperna, under förutsättning att vårdnadshavare väljer omsorgsformen. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna 
Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. Aktivt 
arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre barngrupper är väl 
implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på statsbidraget.  
 
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 
Inom Barn- och utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta erbjuds 
heltidstjänster och deltid som en möjlighet. 

Uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden arbetar vidare med: 

 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). 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 
digitala och automatiserade processer. 

 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. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att rekrytera fler lärarassistenter. 
 

 
 
Staffan Lindroos Anna Hurtig 
Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 224 Dnr KS 2019/00634  

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 
lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 
uppsiktsmöte, för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens 
presidium. Följande uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att 
skriva fram för avslut hos samhällsbyggnadsnämnden. 
 
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 
Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om 
samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 
konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 
avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 
2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-14 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-06-18 § 311 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2019-2021 och förklara det som avslutat. 
 
- 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 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-07-14 Dnr KS 2019/00634 

  
 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 
Telefon 0522-69 70 47 
camilla.a.karlsson@uddevalla.se 

 

Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 
lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 
uppsiktsmöte, för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens 
presidium. Uppdraget som har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva 
fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är: ”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” 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-14 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-06-18 § 311 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdraget från 
flerårsplan 2019-2021 och förklara det som avslutat. 
- 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 

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 
lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 
uppsiktsmöte, för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens 
presidium. Följande uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att 
skriva fram för avslut hos samhällsbyggnadsnämnden. 
 
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 
Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om 
samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-07-14 Dnr KS 2019/00634 

  
 

 

 

konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 
avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 
2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 
 
 
 
Peter Larsson Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr SBN 2020/00369  

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 
lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 
uppsiktsmöte, för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens 
presidium. Uppdraget som har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva 
fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är: 
”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” 
Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om 
samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 
konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 
avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 
2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag: 
”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.” 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-06-24 
Mikael Staxäng 
Mattias Forseng 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-24 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-06-30 till 
Kommunfullmäktige 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-05-26 Dnr SBN 2020/00369 

  
 

Handläggare 

Utvecklare Malin Witt 
Telefon  
malin.witt@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Enligt gällande rutin för avslut och förlängande av uppdrag från Kommunfullmäktige 
lyfte samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag från Flerårsplan 2019 – 2021 på vårens 
uppsiktsmöte, för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med Kommunstyrelsens 
presidium. Uppdraget som har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts för att skriva 
fram för avslut hos Samhällsbyggnadsnämnden är: 
”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” 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick på nämndens sammanträde i april 2019 information om 
samtliga styrande dokument kopplat till avlopp. Utifrån detta har uppdraget 
konkretiserats. Arbetet med att revidera de styrande dokument som är kopplat till 
avlopp är färdigt. Ett reviderat styrdokument antogs av kommunfullmäktige i januari 
2020 och uppdraget bedöms därför kunna avslutas. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag: 
”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.” 
 
 
 
Aya Norvell Malin Witt 
Tf förvaltningschef Utvecklare 

Skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 225 Dnr KS 2020/00444  

Avrapportering av uppdrag till kultur och fritidsnämnden att 
utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och 
Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav i maj 2019 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 
framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet, samt att utredning, med 
förslag, ska återrapporteras till kommunfullmäktige hösten 2019. 
  
Bakgrunden till ärendet var Bohusläns försvarsmuseums akuta ekonomiska kris som 
diskuterades för ca två år sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande 
ekonomiska svårigheter. Därför aktualiserades frågan om hur kultur- och 
fritidsnämnden hanterar de stiftelsemuseer som finns i kommunen. Risken var 
överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin verksamhet 
samtidigt som nämnden inte hade rätt att, enligt nämndens styrdokument inom området, 
ge ekonomiskt stöd.  
  
Samtidigt har nämnden efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 
museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och nämnden begärde därför ett 
uppdrag om detta från kommunfullmäktige. Utredningen behandlades av kultur- och 
fritidsnämnden i juni 2020. I denna konstateras bl.a. att begränsningen för ekonomiskt 
stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet att redovisa vare sig ekonomi 
och verksamhet och att kommunala skattemedel ska användas till stöd åt de som 
behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett enkelt sätt att hantera den 
problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett krav på ekonomisk 
insyn. 
  
Kultur- och fritidsnämnden beslutade med utredningen som grund att omfördela medel 
som idag omfattas av regelverket för föreningsbidrag för att även kunna användas till 
stöd för museistiftelser. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett 
regelverk för detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på 
delegation av nämnden. 
  
Med detta föreslår nämnden att uppdraget ska avslutas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-06-15 § 91. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-055-29. 
Kultur- och fritidsförvaltningens utredning om Uddevalla kommuns relation till och 
möjlighet att ge stöd till kommunens stiftelsemuséer. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-08 § 120. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 225 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att förklara uppdraget avslutat. 
  
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-08-13 Dnr KS 2020/00444 

  
 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Uppdrag till kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 

hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav i maj 2019 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 
framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet, samt att utredning, med 
förslag, ska återrapporteras till kommunfullmäktige hösten 2019. 
 
Bakgrunden till ärendet var Bohusläns försvarsmuseums akuta ekonomiska kris som 
diskuterades för ca två år sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande 
ekonomiska svårigheter. Därför aktualiserades frågan om hur kultur- och 
fritidsnämnden hanterar de stiftelsemuseer som finns i kommunen. Risken var 
överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin verksamhet 
samtidigt som nämnden inte hade rätt att, enligt nämndens styrdokument inom området, 
ge ekonomiskt stöd.  
 
Samtidigt har nämnden efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 
museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och nämnden begärde därför ett 
uppdrag om detta från kommunfullmäktige. Utredningen behandlades av kultur- och 
fritidsnämnden i juni 2020. I denna konstateras bl.a. att begränsningen för ekonomiskt 
stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet att redovisa vare sig ekonomi 
och verksamhet och att kommunala skattemedel ska användas till stöd åt de som 
behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett enkelt sätt att hantera den 
problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett krav på ekonomisk 
insyn. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade med utredningen som grund att omfördela medel 
som idag omfattas av regelverket för föreningsbidrag för att även kunna användas till 
stöd för museistiftelser. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett 
regelverk för detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på 
delegation av nämnden. 
 
Med detta föreslår nämnden att uppdraget ska avslutas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-06-15 § 91. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-055-29. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-08-13 Dnr KS 2020/00444 

  
 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens utredning om Uddevalla kommuns relation till och 
möjlighet att ge stöd till kommunens stiftelsemuséer. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-08 § 120. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara uppdraget avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-05-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr KS 2018/00855  

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Bohusläns försvarsmuseum ansökte i juni 2018 om ekonomiskt stöd för att kunna 
bedriva sin verksamhet vidare då stiftelsens ekonomiska situation riskerade att 
verksamheten skulle tvingas avvecklas.  
  
Kultur- och fritidsnämnden föreslog i november 2018 dels att kommunstyrelsen skulle 
bevilja ett tillfälligt stöd till förvarsmuseet och dels att kommunfullmäktige skulle ge 
nämnden i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och 
Sjömanshusmuseet. Efter kontakter med förvarsmuseet ombads kommunen avvakta 
med stödfrågan då det pågick samtal med andra samarbetsparter som senare visade sig 
kunna lösa driftkostnaderna den närmaste tiden. Stiftelsen har dock sagt sig vara 
intresserad av fortsatt samtal med kommunen för finansiering på längre sikt.  
  
I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer, varav ett är Bohusläns museum som 
kommunen beviljar ett årligt bidrag till, grundat på årliga avtal mellan museet och 
kommunen. Bohusläns museum är inte inkluderat i förslaget. Museerna, i egenskap av 
stiftelser, ligger utanför reglerna för föreningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen 
hanterar.  
  
De andra två lokala museerna är Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Kultur och 
fritidsförvaltningen ser ett behov av att utreda hur kommunen långsiktigt ska förhålla 
sig till det historiska värdet och attraktionskraften dessa verksamheter har samt 
eventuellt ekonomiskt stöd.  
  
Kultur och fritidsförvaltningen anser att man inte bör besluta om bidrag till endast ett av 
de lokala museerna. Frågan bör istället utredas mer övergripande. Värdet av 
verksamheterna är av principiell karaktär och utredningen bör inkludera frågan om 
mervärden i form av ett ökat samarbete mellan museerna och kommunen. Frågan bör 
även angå fler förvaltningar, varför dessa kan involveras. Förvaltningen föreslog 
ursprungligen att utredningen skulle vara färdigställd i juni, men då saken av ovan 
nämnda skäl dragit ut på tiden bör målet snarare vara att färdigställandet ska ske någon 
gång under hösten 2019.   
 
Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i ärendet. 
  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-24 § 104 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-11-06 § 159. 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-06. 
Ansökan från Bohusläns försvarsmuseum om ekonomiskt stöd.      



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-05-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 120 

 

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.      
            

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Utredning, med förslag, ska återrapporteras till 
kommunfullmäktige hösten 2019.     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2019-05-13 
Elving Andersson, Anna-Lena Heydar, Johanna Ramneskär 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-13 intygar 
Sebastian Johansson 
 
Expedierat 2019-05-14 
Kultur och fritidsnämnden 
Bohusläns försvarsmuseum 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KFN 2019/00083  

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har ett uppdrag från fullmäktige ”att utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet”.  
Med anledning av Bohusläns försvarsmuseums akuta kris som diskuterades för ca två år 
sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande ekonomiska svårigheter, 
lyftes frågan om hur vi som nämnd och förvaltning hanterar våra stiftelsemuseer. 
Risken var överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin 
verksamhet samtidigt som vi inte hade rätt att, enligt våra egna regler, ge ekonomiskt 
stöd. Samtidigt har vi efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 
museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och vi begärde därför ett 
uppdrag från Kommunfullmäktige att göra så och eventuellt därefter ändra i våra regler. 
Utredningsuppdraget gavs och i denna tjänsteskrivelse ger förvaltningen sin syn på 
förhållandena.  
I utredningen ingår bl a följande avsnitt: 
- Något om Regeringens hållning till kulturarv 
- Uddevalla kommuns hållning i Strategisk plan  
- Ur Kultur och fritidsnämndens strategier  
- Ur Kultur och fritidsnämndens reglemente   
- Vikten av de stiftelsedrivna museernas verksamheter för Uddevalla kommun  
- Vad är och vad gör stiftelsemuseerna  
- Det ekonomiska läget för stiftelserna   
- Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  
- Förvaltningens bedömning  
- Förvaltningens förslag på grunder för beslut om stöd 
  
Begränsningen för ekonomiskt stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet 
att redovisa vare sig ekonomi och verksamhet och att kommunala skattemedel ska 
användas till stöd åt de som behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett 
enkelt sätt att hantera den problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett 
krav på ekonomisk insyn, alltså utan den insynen kan vi inte ge ekonomiskt stöd. 
Medel till eventuellt ekonomiskt bidrag föreslås, om inte andra resurser finns 
tillgängliga, kunna fås genom omfördelning av medel som idag omfattas av riktlinjer för 
föreningsbidrag. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för 
detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av 
nämnden.  
  
Hela utredningen finns som bilaga till detta tjänsteärende och i en kortare version i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid  2020-05-29 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Utredning: Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd till kommunens 
stiftelsemuseer 2020-05-27 
Tjänsteskrivelse KLK  2019-04-04 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-08 § 120 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av riktlinjer 
för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel lyfts 
ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 
förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar uppdraget. 
  

Förslag till beslut på mötet  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att lägga till följande beslut: 
  
Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd 
till stiftelsemuseerna som omnämns i utredningen, för beslut i kultur och fritidsnämnden 
under 2020.  
  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut samt det 
föreslagna tilläggsbeslutet och finner att nämnden godkänner dessa.  
  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av riktlinjer 
för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel lyfts 
ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 
förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar uppdraget. 
  
Kultur och fritidsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att ta fram riktlinjer för stöd 
till stiftelsemuseerna som omnämns i utredningen, för beslut i kultur och fritidsnämnden 
under 2020.  
  
Vid protokollet 
Josefin Florell 

 
Justerat 2020-06-17  
Monica Bang Lindberg, Åsa Carlsson 

 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-17 intygar Josefin Florell  

 
Skickat 2020-06-18 till  
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 
Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida 

hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har ett uppdrag från fullmäktige ”att utreda framtida hantering av 
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet”.  
Med anledning av Bohusläns försvarsmuseums akuta kris som diskuterades för ca två år 
sedan och vetskapen om Sjömanshusmuseets stora kommande ekonomiska svårigheter, 
lyftes frågan om hur vi som nämnd och förvaltning hanterar våra stiftelsemuseer. 
Risken var överhängande att Bohusläns försvarsmuseum skulle tvingas lägga ner sin 
verksamhet samtidigt som vi inte hade rätt att, enligt våra egna regler, ge ekonomiskt 
stöd. Samtidigt har vi efter undantag under en längre tid gett stöd åt både Bohusläns 
museum och Sjömanshusmuseet. Saken borde redas ut och vi begärde därför ett 
uppdrag från Kommunfullmäktige att göra så och eventuellt därefter ändra i våra regler. 
Utredningsuppdraget gavs och i denna tjänsteskrivelse ger förvaltningen sin syn på 
förhållandena.  
I utredningen ingår bl a följande avsnitt: 
- Något om Regeringens hållning till kulturarv 
- Uddevalla kommuns hållning i Strategisk plan  
- Ur Kultur och fritidsnämndens strategier  
- Ur Kultur och fritidsnämndens reglemente   
- Vikten av de stiftelsedrivna museernas verksamheter för Uddevalla kommun  
- Vad är och vad gör stiftelsemuseerna  
- Det ekonomiska läget för stiftelserna   
- Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  
- Förvaltningens bedömning  
- Förvaltningens förslag på grunder för beslut om stöd 
 
Begränsningen för ekonomiskt stöd har funnits av skälet att stiftelser inte har skyldighet 
att redovisa vare sig ekonomi och verksamhet och att kommunala skattemedel ska 
användas till stöd åt de som behöver det och uträttar något som kommunen behöver. Ett 
enkelt sätt att hantera den problematiken torde vara att koppla vårt eventuella stöd till ett 
krav på ekonomisk insyn, alltså utan den insynen kan vi inte ge ekonomiskt stöd. 
Medel till eventuellt ekonomiskt bidrag föreslås, om inte andra resurser finns 
tillgängliga, kunna fås genom omfördelning av medel som idag omfattas av riktlinjer för 
föreningsbidrag. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för 
detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av 
nämnden.  
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Hela utredningen finns som bilaga till detta tjänsteärende och i en kortare version i 
ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid  2020-05-29 
Utredning: Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd till kommunens 
stiftelsemuseer 2020-05-27 
Tjänsteskrivelse KLK  2019-04-04 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-08 § 120 
 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av riktlinjer 
för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för museistiftelser. Medel lyfts 
ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett regelverk för detta utformas av 
förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på delegation av nämnden. 
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar uppdraget. 
 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning av utredningen Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge 
stöd till kommunens stiftelsemuseer: 
 
De fyra stiftelserna bedriver verksamheter som är av stort värde för Uddevalla kommun.  
De hjälper oss att förklara vår identitet och att förstå varför platsen vi bor på ser ut som 
den gör. Ibland behöver också kommunen den expertkunskap som stiftelserna har. 
  
I denna redogörelse utelämnas i de flesta fall Bohusläns museum vars 
verksamhetsberättelse årligen redovisas för Kultur och fritidsnämnden. 
 
Det kommunen kan begära av stiftelserna är att bevara, vårda och utveckla våra 
kulturmiljöer och vårt kulturarv. Hur man gör vår historia känd är viktigt - t.ex. vilka 
öppettider och vilken tillgänglighet man erbjuder. De stiftelsedrivna museerna spelar 
också stor roll för andra organisationer och privatpersoner, inte minst för släktforskare.  
  
Sjömanshusmuseet 
Bildare för Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum är Klubb Maritim Uddevalla, 
Sjömansklubben i Uddevalla, Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs Stift, Stiftelsen 
Sveriges sjömanshus, Bohuslandstinget, Uddevalla hembygdsförening och Uddevalla 
kommun.   
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Stiftelsen verkar i den egna fastigheten som är landets enda bevarade mönstringshus för 
sjöfolk med ett tidstypiskt inrett mönstringskontor. I utställningar berättas om hur man 
sökte arbete till sjöss och om livet ombord i äldre tid samt om krigsseglare. Här finns 
även ett forskningsarkiv med referensbibliotek.  
 
En av museets större utmaningar är att öka öppethållandet för allmänheten.  
  
Bohusläns Försvarsmuseum 
Bohusläns Regementes Kamratförening är stiftare av Bohusläns Försvarsmuseum. 
Föreningen förvaltar och sköter också Regementsparken som kan hyras av föreningar 
och enskilda. Sedan 2019 är även Källvikenstiftelsen stiftelsebildare. 
 
Stiftelsen arbetar med bevarandet av Bohusläns regementes historia och dokumenterar 
försvaret av Bohuslän genom tiderna. I en egen byggnad och i Regementsparken med 
utomhusscen och torp, visas vapen, uniformer och försvarsmateriel. Ett stort antal 
böcker med egen forskningsverksamhet har publicerats.  
 
I verksamheten planerar man för att bevara fler föremål och digitalisera bilder och 
filmer. Man vill utveckla utställningar och historiska vandringar, öka antalet besökare 
samt ha mer utbyte med grundskolan.  
 
Stiftelsen vill utöka uthyrningen av lokalerna och öka öppethållandet för allmänheten.  
  
Backamo lägerplats  
Stiftelsebildare är Ljungskileortens Hembygdsförening, Hemvärnet och Bohusläns 
Regementes Kamratförening och sedan 2018 även Kulturföreningen Bondens dag. 
Sedan 2019 har man en arbetande styrelse. Stiftelsen arrenderar området av Uddevalla 
kommun. 
Stiftelsen arbetar i nära samarbete med Kulturföreningen Bondens Dag samt Backamo 
vänner.  
 
Stiftelsen förvaltar Backamo lägerplats och har som uppgift är att bevara områdets 
byggnader som har ett betydande kulturhistoriskt värde.    
 
Verksamheten består, förutom underhåll av miljö och byggnader, av omfattande 
uthyrningsverksamhet. Här hålls flera stora årliga evenemang, t.ex. Bondens dag. Här 
finns också vandrarhem, konferenslokaler, ställplatser för husbilar, badplats, 
fiskevatten, träningsanläggning m.m. Backamo har även använts flitigt av 
förskolebussarna.  
 
Flera projekt är påbörjade, t.ex. tömningsstation för husbilar, renovering av badplats 
med handikappanpassning och utveckling av träningsanläggningen. 
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En grupp har bildats med målsättning att bygga upp en permanent utställning om  
lägerplatsens historia. En hel del material behöver restaureras och konservator är 
vidtalad om detta. Stiftelsen fortsätter utveckla Backamo till ett självklart utflyktsmål. 
  
Det ekonomiska läget för stiftelserna   
För Stiftelsen Bohusläns museum delas finansieringsansvaret mellan Uddevalla 
kommun och Västra Götalandsregionen. En tredje stiftande part är Bohusläns 
hembygdsförbund som dock inte bidrar finansiellt. Kommunen skriver i uppdrag till 
museet vad den vill att organisationen ska utföra och kopplar sitt bidrag till detta 
uppdrag. Ekonomin redovisas årligen för kommunen. 
Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum hade stora ekonomiska problem som löstes i och 
med att man 2019 fick in Källvikenstiftelsen som finansiär.   
 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum har mycket stora ekonomiska problem då en av 
stiftelsebildarna har dragit in sitt bidrag på 500 000 kr årligen. Samtal pågår om vad 
man kan göra åt situationen.  
  
Stiftelsen Backamo lägerplats har normalt många olika saker på gång som ger intäkter. 
  
Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  
Enligt gällande lokala regler för föreningsstöd får inte Uddevalla kommun ge bidrag till 
stiftelser. Undantag görs därför varje gång kommunen ändå väljer att ge stöd.  
 
Skälet att inte tillåta stöd till stiftelser är att stiftelserna inte är skyldiga att vara öppna 
för ekonomisk granskning. I stiftelserna Bohusläns museum och Sveriges 
Sjömanshusmuseum är kommunen en av flera stiftelsebildare och har därmed insyn i 
ekonomin. För Backamos del äger kommunen marken och byggnaderna som stiftelsen 
arbetar för att bevara, varigenom samhället slipper dessa kostnader. 
 
Förvaltningens bedömning  
Kultur och fritids bedömning är att stiftelsemuseerna är av stort värde. Vilja till stöd 
finns därför från förvaltningen, men möjligheterna begränsas av brist på tillgängliga 
medel och nuvarande lokala regler. 
 
Kultur och fritids regelsystem för föreningsbidrag omfattar således inte 
stiftelsemuseerna. Förvaltningen har även i uppdrag att se över gällande bidragssystem, 
i vilken detta resonemang förs. Det är dock ett omfattande arbete som kommer pågå 
under en relativt lång tid framöver.  
Kultur och fritid bedömer att Uddevalla kommun bör göra det möjligt att ge 
stiftelsemuseerna ekonomiskt stöd under förutsättning att stiftelsernas ekonomi 
redovisas för kommunen och att stiftelsernas arbeten är demokratiska och gagnar 
befolkningen i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun har inte laglig rätt att kräva att 
stiftelser ska redovisa sin ekonomi, men kan besluta att det är ett villkor för att ge 
ekonomiskt stöd.   
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Ett ekonomiskt stöd bör vara avhängigt någon form av avtal med varje stiftelse. 
 
Kultur och fritid anser att ekonomiskt stöd till stiftelserna kan ges för: 
• vård av vårt gemensamma kulturarv  
• pedagogisk verksamhet, särskilt för barn 
• att de utgör en resurs för forskningsverksamhet  
• att öka tillgängligheten, fysiskt och/eller digitalt  
• verksamhetens betydelse som besöksmål 
 
Vården av vårt kulturarv är viktigt och i detta arbete kan även människor som åsidosatts 
arbetsmarknaden delta.  
 
Förvaltningen kan även stödja stiftelserna på andra sätt, t.ex. att i samarbete med 
skolförvaltningen hitta former för mer utvecklat pedagogiskt arbete.  
Därutöver kan Kultur och fritid också delta i samtal rörande behovet av stöd från andra 
kulturarvsaktörer och andra finansiärer.   
 
 
 
 
Katarina Hansson Carl Casimir 
Kultur och fritidschef Kommunantikvarie 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Handläggare 

Kommunantikvarie Carl Casimir 
Telefon 0522-69 65 40 
carl.casimir@uddevalla.se 

 

Uddevalla kommuns relation till och möjlighet att ge stöd 

till kommunens stiftelsemuseer  
Bakgrund  
Kultur och fritidsförvaltningen har ett Kommunfullmäktigeuppdrag ”att utreda 
framtida hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet”. 
Uppdraget avser de stiftelsedrivna museerna, Sjömanshusmuseet och 
Försvarsmuseet. Förvaltningen inkluderar även Backamo i denna utredning då 
dessa har gemensamma förutsättningar. Bohusläns museum är inte inkluderat i 
aktuell utredning, men nämns här och var i detta sammanhang då de också är en 
stiftelsedriven museiverksamhet. Syftet är att beskriva museernas verksamhet och 
samhällsvärde i dagsläget samt deras framtida potential. Förvaltningen avser även 
utreda på vilka sätt Uddevalla kommun skulle kunna stötta museernas 
verksamheter framåt. Alla kommunens förvaltningar har i uppdrag att samverka 
med och stötta civilsamhället och denna utredning är en del i Kultur och fritids 
arbete med det uppdraget.  
 
I Uddevalla kommun finns fyra stiftelsedrivna museiverksamheter  
- Stiftelsen Bohusläns museum  
- Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum   
- Stiftelsen Bohusläns Försvarsmuseum   
- Stiftelsen Backamo lägerplats  
 
En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag 
varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger sig själv, brukar man säga. 
Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. För det krävs en egendom, 
till exempel pengar eller fastigheter och ett särskilt långsiktigt ändamål.  
Skälen till att dessa fyra ovanstående valt stiftelsen som organisationsform är 
avsikten att skapa en organisation som är långsiktigt bestående över tid och där 
arbetet inte ska riskera att utsättas för tillfälliga omständigheter. En stiftelses 
statuter, dvs det man bestämt att man ska göra, är svåra att ändra och kräver ofta 
permutation godkänd av Länsstyrelsen. Men en stiftelse kan sättas i konkurs av 
domstol om den förlorat sin ekonomiska bärkraft. 
 
Kultur och fritidsförvaltningens nuvarande regler för bidrag kan ej utges till 
stiftelser och undantag har därför varje år fått göras av Kultur- och 
fritidsnämnden. 
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Relation till styrande dokument  
Något om Regeringens hållning till kulturarv 
När vi ska förstå oss själva och det samhälle vi är en del av, är det en 
grundläggande mänsklig drivkraft att utgå ifrån det som har varit. Detta är den 
svenska regeringens hållning till kulturarvspolitiken; kulturarvet är en 
angelägenhet för alla och alla måste ha möjlighet att ta del av den kunskap den 
rymmer. Kulturarvet består av värden i form av kollektiva minnen, bildning, 
kunskap och konstnärliga upplevelse, där bredden av kulturuttryck är centralt. 
Likaså fyller kulturarv en viktig funktion i identitetsskapande och 
gruppgemenskaper, likväl som möjlighet till individuell frigörelse och kritik mot 
rådande system.  
 
Uddevalla kommuns hållning i Strategisk plan 2019-2022 – Riktningar  
 
Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region  
“I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av 
regionens fyra delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en 
tillväxtmotor är kopplingen till kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för 
handel och kultur”…  
Värdeord: mötesplats för handel och kultur  
 
I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans   
Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och 
näringsliv. Detta skapas i samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett 
hållbart samhälle.   
Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, 
aktivitetscentra och idéburet offentligt partnerskap (IOP).  
Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle 
och får en bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap.   
Värdeord: ett rikt föreningsliv  
 
I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden   
... “Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till 
högre studier, företagande eller anställning.”  
Värdeord: en livslång lust att lära  
  
Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla 
och nya miljöer möts och samspelar   
“Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen 
har utvecklats genom sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och 
utbildning”... ”i tilltalande miljöer där vi värnar, vårdar och utvecklar kultur- och 
boendemiljöer.” … “Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens 
livsmiljö och intensivt arbete pågår kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår 
fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra samhällsaktörer.”  
Värdeord: Uddevalla har en lång historia som präglar invånarnas liv. 
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Ur Strategisk plan - övergripande strategier  
Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala 
kulturfastigheter ska bevaras. Även Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke 
med Gustafsberg och Lyckorna som särskilda landmärken, ska utvecklas och 
stärkas för att synliggöra våra besöksmål.  
Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social 
delaktighet har bättre hälsa och välmående. Därför strävar vi efter att åstadkomma 
integration, inkludering och delaktighet. Vi gör detta genom 
arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder, men även genom att 
stötta kulturverksamhet och föreningar och med deras hjälp skapa ett samarbete 
som gör att kommunen och civilsamhället tillsammans når fler invånare. 
  
Uddevalla kommun har alltså i Strategisk plan tydligt tagit fasta på värdet av 
kulturarv. Det beskrivs som en viktig kugge i utvecklingen av Uddevalla med 
kulturella mötesplatser och som en självklar och för besöksnäringen viktig 
tillväxtmotor i regionen. Kulturarvet beskrivs också som en utgångspunkt i 
samhällsplaneringen för att kulturarvet ska säkras till kommande generationer. 
 
Ur Kultur och fritidsnämndens strategier  
Kultur och fritid ska främja civilsamhällets organisering och verksamhet  
Kultur och fritid ska skapa tillgängliga och attraktiva platser för kulturella uttryck  
Kultur och fritid ska främja ett livslångt lärande  
 
Ur Kultur och fritidsnämndens reglemente   
§ 2 Särskilda uppgifter 
I kultur och fritidsnämndens uppgifter ingår bl.a. att  
- sätta barns och ungdomars rätt till kultur och fritid främst, genom att de får 

delta, uppleva, påverka och skapa utifrån sina egna förutsättningar 
- aktivt stödja föreningar, organisationer och enskilda som verkar inom kultur-, 

idrotts-, och fritidsområdet 
- verka för att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla eller i samhällsbilden 

karaktäristiska byggnader och miljöer, bevaras, vårdas och används 
- bevara och utveckla värdefulla traditioner och stödja lokalhistorisk forskning 
- fastställa normer och regler och fördela kommunens anslag och bidrag till 

föreningsverksamhet, studieförbund, invandrar-, handikapp- och m.fl. 
organisationer samt ansvara för kommunens totala bidragsstatistik 

 
Kultur och fritidsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden  
- bidrag till föreningar, organisationer och enskilda i enlighet med de riktlinjer 

fullmäktige föreskrivit 
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Vikten av de stiftelsedrivna museernas verksamheter för Uddevalla 

kommun  
De fyra stiftelserna bedriver verksamheter som är av stort värde för Uddevalla 
kommun, kommunens invånare, kommande befolkning, samt tillresande. 
Stiftelserna hjälper oss att förklara vår identitet och att förstå varför platsen vi bor 
på ser ut som den gör. 
 
Ibland har också kommunen behov av experthjälp, det kan gälla äldre 
förhållanden som påverkar oss i nutid och framtid, stöd vid framtagande av 
planeringsunderlag, namnsättning av platser, bakgrunder till vår kollektiva 
identitet, etc. Här spelar stiftelserna, liksom våra kulturarvsföreningar, ofta en stor 
och viktig roll.   
  
Det kommunen kan begära av dessa stiftelser handlar oftast om att bevara, vårda 
och utveckla, att på något sätt arbeta med kulturmiljöer och kulturarv, vår 
gemensamma historia. Men också om sättet man gör det på. Hur man arbetar för 
att göra vår historia känd och tillgänglig är viktigt och t ex handlar det om vilka 
öppettider och vilken tillgänglighet man kan erbjuda.  
 
Kulturarven är flera och de olika stiftelsemuseernas specialiseringar kan ge 
särskilt djup och rikt innehåll. Kommunen önskar också att kulturarvet sätts i 
olika sammanhang, inte minst i relation till vår samtid.   
 
De stiftelsedrivna museerna spelar också stor roll för andra organisationer och 
privatpersoner, inte minst viktigt för t ex släktforskare.  
  
I denna redogörelse utelämnas Bohusläns museum vars verksamhetsberättelse 
årligen redovisas för Kultur och fritidsnämnden vilka också utser två av 
ledamöterna till stiftelsestyrelsen.  
 
Sjömanshusmuseet   www.sjomanshusmuseum.se  
Stiftelsen Sveriges sjömanshusmuseum verkar utifrån och i den egna fastigheten i 
Uddevalla. Denna byggnad är ett mycket viktigt kulturarv i sig, då det är landets 
enda bevarade mönstringshus för sjöfolk, med dessutom ett tidstypiskt inrett 
mönstringskontor.   
 
I utställningar berättas historien om hur man sökte arbete till sjöss och om livet 
ombord i äldre tid, samt om krigsseglare. Man vill levandegöra sjöfolkets 
betingelser och sjömanshusens verksamhet från deras tillkomst 1748 till 
avvecklingen 1969. Här finns även ett forskningsarkiv med referensbibliotek. 
Arkivet innehåller bl a mönstringsrullor, inskrivningshandlingar och 
fartygsregister, vilket är av stor betydelse för släktforskare och fartygshistoriker. 
Viss försäljning av framför allt sjöfartslitteratur förekommer. Lokalerna uthyrs då 
och då, vilket kan utökas. Stiftelsen har en vänförening:  Vänkretsen Sveriges 
sjömanshusmuseum.  
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Stiftelsebildare för Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum är Klubb Maritim 
Uddevalla, Sjömansklubben i Uddevalla, Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs 
Stift, Stiftelsen Sveriges sjömanshus (med säte i Stockholm), Bohuslandstinget, 
Uddevalla hembygdsförening och Uddevalla kommun.   
 
Ett skolsamarbete om sjöfartsrekrytering planeras tillsammans med 
Transportstyrelsen. Museet funderar också i denna stund på hur ett firande av 
museets 25-årsjubileum skulle kunna arrangeras, kanske med besök av 
stockholmstiftelsens styrelse på ett möte med någon slags aktivitet.  
 
En av museets större utmaningar handlar om resurser för att öka öppethållandet 
för allmänheten.  
  
Bohusläns försvarsmuseum   www.bohuslans-forsvarsmuseum.se  
Denna stiftelse arbetar med bevarandet av Bohusläns regementes historia och 
dokumenterar försvaret av Bohuslän genom tiderna. I en egen byggnad, uppförd 
för ändamålet, plus Regementsparken med tillhörande utomhusscen och torp, 
visas vapen, uniformer och försvarsmateriel. Här finns dessutom en unik samling 
dokument, bilder och filmer.  
 
Man bedriver även forskning och registrering av soldater, båtsmän och torpställen, 
vilket är av stor betydelse för släktforskare. Museibyggnaden i Regementsparken 
har utställningar och berättar på flera sätt om Bohusläns omfattande 
försvarshistoria, bl.a. har ett stort antal böcker med egen forskningsverksamhet 
publicerats, vilka försäljs tillsammans med andra föremål.  
 
Lokalerna uthyrs då och då, något man planerar för att utöka.  
 
Bohusläns Regementes Kamratförening bildades 1936. Kamratföreningen är 
stiftare av och samarbetar med Bohusläns Försvarsmuseum. Kamratföreningen 
förvaltar och sköter Regementsparken som kan hyras av föreningar och enskilda 
för trivsamma utomhusaktiviteter under vår- och sommarperioden. Sedan 2019 är 
också Källvikenstiftelsen stiftelsebildare till Stiftelsen Bohusläns 
försvarsmuseum. 
 
I verksamheten planerar man för att bevara fler föremål och digitalisera bilder och 
filmer med hjälp av Bohusläns museum. Man vill utveckla utställningar och öka 
antalet besökare både digitala och fysiska, samt verka för mera utbyte med skolan 
riktat mot grundskolan, samt utveckla historiska vandringar, skyltar, QR-koder, 
genom bl a Natur och kulturguiden.  
 
En av museets större utmaningar handlar om resurser för att öka öppethållandet 
för allmänheten.  
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Backamo lägerplats    www.backamolagerplats.se  
Stiftelsen förvaltar området Backamo lägerplats. Från och med år 1724 blir 
Backamo ordinarie mötesplats för Riksänkedrottningens livregemente till häst 
södra bataljon. Mycket talar för att man nyttjat Backamo sedan slutet av 1600-
talet. I området finns ett stort antal byggnader med betydande kulturhistoriskt 
värde från framför allt 1800-talet.   
 
När I 17 lades ner 1992 såldes området av staten till Uddevalla kommun för en 
krona. Området arrenderas sedan av stiftelsen.   
Stiftelsens uppgift är att bevara områdets kulturella byggnader och flera miljoner 
har investerats under de senaste 20 åren. Stiftelsen arbetar i nära samarbete med 
Kulurföreningen Bondens Dag samt Backamo vänner, båda en sorts stödförening 
vars ändamål är att ” …i samråd med Stiftelsen Backamo Lägerplats främja 
verksamheten vid Backamo lägerplats…”  
 
Verksamheten består förutom underhåll av miljö och byggnader av omfattande 
uthyrningsverksamhet till föreningar mfl. Här hålls flera stora årliga evenemang 
som Bondens dag, som är ett av Bohusläns största besöksevent A-Bombers Old 
Style Weekend, Backamo Bakluckeloppis, marknader, auktioner, musik, 
kulturarrangemang, djur och motorträffar. Här finns också vandrarhem, lokaler för 
konferens, ställplatser för husbilar, badplats, fiskevatten, träningsanläggning m.m.   
Området är öppet för allmänheten och har en tid använts flitigt av 
förskolebussarna från omgivningarna.  
 
Stiftelsen har ett antal projekt påbörjade som t ex tömningstation för husbilar, 
renovering av badplats med handikappanpassning, utveckling av 
träningsanläggningen m m 
 
Stiftelsebildare är Ljungskileortens Hembygdsförening, hemvärnet och Kungl. 
Bohusläns Regementes Kamratförening och sedan 2018 Kulturföreningen 
Bondens dag. Sedan 2019 har man en arbetande styrelse.  
 
En utställargrupp har bildats för att berätta mer om platsens och dess historia. 
Målsättningen är att kunna bygga upp en permanent utställning som beskriver 
lägerplatsens historia. Från interneringstiden 1945 finns en hel del material som 
behöver restaureras och konservator är vidtalad och kommer att påbörja arbetet i 
begränsad omfattning beroende av ekonomi.  
 
Stiftelsen fortsätter att utveckla så att Backamo är ett självklart utflyktsmål, en 
plats för stora och små event och där intressant historia berättas.  
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Det ekonomiska läget för stiftelserna   
Bidragen till stiftelserna har varit mycket olika och det ekonomiska läget för de 
fyra stiftelserna har varit och är även i nuläget varierat.   
 
Stiftelsen Bohusläns museum är när det gäller finansieringen hälftenägd mellan 
Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen. En tredje stiftande part är 
Bohusläns hembygdsförbund som dock inte kan bidra finansiellt. Ekonomin har 
varje år redovisats för kommunen. Kommunen skriver i uppdrag till museet vad 
kommunen vill att organisationen ska utföra och kopplar sitt bidrag till detta 
uppdrag. 
 
Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum hade stora ekonomiska problem som dock 
löstes i början av 2019 i och med att man fick in en ny finansiär, 
Källvikenstiftelsen.   
 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla har mycket stora ekonomiska 
problem då en av stiftelsebildarna, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus med säte i 
Stockholm, har dragit in sitt bidrag på 500 000 kr årligen. Samtal pågår om vad 
man kan göra åt situationen. Förnärvarande verkar mycket av diskussionen handla 
mer om hur man kan minska sina utgifter än att öka sitt engagemang.  
  
Stiftelsen Backamo lägerplats har normalt många olika saker på gång som ger 
intäkter och har i dagsläget endast ställt frågan om ersättning för de kommunala 
verksamheter som nyttjar området, huvudsakligen förskolor, samt om hjälp till 
parkering vid flygfältet som är en fastighetsrättslig fråga relativt kommunen som 
äger ifrågavarande mark.  
  
Möjligheter till bidragsgivning i dagsläget  
Vissa delar av verksamheterna är beroende av ekonomiskt stöd. Enligt gällande 
lokala regler för föreningsstöd får inte Uddevalla kommun ge bidrag till stiftelser. 
Undantag görs därför varje gång kommunen ändå väljer att ge stöd. Skälet att inte 
tillåta stöd till stiftelser är att stiftelseformen inte är skyldig att vara öppen för 
ekonomisk granskning.  
 
I två av stiftelserna är kommunen dock en av flera stiftelsebildare, det gäller 
Bohusläns museum där kommunen utser två ledamöter till stiftelsestyrelsen och 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseum i Uddevalla där kommunen har en 
adjungerad post i stiftelsestyrelsen. För Backamos del äger kommunen marken 
och byggnaderna som stiftelsen arbetar för att bevara, varigenom samhället 
slipper dessa kostnader. 
 
Kultur och fritidsförvaltningens bedömning är att stiftelsemuseerna är av stort 
värde för kommunen och att de uträttar mycket såväl för Uddevallas befolkning 
som för tillresta. Vilja till stöd finns därför från förvaltningen, men möjligheterna 
är begränsade i och med nuvarande lokala regler som nämns ovan samt 
tillgängliga medel.  
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Kultur och fritids regelsystem för föreningsbidrag omfattar således inte 
stiftelsemuseerna och utformningen av befintliga regler omfattar heller inte 
stiftelsemuseernas värde för samhället. Förvaltningen har ytterligare ett uppdrag, 
att se över gällande bidragssystem, i vilken detta resonemang förs. Det är dock ett 
mycket omfattande arbete som kommer pågå under en relativt lång tid framöver.  
 
Förvaltningens bedömning  
Kultur och fritidsförvaltningen bedömer att Uddevalla kommun bör göra det 
möjligt att ge stiftelsemuseerna någon form av ekonomiskt stöd. Förutsättningen 
för stöd måste då vara att stiftelsernas ekonomi redovisas för kommunen och att 
stiftelsernas arbeten är demokratiska och fortsatt gagnar befolkningen i Uddevalla 
kommun. Uddevalla kommun har inte laglig rätt att kräva att stiftelser ska 
redovisa sin ekonomi, men kan besluta att det är ett villkor för att ge ekonomiskt 
stöd.   
 
Är det så att stiftelsens verksamhet svarar mot behov som kommunen har, eller 
löser frågor som kommunen ställer, så bekräftar det verksamhetens berättigande 
ur kommunalt perspektiv.   
Ett ekonomiskt stöd bör vara avhängigt någon form av avtal med varje stiftelse 
och storleken på stödet bör ges i dialogbaserad form utifrån den givna ekonomiska 
ramen.   
 
Förvaltningens förslag på grunder för beslut om stöd 
Även om Kultur och fritidsförvaltningens resurser är begränsade kan Kultur och 
fritid tydligare visa vad man anser gynnar befolkningen och där skattemedel, i 
mån av möjlighet, skulle kunna användas. Svarar stiftelsens verksamhet mot 
behov som kommunen har, eller löser frågor som kommunen ställer, så bekräftar 
det verksamhetens berättigande ur kommunalt perspektiv. 
 
Arbete med vårt gemensamma kulturarv, kan utgöra en grund för stöd. Att vårda 
och bruka platser, samlingar och berättelser med särskilt kulturhistoriskt värde är 
en angelägen uppgift. Här handlar det om att förvalta och utveckla berättandet om 
viktiga delar av Uddevallas kulturarv och bebyggelsehistoria, samt att arbeta med 
delar av det lokala kollektiva minnet, dvs det som finns här och ingen annanstans. 
Däri ingår att tillhandahålla och underhålla en fysisk plats för dessa minnen, 
liksom att vårda och bruka samlingar. 
 
Prioriterade när Uddevalla kommun ska ge stöd är alltid Barn och ungdom, 
liksom att de verksamheter som utförs ska vara tillgängliga för alla och möjligt att 
delta i för alla. Utgångspunkten är alltså en demokratisk syn, med betoning på de 
unga i samhället.  
 
För många kulturarvsföreningar är det inte tydligt hur stor del av verksamheten 
som vänder sig till barn och ungdom och man har heller inte barn som 
medlemmar som räknas för sig. Det som utförs görs ofta för alla, alltså även för 
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barn och inte ens bara för oss som lever nu. Kommande generationer är viktiga i 
allt kulturarvsarbete. Några verksamheter har därutöver särskilt bjudit skolgrupper 
till visningar och samarbeten, vilket naturligtvis extra uppskattas av kommunen 
och kommunens skolor.  
 
- Att samverka med andra kulturarvsaktörer ger ofta positiva effekter.  
- Pedagogisk verksamhet uppskattas, särskilt till barn.  
- Att utgöra en resurs för forskningsverksamhet är av betydelse.  
- Kulturarv som sätts i relation till vår samtid kan förhöja kunskap och förståelse 

på ett positivt sätt.   
- Tillgänglighet är en prioriterad fråga generellt för kommunen. Det kan såväl 

handla om att människor fysiskt ska kunna närma sig, som att verksamheten ska 
ha bra öppettider och/eller möjligheter att delta digitalt.  

- Verksamhetens besöksantal och betydelse som besöksmål för turismen är en 
värdefull sak för kommunen även om det inte ingår i Kultur och fritids 
verksamhetsmål. 

- Arbete med kulturarv är meningsfullt, inte minst för människor med 
funktionshinder. Med god arbetsledning kan även människor som åsidosatts 
arbetsmarknaden utföra nyttiga arbetsuppgifter och känna sig behövda. Att 
erbjuda meningsfull sysselsättning för människor med problem på ordinarie 
arbetsmarknad är inte en sak som Kultur och fritid ska sätta pris på, men det är 
naturligtvis till gagn för kommunen i stort. 

 
Förvaltningen kan även vara behjälplig på annat sätt än med rent ekonomiskt stöd. 
Det kan t ex handla om att hitta former för mer utvecklat pedagogiskt arbete riktat 
direkt till ortens skolbarn och i samarbete med skolförvaltningen.  
 
Ett första möte mellan Kultur och fritid, Barn och utbildningsförvaltningen, samt 
de kulturarvsstiftelser som här diskuteras, har planerats men inte varit möjligt att 
genomföra under våren 2020, utan får skjutas på framtiden. En förhoppning är att 
det ska bli möjligt till hösten. Därutöver kan Kultur och fritidsförvaltningen också 
delta i samtal rörande behovet av stöd från andra kulturarvsaktörer och andra 
finansiärer.   
 
 
Förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar att omfördela medel som idag omfattas av 
riktlinjer för föreningsbidrag för att även kunna användas till stöd för 
museistiftelser. Medel lyfts ur budget för bidrag och hanteras separat. Ett 
regelverk för detta utformas av förvaltningen och stöd kan därmed beviljas på 
delegation av nämnden. 
Kultur och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige därmed avslutar 
uppdraget. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 226 Dnr KS 2020/00312  

Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar för 
planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-14 att föreslå kommunfullmäktige 
förändra reglementet och återföra delegationen av planbesked och markanvisningar till 
samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden hänvisar bl.a. till att planeringsavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen haft en beredande funktion vid hanteringen av inkomna 
planbesked samt markanvisningar. Nämnden hänvisar vidare till att dess förvaltning 
historiskt tagit fram material som berör markanvisningar.  
  
Ansvaret för planbesked och markanvisningar flyttades 2015-01-14 till 
kommunstyrelsen därför att denna har ett övergripande ansvar för bl.a. 
översiktsplanering, samhällsbyggnadsstrategi med genomförandeplan, vatten och 
avloppsverksamheten, bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, 
kollektivtrafik och lokalförsörjningsplan. Styrelsen har också ansvar för att leda 
energiplaneringen och för det strategiska miljöarbetet. Genom att samla 
verksamhetsansvaret för dessa områden till samma politiska instans tillförsäkras en 
helhetssyn på flera viktiga perspektiv i samhällsplaneringen. 
  
Planbesked och markanvisningar är beslut som ofta ger stora konsekvenser för många 
av kommunstyrelsens ansvarsområden ovan, inte minst för kommunens ekonomi men 
också för kommunens utveckling ur hållbarhetsperspektiven i övrigt. Det är därför av 
största vikt att en bedömning görs utifrån samtliga områden som påverkas av beslutet. 
Verktyget för detta är den s.k. förprövningsmodellen som systematiskt tillämpas av 
kommunstyrelsen och i vilken samtliga nämnder och berörda bolag deltar.  
  
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen bör vara den instans 
som ansvarar för och fattar de strategisk avgörande besluten om samhällsutveckling. 
Facknämnder med huvudsakligt ansvar att genomföra och förvalta frågor inom sina 
respektive verksamhetsområden ska inte ha detta ansvar och ska inte heller åläggas att 
göra bedömningar av konsekvenser som inte ingår i nämndens ansvarsområden. Ansvar 
och rollfördelning för olika beslut ska istället återspegla det kompetensområde 
respektive styrelse eller nämnd besitter.  
För att ge processen en bredare politisk förankring kan det vara motiverat att införa ett 
remissförfarande där samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärenden 
om planbesked och markanvisning innan beslut fattas i kommunstyrelsen. 
Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att det finns områden inom 
samhällsbyggnadsområdet som idag kan behöva förtydligas och möjligen förändras 
avseende ansvar. Ett sådant är köp och försäljning av mark där ansvaret kan upplevas 
som oklart, samt utredning av exploateringsverksamhetens redovisningsmodell. Ett 
annat område är förhandsbesked och bygglov utanför detaljplanelagt område vilket idag 
ligger inom samhällsbyggnadsnämnden. Dessa beslut kan ibland få stora effekter på 
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Forts. § 226 
samhällsplaneringen och kan därför behöva ges ett fördjupat beslutsunderlag. 
Kommundirektören föreslås därför ges i uppdrag att utreda dessa områden och 
eventuellt identifiera ytterligare utredningsbehov inom området.    
 
Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L), Martin Pettersson (SD), Jarmo 
Uusitalo (MP) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 202. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30.    

Yrkanden 

Monica Bang Lindberg (L): Bifall till förslaget i handlingarna med följande ändring av 
den tredje beslutssatsen: att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsmässiga 
och organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens förvärv och försäljning 
av mark. 
 
Martin Pettersson (MP): Bifall till Monica Bang Lindbergs (L) ändringsyrkande.  
 
Jarmo Uusitalo (MP) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på förslaget i handlingarnas två första beslutssatser 
och finner kommunstyrelsen bifalla dessa. Ordförande ställer därefter proposition på 
Monica Bang Lindbergs (L) ändring av tredje beslutssatsen mot förslaget i handlingarna 
och finner kommunstyrelsen bifalla Monica Bang Lindbergs (L) ändringsyrkande.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att lämna samhällsbyggnadsnämndens begäran om ändring av ansvar för planbesked 
och markanvisningar utan åtgärd,  
  
att kommunstyrelsen ska ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig i ärenden 
om markanvisningar och planbesked innan beslut fattas, 
 
att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska 
förändringar som förtydligar kommunens förvärv och försäljning av mark. 
 
Reservation 
Jarmo Uusitalo (MP) och Christer Hasslebäck (UP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 
 
Vid protokollet Sebastian Johansson 
Justerat 2020-08-28 av Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 av Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Förslag från samhällsbyggnadsnämnden om ändrat ansvar för 

planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-14 att föreslå kommunfullmäktige 
förändra reglementet och återföra delegationen av planbesked och markanvisningar till 
samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden hänvisar bl.a. till att planeringsavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen haft en beredande funktion vid hanteringen av inkomna 
planbesked samt markanvisningar. Nämnden hänvisar vidare till att dess förvaltning 
historiskt tagit fram material som berör markanvisningar.  
 
Ansvaret för planbesked och markanvisningar flyttades 2015-01-14 till 
kommunstyrelsen därför att denna har ett övergripande ansvar för bl.a. 
översiktsplanering, samhällsbyggnadsstrategi med genomförandeplan, vatten och 
avloppsverksamheten, bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, 
kollektivtrafik och lokalförsörjningsplan. Styrelsen har också ansvar för att leda 
energiplaneringen och för det strategiska miljöarbetet. Genom att samla 
verksamhetsansvaret för dessa områden till samma politiska instans tillförsäkras en 
helhetssyn på flera viktiga perspektiv i samhällsplaneringen. 
 
Planbesked och markanvisningar är beslut som ofta ger stora konsekvenser för många 
av kommunstyrelsens ansvarsområden ovan, inte minst för kommunens ekonomi men 
också för kommunens utveckling ur hållbarhetsperspektiven i övrigt. Det är därför av 
största vikt att en bedömning görs utifrån samtliga områden som påverkas av beslutet. 
Verktyget för detta är den s.k. förprövningsmodellen som systematiskt tillämpas av 
kommunstyrelsen och i vilken samtliga nämnder och berörda bolag deltar.  
 
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunstyrelsen bör vara den instans 
som ansvarar för och fattar de strategisk avgörande besluten om samhällsutveckling. 
Facknämnder med huvudsakligt ansvar att genomföra och förvalta frågor inom sina 
respektive verksamhetsområden ska inte ha detta ansvar och ska inte heller åläggas att 
göra bedömningar av konsekvenser som inte ingår i nämndens ansvarsområden. Ansvar 
och rollfördelning för olika beslut ska istället återspegla det kompetensområde 
respektive styrelse eller nämnd besitter.  
 
För att ge processen en bredare politisk förankring kan det vara motiverat att införa ett 
remissförfarande där samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i ärenden 
om planbesked och markanvisning innan beslut fattas i kommunstyrelsen. 
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Kommunledningskontoret bedömer samtidigt att det finns områden inom 
samhällsbyggnadsområdet som idag kan behöva förtydligas och möjligen förändras 
avseende ansvar. Ett sådant är köp och försäljning av mark där ansvaret kan upplevas 
som oklart, samt utredning av exploateringsverksamhetens redovisningsmodell. Ett 
annat område är förhandsbesked och bygglov utanför detaljplanelagt område vilket idag 
ligger inom samhällsbyggnadsnämnden. Dessa beslut kan ibland få stora effekter på 
samhällsplaneringen och kan därför behöva ges ett fördjupat beslutsunderlag. 
Kommundirektören föreslås därför ges i uppdrag att utreda dessa områden och 
eventuellt identifiera ytterligare utredningsbehov inom området.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 202. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lämna samhällsbyggnadsnämndens begäran om ändring av ansvar för planbesked 
och markanvisningar utan åtgärd,  
 
att kommunstyrelsen ska ge samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att yttra sig i ärenden 
om markanvisningar och planbesked innan beslut fattas, 
 
att uppdra åt kommundirektören att utreda ansvarsmässiga och organisatoriska 
förändringar som förtydligar och stärker kommunstyrelsens ledande roll i frågor inom 
samhällsplaneringsområdet.     

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-14 att föreslå kommunfullmäktige 
förändra reglementet och återföra delegationen av planbesked och markanvisningar till 
samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden hänvisar bl.a. till att planeringsavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen haft en beredande funktion vid hanteringen av inkomna 
planbesked samt markanvisningar. Nämnden hänvisar vidare till att dess förvaltning 
historiskt tagit fram material som berör markanvisningar.  

Planbesked och markanvisning 

Planbesked och markanvisning är reglerat i plan och bygglagen. Planbesked innebär att 
kommunen beslutar huruvida ett detaljplanearbete ska påbörjas eller ej. Markanvisning 
innebär att en överenskommelse träffas mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
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kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde 
för bebyggande. 

Planbesked och beslut om markanvisning kan ge stora ekonomiska och 
strategiska konsekvenser för många kommunala områden 

Processer som kommit en bit på väg är i praktiken svåra att ändra eller att dra tillbaka. 
Exploatören kan ha lagt ner stora utredningskostnader och ett ifrågasättande av 
pågående projekt i efterhand kan därför sätta beslutsfattare i etiska dilemman genom att 
man en gång tillåtit processen att starta. I samband med planbeskedet avgörs i praktiken 
samhällsutvecklingens riktning.   
 
Som exempel kan lyftas fram ett nytt, eller utökat område för bostäder. Till 
bostadsområdet krävs vägar som innebär både investeringar och årliga driftkostnader. 
Området måste troligen försörjas med kommunalt vatten och avlopp. Barnen i områden 
behöver förskola och skola och eventuellt skolskjuts, och människor som arbetar 
behöver ta sig dit med hjälp av kollektivtrafik. Äldre personer kan behöva stöd av t.ex. 
hemtjänst. Allt ovan nämnt har en miljöpåverkan. Samtidigt ska bostädernas kvaliteter 
gärna locka till inflyttning, men får inte heller motverka värden som bidrar till turism 
och näringsliv och rörligt friluftsliv. Saknas förutsättningar att till en acceptabel insats 
tillgodose dessa krav medför det stora konsekvenser under lång tid.  
 
Det är således en stor mängd strategiska överväganden som bör göras innan ett 
ställningstagande sker.  

Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen har enligt styrelsens reglemente verksamhetsansvar för bland annat: 
- översiktlig planering av användning av mark och vatten  
- kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi med tillhörande verksamhetsplan  
- vatten och avloppsnätsverksamheten 
- bostadsförsörjning 
- övergripande transportinfrastruktur  
- kollektivtrafik 
- lokalförsörjningsplan  
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger även att leda och samordna bland annat  
- energiplaneringen samt främja energihushållningen 
- miljöledningssystemet 
 
Grunden för kommunens samhällsutveckling med avseende på användning av mark- 
och vattenresurser återfinns i översiktsplanen. Kommunen har också antagit en 
samhällsbyggnadsstrategi vilken konkretiserar översiktsplanen genom ett antal 
planeringsprinciper för utveckling av framför allt bostäder under den närmaste tio-
årsperioden. Till samhällsbyggnadsstrategin upprättas årligen en genomförandeplan 
som konkret pekar ut aktuella bostadsområden/bostadsexploateringar som kommunen 
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ska utveckla i närtid (1–3 år med 10-årsperspektiv). Genomförandeplanen är därmed en 
beställning till övriga nämnder och bolag om åtgärder som ska planeras in i nämndernas 
arbete och budget. 
 
Kommunledningskontoret har knutit strategiska planeringsresurser till sin förvaltning 
för att bereda denna typ av ärenden inför styrelsens beslut. I nuläget är det avdelningen 
för hållbar tillväxt som svarar för arbetet. Kommunledningskontoret kan göra ändringar 
i sin egen organisation över tid. 

Strategiska beslut i tidiga skeden - förprövning som metod 

Samhällsplanering måste ske med utgångspunkt från det kommunen vill uppnå, vilket 
formuleras i politiskt antagna mål- och styrdokument. Strategiska beslut måste därför 
fattas i tidiga skeden av varje process. Planbesked och markanvisningar är exempel på 
sådana beslut. I samband med planbeskedet avgörs i praktiken i vilken riktning 
samhällsplaneringen ska följa.  
 
I samband med att ansvaret för planbesked och markanvisningar genom 
kommunfullmäktiges beslut 2015-01-14 flyttades till kommunstyrelsen infördes också 
metoden ”förprövning” vilken visas i sitt sammanhang i figuren nedan. 
 

 
Modellen innehåller rutiner och kriterier för hur processen och besluten i denna typ av 
ärenden ska fattas. Kriterierna är framtagna mot bakgrund av kommunstyrelsens 
övergripande ansvar för kommunens utveckling. Arbetet är organiserad genom en så 
kallad förprövningsgrupp som är sammansatt av representanter från samtliga 
förvaltningar och berörda bolag. Varje deltagande funktion ansvarar för att belysa frågor 
ur ett visst perspektiv. Kommunen ska alltså redan innan ett projekt får tillstånd att 
komma igång få en uppfattning om vilka större konsekvenser som kan förväntas uppstå 
på olika områden. Konsekvensbeskrivningen ska ge en bild av om projektet bidrar till 
önskad samhällsutveckling.  
 
Genom förprövningen i kombination med styrande dokument och genomförandeplaner 
har kommunen verktyg för att aktivt styra samhällsplaneringen. Kommunstyrelsen får 
på detta sätt ett väl underbyggt beslutsunderlag från kommunledningskontoret för att 
kunna fatta för kommunen viktiga samhällsutvecklingsbeslut. 
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Kommunledningskontorets bedömning 

Samhällsplanering måste ske med utgångspunkt från det kommunen vill uppnå, vilket 
formuleras i politiskt antagna mål- och styrdokument. Strategiska beslut måste därför 
fattas i tidiga skeden av varje process. I samband med planbeskedet avgörs i praktiken i 
vilken riktning samhällsplaneringen ska följa. Ett påbörjat planarbete år svårt att stoppa.  
 
Fler dimensioner än sådana som en enskild nämnd eller ett enskilt bolag har kompetens 
att bedöma måste vägas in för att leda kommunens utveckling i önskad riktning. 
Facknämnder med huvudsakligt ansvar att genomföra och förvalta frågor inom sina 
respektive verksamhetsområden ska inte ha detta ansvar och inte heller åläggas att göra 
bedömningar av konsekvenser som inte ingår i nämndens ansvarsområden. Ansvar och 
rollfördelning för olika beslut ska återspegla det kompetensområde styrelse eller nämnd 
besitter. Ansvar kan då utkrävas av beslutsfattare som haft möjlighet att bedöma 
frågorna utifrån sitt ansvarsområde med dess olika perspektiv. 
 
Frågan om ansvar för planbesked och markanvisningar måste därför förstås i ett större 
sammanhang vilket förklarar varför kommunstyrelsen som har det övergripande 
ansvaret för helhet och riktningen för kommunens utveckling också är den instans som 
har att ta ansvar för och besluta i frågor av avgörande betydelse för kommunens 
utveckling.  
 
Genom att samla verksamhetsansvaret för dessa områden till samma politiska instans, 
kommunstyrelsen, tillförsäkras en helhetssyn på flera viktiga perspektiv i 
samhällsplaneringen. Kommunstyrelsen är genom sitt ansvar för övergripande, 
samhällsstrukturerande frågor därför den instans som kan sätta frågor om planbesked, 
markanvisningar och större exploateringar i ett sammanhang och ska därför och vara 
den politiska nivå som tar ansvar för och beslutar i dessa frågor.   
 
För att ge processen en bredare politisk förankring kan det dock vara motiverat att 
införa ett remissförfarande där samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig i 
ärenden om planbesked och markanvisning innan beslut fattas i kommunstyrelsen.  

Områden som behöver utredas ytterligare 

Ytterligare frågor med strategisk betydelse inom samhällsplaneringen kan behöva 
tydliggöras och knytas närmre kommunstyrelsens ansvar. Exempel på sådana frågor är 
förhandsbesked och bygglov på mark utanför detaljplanelagda områden (företrädesvis 
landsbygd). Dessa ärenden ingår inte i förprövningen då de enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) inte erfordrar plantillstånd. Här fattar för närvarande kommunens handläggare 
vid samhällsbyggnadsförvaltningen vanligen beslut på delegation. Då även 
tillkommande bebyggelse på landsbygd får konsekvenser för kommunen – ibland stora 
sådana – är det av stor vikt att också förhandsbesked bedöms utifrån så många 
perspektiv som möjligt. Effekter som nya verksamhetsområden för vatten och avlopp, 
behov av nya gc-vägar, skolskjutsar osv bör finas med vid bedömningen i dessa 
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ärenden. Kommunledningskontoret anser att det bör utredas om det också ska tas fram 
kriterier för bedömning av förhandsbesked.  
 
Markanvisningar är liksom planbesked en del av samhällsbyggnadsprocessen och ingår 
i kommunstyrelsens ansvar. Markförvärvsfrågan är därför ytterligare exempel på ett 
område där kommunstyrelsen roll kan behöva tydliggöras. Förvärv och försäljning av 
mark för bl.a. bostads- och verksamhetsändamål är av avgörande betydelse för att 
kommunen utvecklas i önskad riktning. I dagsläget kan det uppfattas som oklart hur 
beredning och ansvar för köp och försäljning av mark är kopplad till den strategiska 
samhällsplaneringen. Även ekonomin kring exploateringsprojekt bör utredas vidare, i 
syfte att ge en rättvisande bild av ett projekt över tid med både intäkter, driftkostnader 
och investeringar. 
 
Konsultföretaget Public Partner genomförde i april 2016, en studie om ansvar och roller 
inom plan- och exploateringsprocessen. Studiens resultat visar på att nu gällande ansvar 
för kommunstyrelsen avseende planbesked, markanvisningar och exploatering bör 
bestå. Public Partner rekommenderade att den övergripande styrningen av 
samhällsbyggnadsprocessen stärks ytterligare genom att kommunstyrelsen ges ett 
tydligare ansvar för mark och exploatering samt förvärv, överlåtelse samt upplåtelse av 
fastigheter, mark mm. I studien ges också några exempel på hur andra expansiva 
kommuner organiserat bl.a. mark- och exploateringsverksamheten. Även detta talar för 
att frågor gällande beredning och ansvar av ärenden inom strategisk samhällsplanering 
bör aktualiseras. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(3) 

2020-03-30 Dnr SBN 2020/00123 

  
 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Ändring av kommunfullmäktiges reglemente avseende 

planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att skriva fram ett underlag som 
stödjer ett förslag till förändring av reglementet för nämnderna som syftar till ett 
återförande av ansvaret för beredning och beslut av markanvisningar och planbesked. 
Ansvaret för att bereda planbesked och markanvisningar har sedan 
kommunfullmäktiges beslut 2015-01-14 legat på kommunledningskontoret och 
avdelningen för strategisk samhällsplanering. Avdelningen för strategisk 
samhällsplanering är sedan årsskiftet 2019/20 lagts ned. Ansvaret för frågorna har förts 
över till tillväxtavdelningen inom kommunledningskontoret. 
 
I arbetet med att hantera planbesked har det funnits en samordnande funktion som hållit 
samman den förprövningsgrupp som kommunstyrelsen beslutade skulle bereda dessa 
ärenden. Samordningsfunktionen har sedan ansvaret för att bereda nya planansökningar 
och markanvisningar start lånats ut från Planeringsavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Planeringsavdelningen har historiskt sett alltid tagit fram material som berör 
markanvisningar, såväl vad gäller direktanvisningar och markanvisningstävlingar. 
Planeringsavdelningen har även stått för bedömningen av det inkomna materialet, 
urvalet av samt förhandlingen med exploatörer. Planeringsavdelningen är även den 
avdelning som upprättar markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt genomför 
kommunens inköp av mark.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är även den förvaltning som huvudsakligen tagit fram 
kommunens kriterier för markanvisningar samt riktlinjer för markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal.      

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30      

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige förändra reglementet och återföra delegationen av 
planbesked och markanvisningar till samhällsbyggnadsnämnden   
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Ärendebeskrivning 

I arbetet med att hantera planbesked har det funnits en samordnande funktion som hållit 
samman den förprövningsgrupp som kommunstyrelsen beslutade skulle bereda dessa 
ärenden. Samordningsfunktionen har sedan ansvaret för att bereda nya planansökningar 
och markanvisningar start lånats ut från Planeringsavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen till avdelningen för strategisk samhällsplanering, och 
därefter Tillväxtavdelningen, för att hålla samman beredningsprocessen. Arbetet innebär 
att samordningsfunktionen blir ansvarig handläggare på den nya planansökan. 
Handläggaren går sedan igenom det inkomna materialet för att se så att ansökan är 
komplett och i de fall den inte är det begära in kompletteringar från sökanden. När 
ansökan är komplett sammanställer handläggaren det inkomna materialet samt tar fram 
övrig relevant information till ärendet. Materialet skickas sedan ut till medlemmar i 
kommunens förprövningsgrupp så att medlemmarna kan gå igenom ärendet och fylla i 
sina berörda kriterier för bedömning av planansökan.  
 
En gång i månaden hålls ett förprövningsmöte där månadens ärenden redovisas och 
diskuteras. Efter mötet sammanställer handläggaren alla inkomna kriterier samt 
upprättar en tjänsteskrivelse för beslut i kommunstyrelsen. 
Handläggaren har, tillsammans med kollegor och/eller chef, i princip all kontakt med 
den sökande samt ansvarar för att sammanställa all information från kommunens 
förprövningsgrupp och för att upprätta tjänsteskrivelsen. 
 
Planeringsavdelningen som alla planarkitekter tillhör och som tillika handlägger alla 
detaljplaner och lägger de förslag till beslut som ligger till grund för ett fastställande av 
detaljplanen. Planarkitekterna har därför god koll på vilken handläggningstid de olika 
planerna kan ha, vilka utredningar de kräver och vilka eventuella utmaningar en viss 
detaljplan kan stå inför. Planavdelningen ansvarar även för vilka planuppdrag som 
behöver prioriteras och omprioriteras samt hur många planer som det finns uppdrag på 
och viken kapacitet vad gäller handläggare som finns att tillgå. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdragsgivare är, i huvudsak, 
samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningens förslag till beslut fattas av nämnden, i de 
allra flesta fall. De detaljplaner som kan beslutas och fastställas av nämnden är de som 
ligger i linje med kommunens översiktsplan och som inte är av stor betydelse eller 
principiell beskaffenhet. Sådana planer ska slutligen fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Vad gäller markanvisningar har Samhällsbyggnadsförvaltningens planeringsavdelning 
tagit fram material som berör markanvisningar, såväl vad gäller direktanvisningar som 
markanvisningstävlingar. Planeringsavdelningen har även stått för bedömningen av det 
inkomna materialet, urvalet av samt förhandlingen med exploatörer. 
Planeringsavdelningen är även den avdelning som upprättar markanvisningsavtal, 
exploateringsavtal samt genomför kommunens inköp av mark.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är även den förvaltning som huvudsakligen tagit fram 
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kommunens kriterier för markanvisningar samt riktlinjer för markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal. 
 
Eftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen bistår vid beredning av planbesked, 
handlägger detaljplaner, upprättar markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt 
genomför större delen av kommunens inköp av mark och utöver det även huvudsakligen 
tagit fram kommunens kriterier för markanvisningar samt riktlinjer för 
markanvisningsavtal samt exploateringsavtal så skulle det vara naturligt att 
samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som beslutar i frågorna berörande planbesked 
och markanvisningar. I och med att Samhällsbyggnadsnämnden därtill har ansvaret för 
en god bebyggd miljö finns det en tydlig koppling till både planbesked och 
markanvisningar.  
 
Stycket nedan förslås därför flyttas från kommunstyrelsens ansvarområde till 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde i kommunfullmäktiges reglemente över 
nämnderna. 
 
Kommunstyrelsen 

 
§ 8 Delegering från kommunfullmäktige  
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden  

- (…) 
- planbesked,  
- markanvisning. 

 
 
 
 
 
Aya Norvell Martin Hellström 
Tf. förvaltningschef Enhetschef Planering 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 Dnr SBN 2020/00123  

Ändring av kommunfullmäktiges reglemente avseende 
planbesked och markanvisningar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att skriva fram ett underlag som 
stödjer ett förslag till förändring av reglementet för nämnderna som syftar till ett 
återförande av ansvaret för beredning och beslut av markanvisningar och planbesked. 
Ansvaret för att bereda planbesked och markanvisningar har sedan 
kommunfullmäktiges beslut 2015-01-14 legat på kommunledningskontoret och 
avdelningen för strategisk samhällsplanering. Avdelningen för strategisk 
samhällsplanering är sedan årsskiftet 2019/20 lagts ned. Ansvaret för frågorna har förts 
över till tillväxtavdelningen inom kommunledningskontoret. 
  
I arbetet med att hantera planbesked har det funnits en samordnande funktion som hållit 
samman den förprövningsgrupp som kommunstyrelsen beslutade skulle bereda dessa 
ärenden. Samordningsfunktionen har sedan ansvaret för att bereda nya planansökningar 
och markanvisningar start lånats ut från Planeringsavdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  
Planeringsavdelningen har historiskt sett alltid tagit fram material som berör 
markanvisningar, såväl vad gäller direktanvisningar och markanvisningstävlingar. 
Planeringsavdelningen har även stått för bedömningen av det inkomna materialet, 
urvalet av samt förhandlingen med exploatörer. Planeringsavdelningen är även den 
avdelning som upprättar markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt genomför 
kommunens inköp av mark.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen är även den förvaltning som huvudsakligen tagit fram 
kommunens kriterier för markanvisningar samt riktlinjer för markanvisningsavtal och 
exploateringsavtal.     

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-30     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Martin 
Pettersson (SD): bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP): avslag till förslaget i handlingarna 
 
Ajournering begärd och verkställd 14:17-14:22 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Kent 
Andreassons (UP) och finner att nämnden beslutar i enlighet med det förstnämnda 
yrkandet. Votering begärs. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 202  
 

Omröstningsresultat 

Beslutar nämnden i enlighet med förslaget i handlingarna? 
 
   Votering   
Namn  Ersättare Ja Nej Avstår 
Roger 
Ekeroos M 

M Torun 
Elgebäck (C) 

X   

Stig Olsson C  X   
Roger 
Johansson 

L  X   

Maria 
Johansson 

L  X   

Jerker Lundin KD Ole Borch 
(MP) 

X   

Kenneth 
Engelbreakss
on 

S    X 

Karin 
Engdahl 

S    X 

Per-Arne 
Andersson 

S Anna-Lena 
Heydar (S) 

  X 

Susanne 
Börjesson 

S Marie 
Lundström 
(V) 

  X 

Martin 
Petersson 

SD  X   

Mattias 
Forseng 

SD  X   

Kent 
Andreasson 

UP   X  

Mikael 
Staxäng 

M  X   

Summa 
röstutfall 

  8 1 4 

 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunfullmäktige förändra reglementet och återföra delegationen av 
planbesked och markanvisningar till samhällsbyggnadsnämnden  
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts. § 202  

 

Reservation/Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: De 
ekonomiska och strategiska konsekvenserna är inte belysta samt att förslaget inte är 
förankrat i kommunstyrelsen. 
 
 
Vid protokollet  
Aya Norvell  
  
Justerat 2020-04-21 av  
Mikael Staxäng  
Roger Johansson  
  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-21  
Ola Löfgren   
  
Skickat 2020-04-24 till  
Samhällsbyggnad 
Kommunstyrelsen  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 227 Dnr KS 2020/00507  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, ändring av 
antalet ledamöter i demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande föreslår att antalet 
ledamöter i demokratiberedningen utökas från nuvarande sju till nio. 
  
Syftet med förslaget är att möjliggöra att samtliga partier i kommunfullmäktige 
representeras i demokratiberedningen.  
 
Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Ingemar Samuelsson (S) och David 
Höglund Velasquez (V) och Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, § 45, 
demokratiberedningen. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): Avslag på förslaget i handlingarna. 
 
Ingemar Samuelsson (S): Bifall till förslaget i handlingarna samt att ändringen ska träda 
i kraft den 1 jan 2021. 
 
David Höglund Velasquez (V): Bifall till förslaget i handlingarna med Ingemar 
Samuelssons (S) tilläggsyrkande. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget tilläggsyrkande 
mot Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla 
förslaget i handlingarna med tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning, § 45, i enlighet med upprättat förslag, 
 
att ändringen ska träda i kraft den 1 jan 2021. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 227 

Reservation 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
 
Den politiska organisationen bör inte vara större, och därmed inte mer kostsam, än vad 
som är nödvändigt. Arbete i kommunfullmäktiges demokratiberedning har fungerat 
tillfredsställande varpå en utökning inte är befogad. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-08-13 Dnr KS 2020/00507 

  
 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, ändring av 

antalet ledamöter i demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande föreslår att antalet 
ledamöter i demokratiberedningen utökas från nuvarande sju till nio. 
 
Syftet med förslaget är att möjliggöra att samtliga partier i kommunfullmäktige 
representeras i demokratiberedningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige, § 45, 
demokratiberedningen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning, § 45, i enlighet med upprättat förslag. 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
 
 

Skickas till 
Författningssamlingen 



UaFS 
 

 

 

 
Förslag 

Färgmarkerad text är tillkommande 

Genomstruken text föreslås utgå 

 
 

 
§ 45 Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den 
löpande mandatperioden en demokratiberedning. Valen förrättas på det sammanträde 
vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder. 

 
Beredningen ska bestå av nio sju ledamöter. Bland ledamöterna väljer 
fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid de valts till 
ledamöter. 

 
Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och 
samordning av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande 
samrådsorganens genomförande och utveckling, att ansvara för och utgöra jury för 
Uddevalla kommuns demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. Beredningens 
ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana projekt. I övrigt bereder 
beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 

Beredningen får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt ansvarsområde. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess 
uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner 
påkallade. 

 
Beredningen får från kommunens nämnder och anställda begära in de upplysningar 
och de yttranden som behövs för att beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

 
Beredningen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 
 
För beredningen ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet 
om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 229 Dnr KS 2020/00389  

Korrigering av VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog nu gällande taxa för vatten och avlopp den 11 december 
2019 och gäller från den 1 januari 2020. Uddevalla Vatten AB har funnit fel i taxan som 
föreslås korrigeras. Felen avser dagenvattenavgifter och finns markerade i förslaget till 
korrigerad taxa på sidan 8. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-26 
Uddevalla Vattens styrelsemötesprotokoll, 2020-05-27 § 21 
Förslag till korrigerad VA-taxa 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta korrigerad VA-taxa för Uddevalla kommun, 
 
att den korrigerade VA-taxan ersätter VA-taxa daterad 2019-12-11 § 307 samt 
 
att taxan börjar gälla från och med den 1 oktober 2020. 
  
  
 
 Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-06-26 Dnr KS 2020/00389 

  
 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Korrigering av VA-taxa för Uddevalla kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog nu gällande taxa för vatten och avlopp den 11 december 
2019 och gäller från den 1 januari 2020. Uddevalla Vatten AB har funnit fel i taxan som 
föreslås korrigeras. Felen avser dagenvattenavgifter och finns markerade i förslaget till 
korrigerad taxa på sidan 8. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-26 
Uddevalla Vattens styrelsemötesprotokoll, 2020-05-27 § 21 
Förslag till korrigerad VA-taxa 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta korrigerad VA-taxa för Uddevalla kommun, 
 
att den korrigerade VA-taxan ersätter VA-taxa daterad 2019-12-11 § 307 samt 
 
att taxan börjar gälla från och med den 1 oktober 2020. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Uddevalla Vatten AB 
Författningssamlingen 
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VA-TAXA 

för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2019-12-11, § 307. 

Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uddevalla Vatten AB. 

Avgifterna enligt denna taxa skall betalas till Uddevalla Vatten AB. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Uddevalla kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, nedan kallad vattentjänstlagen, jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 

ändamålet dagvatten från allmän platsmark (Dg) är även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är 

uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska 

avgifter). 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med:  

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller två bostäder 

och som är taxerad som Småhusenhet (1-2 familjer). 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas för bostadsändamål och som inte klassas som småhusfastighet. 

Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller 

enligt beviljat bygglov avses bebyggas, för vissa ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt. 

Exempel på byggnader som jämställs med bostadsändamål är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger  

Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses bebyggas, för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs 

med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad, eller på fastighet, som i upplåtelsehänseende bildar 

en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som är 

avsedda för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard (SS 02 10 53) som en lägenhet.  
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För byggnad, eller del av byggnad, som inte är avsedd för bostadsändamål, räknas varje påbörjat 

300-tal m2 bruttoyta (BTA) enligt svensk standard (SS 02 10 53) som en lägenhet. Hela byggnaden 

eller delar av byggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd. 

Ytor där dagvatten avleds: Fastighetsytor och allmän platsmark som har behov av avledning av 

dagvatten till den allmänna va-anläggningen delas in i tre kategorier utifrån hur hårdgjord marken 

är. Huvudmannen bestämmer till vilken kategori fastigheten respektive den allmänna platsmarken 

hör och kategorierna definieras på följande sätt: 

Kategori 1: Mestadels grönyta, eller yta med hög genomsläpplighet, där endast en mindre del av 

ytan är hårdgjord. 

Kategori 2: En blandning av dels hårdgjord yta och dels grönyta eller yta med hög 

genomsläpplighet. 

Kategori 3: Mestadels hårdgjord yta, eller yta med låg genomsläpplighet där den största delen av 

ytan är hårdgjord. 

Uppdelningen av ytor i kategorier gäller för uttag av brukningsavgifter för dagvatten. 

Småhusfastigheter betalar en schablonavgift för dagvatten och deras fastighetsytor delas inte i 

kategorier enligt ovan.  

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt Plan- och bygglag (2010:900) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 

sådan mark. 

Förbindelsepunkt (FP): den punkt, som huvudmannen bestämt, där den allmänna anläggningen 

slutar och fastighetens va-installation börjar. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Vattenförsörjning (V) Ja Ja 

Spillvattenavlopp (S) Ja Ja 

Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) Ja Ja 

Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) Ja Ja 

 

Fortsättningsvis i denna taxa benämns ovanstående ändamål med förkortningarna V, S, Df och Dg. 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 

läge, även innan inkoppling skett. 

Om dagvatten från fastighet (Df) avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Denna taxa förutsätter att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 vattentjänstlagen angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 

utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark 

ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § vattentjänstlagen är uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldigheten inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 

5.1 För småhusfastighet, bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift 

betalas. Avgift tas ut per småhusfastighet, bostadsfastighet eller därmed jämställd, enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms. 

 PER 
LEDNING 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 En  
ledning 

Två 
ledningar 

Tre 
ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

 

55 865 kr 

(44 692 kr) 

 

 

67 835 kr 

(54 268 kr) 

 

 

79 805 kr 

(63 844 kr) 

 

 

79 805 kr 

(63 844 kr) 

 

 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg  

b) Förbindelsepunktsavgift  
en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 

 

28 730 kr 

(22 984 kr) 

 

 

47 885 kr 

(38 308 kr) 

 

 

19 155 kr 

(15 324 kr) 

 

 

 

 

 

95 770 kr 

(76 616 kr) 

c) 
Tomtyteavgift 
en avgift per m2 tomtyta 

17,64 kr 

(14,11 kr) 

29,39 kr 

(23,51 kr) 

 

 

11,75 kr 

(9,40 kr) 

58,78 kr 

(47,02 kr) 

d) 
Lägenhetsavgift  

en avgift per lägenhet 

14 365 kr 

(11 492 kr) 

23 945 kr 

(19 156 kr) 

 

 

9 575 kr 

(7 660 kr) 

47 885 kr 

(38 308 kr) 

e) Grundavgift Df utan FP* 
en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   

 

 

19 155 kr 

(15 324 kr) 

 

 

 

 

 

 

*Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

5.1 e) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 5.1 a) och 5.1 b) eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifterna enligt 5.1 a) 

lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är 

gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoareal (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 

5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån 

ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 

ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter 

enligt 5.1 a) och b) betalas. 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall avgift enligt 5.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut betald. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall avgift betalas enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättats, skall avgifter enligt 5.1 e) betalas. 

§ 6 

6.1 För annan fastighet skall anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per annan fastighet enligt 

nedan.  

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

 PER 
LEDNING 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 En  
ledning 

Två 
ledningar 

Tre 
ledningar 

 

a) Servisavgift  
en avgift avseende framdragning 
av varje uppsättning 
servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

 

 

55 865 kr 

(44 692 kr) 

 

 

67 835 kr 

(54 268 kr) 

 

 

79 805 kr 

(63 844 kr) 

 

 

79 805 kr 

(63 844 kr) 

 

 

 PER 
VATTENTJÄNST 

SAMTLIGA 
TJÄNSTER 

 V S Df Dg VSDfDg 

b) Förbindelsepunktsavgift  

en avgift avseende 
upprättande av varje 
uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

 

 

28 730 kr 

(22 984 kr) 

 

 

47 885 kr 

(38 308 kr) 

 

 

19 155 kr 

(15 324 kr) 

 

 

 

 

 

95 770 kr 

(76 616 kr) 

c) 
Tomtyteavgift 

en avgift per m2 tomtyta 

26,74 kr 

(21,39 kr) 

44,56kr 

(35,65 kr) 

 

 

17,83 kr 

(14,26 kr) 

89,13 kr 

(71,30 kr) 

d) Grundavgift Df utan FP* 

en grundavgift för bortledande 
av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df 
upprättats 

   

 

 

19 155 kr 

(15 324 kr) 

 

 

 

 

 

 

*Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 

6.1 d) tas ut, tas inte avgift ut för Df enligt 6.1 a) och 6.1 b) eftersom servisledning och 

förbindelsepunkt för detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, eller därmed jämställda, fördelas 

avgifterna enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastigheternas areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 

karta som huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, bevilja anstånd med betalning av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte nyttjas för 

verksamhet på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande 

tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § i Räntelag (SFS 1975:635), nedan kallad räntelagen, 

från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta 

enligt 6 § i räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall avgifter 

betalas enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör 

från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara tidigare betald. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 

upprättas, skall avgift enligt 6.1 d) betalas. 

§ 7 

7.1 För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift betalas. Avgift tas ut per fastighet, 

enligt nedanstående.  

  Småhusfastighet, 

Bostadsfastighet 

  

Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % -  

Grundavgift för Df, om FP för Df 

inte upprättats 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast upp till det belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 

och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för 

Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jämför 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter betalas enligt nedanstående.  

 

  Småhusfastighet, 
Bostadsfastighet 

  
Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*Bebyggs småhusfastighet eller bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om 

föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall avgifter enligt 5.1 

respektive 6.1 betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

För avgiftsändamålet Df tas avgifter ut antingen enligt 5.1 a) och b) eller 5.1 e), samt enligt 6.1 a) 

och b) eller 6.1 d). 
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, skall 

avgifter enligt 5.1 respektive 6.1 betalas. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för 

fastigheten skall, utöver avgift enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b) betalas en 

etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses 

täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning 

av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

anläggningsavgift. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per m2 för anordnande av dagvattenbortledning för:   

Väghållare 164,75 kr (131,80 kr) 

Övriga 46,10 kr (36,88 kr) 

 

§ 10 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

vattentjänstlagen avgifter tas ut enligt särskild antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5-9 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren om avgiftens storlek. 

§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i faktura. 

12.2 Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges i fakturan, skall dröjsmålsränta betalas 

enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Enligt 36 § vattentjänstlagen skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under 

en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till 

fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 

förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 

ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall betalas till dess ifrågavarande del av avgiften 

betalas eller ränta skall betalas enligt 12.2. 
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12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande inträtt utan att bygglov krävts eller meddelats – till 

exempel ökning av tomtyta eller tillkommande byggnad vilken kan räknas som tillkommande 

lägenhet. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade 

förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 

12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess 

tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar 

utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, 

skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna 

kostnader för detta. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl att bevilja ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än 

redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 14-22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall brukningsavgift betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

FASTA AVGIFTER     

a) Fast avgift Mätarstorlek Avgift per V S 
 

TOTALT 

 Småhusfastigheter Qn2,5x1 år 
1 760 kr 

(1 408 kr) 
1 760 kr 

(1 408 kr) 
3 520 kr 

(2 816 kr) 

 Övriga fastigheter Qn2,5x1 år 
2 775 kr 

(2 220 kr) 
2 775 kr 

(2 220 kr) 
5 550 kr 

(4 440 kr) 

  Qn2,5x2 år 
6 695 kr 
(5 356kr) 

6 695 kr 
(5 356kr) 

13 390 kr 
(10 712 kr) 

  Qn2,5x3 år 
15 630 kr 

(12 504 kr) 
15 630 kr 

(12 504 kr) 
31 260 kr 

(25 008 kr) 

  Qn2,5x4 år 
25 940 kr 

(20 752 kr) 
25 940 kr 

(20 752 kr) 
51 880 kr 

(41 504 kr) 

  Qn6x1 år 
8 415 kr 

(6 732 kr) 
8 415 kr 

(6 732 kr) 
16 830 kr 

(13 464 kr) 

  Qn6x2 år 
34 535 kr 

(27 628 kr) 
34 535 kr 

(27 628 kr) 
69 070 kr 

(55 256 kr) 

  Qn6x3 år 
53 430 kr 

(42 744 kr) 
53 430 kr 

(42 744 kr) 
106 860 kr 
(85 488 kr) 

  Qn6x4 år 
82 575 kr 

(66 060 kr) 
82 575 kr 

(66 060 kr) 
165 150 kr 

(132 120 kr) 

  Qn10x1 år 
22 505 kr 

(18 004 kr) 
22 505 kr 

(18 004 kr) 
45 010 kr 

(36 008 kr) 

  Qn10x2 år 
53 425 kr 

(42 740 kr) 
53 425 kr 

(42 740 kr) 
106 850 kr 
(85 480 kr) 

  Qn10x3 år 
113 560 kr 
(90 848 kr) 

113 560 kr 
(90 848 kr) 

227 120 kr 
(181 696 kr) 

  Qn10x4 år 
158 245 kr 

(126 596 kr) 
158 245 kr 

(126 596 kr) 
316 490 kr 

(253 192 kr) 

 

För bebyggd fastighet utan mätare eller fastighet som ännu ej är påkopplad tas avgift ut enligt 

följande: 

b) Fast avgift  Avgift per V S TOTALT 

 Småhusfastigheter  år 1 760 kr 
(1 408 kr) 

1 760 kr 
(1 408 kr) 

3 520 kr 
(2 816 kr) 

 Övriga fastigheter  år 2 775 kr 
(2 220 kr) 

2 775 kr 
(2 220 kr) 

5 550 kr 
(4 440 kr) 

 

c) Dagvattenavgift Kategori# Avgift per Df Dg TOTALT 

 
Småhusfastigheter Småhus år 

735 kr 
(588 kr) 

100 kr 
(80 kr) 

835 kr 
(668 kr) 

 
Övriga fastigheter Kategori 1 m2/år 

0,59 0,52 kr 
0,47 (0,41 kr) 

0,07 kr 
(0,06 kr) 

0,59 kr 
(0,47 kr) 

 
 Kategori 2 m2/år 

1,05 kr 
(0,84 kr) 

0,14 kr 
(0,11 kr) 

1,19 kr 
(0,95 kr) 

 
 Kategori 3 m2/år 

1,42 kr 
(1,14 kr) 

0,19 kr 
(0,15 kr) 

1,61 kr 
(1,29 kr) 

 
Allmän platsmark Kategori 1 m2/år  

0,79 kr 
(0,63 kr) 

15,84 0,79 kr 
12,67 (0,63 kr) 

 
 Kategori 2 m2/år  

1,33 kr 
(1,06 kr) 

15,84 1,33 kr 
12,67 (1,06 kr) 

 
 Kategori 3 m2/år  

2,13 kr 
(1,70 kr) 

15,84 2,13 kr 
12,67 (1,70 kr) 
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RÖRLIGA AVGIFTER 

 

d) Förbrukning Avgift per V S TOTALT 

 
Uppmätt/beräknad mängd m3 

15,84 kr 
(12,67 kr) 

15,84 kr 
(12,67 kr) 

31,68 kr 
(25,34 kr) 

 

#För definition av 14.1 c) Kategori 1-3, samt Småhus, se § 3. 

Huvudmannen beslutar vilken mätarstorlek som skall installeras utifrån fastighetens behov, där 

hänsyn tas till behovet av hushållsvatten. 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 

betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. För fastigheter som inte är avgiftsskyldiga 

för vatten gör huvudmannen en bedömning av vilken mätarstorlek som motsvarar fastighetens 

behov av vatten för hushållsbruk. Fastighetsägaren får sedan betala spillvattendelen av avgiften för 

den mätare som bedöms motsvara behovet av hushållsvatten. 

Fastighetens förbrukning bestäms enligt reglerna i 14.3, dock tas bara spillvattendelen av den 

rörliga avgiften ut. 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levererats till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas rörlig avgift ut enligt 14.1 d) efter antagen förbrukning om 150 m3 

per år och folkbokförd person. Fast avgift debiteras enligt 14.1 b). 

14.4 För så kallat byggvatten skall brukningsavgift enligt 14.1 a) och 14.1 d) betalas. Om mätning 

inte sker, antas den förbrukade mängden uppgå till 30 kbm per lägenhet enligt § 3, samt fast 

avgift enligt 14.1 b). 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall fast avgift enligt 14.1 a) betalas. 

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 

enligt SWEDAC:s föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 

uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 

miljödomstol eller annan instans bestämd av Riksdagen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren blivit godkänd, skall 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som 

framgår av § 18. 

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 

(kylvatten o dyl.), skall avgift betalas för motsvarande spillvattenandel enligt 14.1 d). 

§ 15 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala 

brukningsavgift enligt 14.1 c). 
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§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp 

betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och 

fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalas avgift motsvarande 

fast avgift för småhus enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 14.1 c). Alla andra obebyggda 

fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift enligt 14.1 b) och dagvattenavgift enligt 

14.1 c).  

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål skall avgifter enligt 14.1 b) och 

c) betalas för de ändamål där avgiftsskyldighet föreligger. 

Bebyggs småhusfastighet tillkommer avgift enligt 14.1 d).  

Bebyggs bostadsfastighet eller annan fastighet skall avgifter enligt 14.1 a), b), c) och d) betalas, 

där storleken på mätaren eller mätarkombinationen bestäms av huvudmannen efter fastighetens 

behov av vatten för hushållsbruk och där dagvattenavgiften bestäms utifrån fastighetens 

hårdgjordhet. 

§ 18 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln stängts av eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen skall avgift för detta betalas. Avgift tas ut enligt nedan. 

I avgiften ingår mervärdesskatt, moms 25 %. Avgiften angiven inom parentes () är utan moms.  

Avgift per åtgärd och tillfälle*:   

Nedtagning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Uppsättning av vattenmätare 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på fastighetsägares begäran 700 kr (560 kr) 

Avstängning av vattentillförsel på grund av utebliven betalning 1 400 kr (1 120 kr) 

Påsläpp av vattentillförsel 700 kr (560 kr) 

Montering av strypbricka 1 400 kr (1 120 kr) 

Demontering av strypbricka 700 kr (560kr) 

Undersökning av vattenmätare 1 431 kr (1 145 kr) 

Länsning av vattenmätarbrunn 700 kr (560 kr) 

Förgävesbesök 875 kr (700 kr) 

 

*För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. Påsläpp av vattentillförsel vid utebliven betalning utförs 

endast helgfria vardagar under ordinarie arbetstid. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt 

lagen om allmänna vattentjänster avgifter tas ut enligt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14-18 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, kvartal eller annan 

debiteringsperiod som huvudmannen beslutar om. Avgift enligt 14.1 d) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som 

anges i §§ 14 och 16. 

Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på faktura, skall dröjsmålsräntas betalas på 

obetalt belopp enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle skett.  

Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år.  

I samband med fastighetsöverlåtelse skall fastighetsägare skriftligen meddela mätarställning samt 

övriga nödvändiga uppgifter för registrering av fastighetsöverlåtelsen.  

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats 

på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med 

fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vid beloppsavrundning tillämpas Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.6 samt § 16, 

som är baserade på uppmätning, eller uppskattad förbrukning, hos fastighetsägare, skall därvid 

tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 

den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

***** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas hos Mark- och miljödomstol, eller annan instans bestämd av Riksdagen, jämlikt 

53 § vattentjänstlagen. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 231 Dnr KS 2020/00326  

Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader utanför 
Källdalsskolan Projekt 60662 

Sammanfattning 

 Med anledning av den nya skolan i Källdal behövs gatuombyggnationer för att 
infrastrukturen ska fungera. Här ingår nya busshållplatser, nya gång- och cykelbanor, 
gång- och cykelpassager samt vägombyggnader. Syftet med byggnationerna är att möta 
de behov som uppstår till följd av den nya skolan. Åtgärderna beskrivs i nämndens 
underlag. 
Budgeten för projektet var i investeringsplanen satt till 5,5 miljoner kronor. Den 
prognosticerade totala kostnaden för projektet är i dagsläget 9,6 miljoner kronor. Enligt 
riktlinjer för investeringar ska avvikelser som överstiger 10 % inom respektive projekt 
lyftas till kommunfullmäktige för ny prövning. I controllerrapporten har en avstämning och 
prognostisering av utfallet av Samhällsbyggnadsnämndens totala investeringsutgifter i 
relation till budget gjorts. Bedömningen är att 90 % av nämndens totala investeringsbudget 
kommer att förbrukas under året. Avvikelsen för detta projekt kan således hanteras inom 
ramen för investeringsbudgeten. 
Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-03 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-03-26 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att revidera projektets budget till totalt 9,6 mkr, 
  
att utökning ska hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ordinarie 
investeringsbudget för 2020. 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-07-03 Dnr KS 2020/00326 

  
 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 
Telefon 0522-69 60 15 
bengt.adolfsson@uddevalla.se 

 

Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader 

utanför Källdalsskolan Projekt 60662 

Sammanfattning 

 Med anledning av den nya skolan i Källdal behövs gatuombyggnationer för att 
infrastrukturen ska fungera. Här ingår nya busshållplatser, nya gång- och cykelbanor, 
gång- och cykelpassager samt vägombyggnader. Syftet med byggnationerna är att möta 
de behov som uppstår till följd av den nya skolan. Åtgärderna beskrivs i nämndens 
underlag. 
Budgeten för projektet var i investeringsplanen satt till 5,5 miljoner kronor. Den 
prognosticerade totala kostnaden för projektet är i dagsläget 9,6 miljoner kronor. Enligt 
riktlinjer för investeringar ska avvikelser som överstiger 10 % inom respektive projekt 
lyftas till kommunfullmäktige för ny prövning. I controllerrapporten har en avstämning och 
prognostisering av utfallet av Samhällsbyggnadsnämndens totala investeringsutgifter i 
relation till budget gjorts. Bedömningen är att 90 % av nämndens totala investeringsbudget 
kommer att förbrukas under året. Avvikelsen för detta projekt kan således hanteras inom 
ramen för investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-07-03 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2020-03-26 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att revidera projektets budget till totalt 9,6 mkr 
 
att utökning ska hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ordinarie 
investeringsbudget för 2020  
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-03-26 Dnr SBN 2020/00258 

  
 

Handläggare 

Projektledare Cecilia Wahlskog 
Telefon 0522-69 73 18 
cecilia.wahlskog@uddevalla.se 

 

Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader 

utanför Källdalsskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av den nya skolan i Källdal behövs gatuombyggnationer för att 
infrastrukturen ska fungera. Här ingår nya busshållplatser, nya gång- och cykelbanor, 
gång- och cykelpassager samt vägombyggnader. 
Syftet med byggnationerna är att möta de behov som uppstår till följd av den nya 
skolan. Nedan listas några av åtgärderna: 
Lingatan 

 Området har idag saknat en gång- och cykelväg på delar av sträckan mellan 
Norgårdenskolan samt handelsområdet kring Undavägen där många ungdomar 
har gått ute i gatan.  

 Nya skolbusshållplatser anordnas i anslutning till säkra skolvägar.  
Undavägen 

 Ny gång- och cykelpassage 
 Fastdämpande åtgärd i form av gupp 
 Tillgänglighetsanpassa busshållplatser 
 Vänstersvängfält mot Almåsvägen för att begränsa köbildning 

 
 
Budgeten för projektet var i investeringsplanen satt till 5,5 miljoner kronor. Den 
prognosticerade totala kostnaden för projektet är i dagsläget 9,6 miljoner kronor. Enligt 
riktlinjer för investeringar ska avvikelser som överstiger 10 % inom respektive projekt 
lyftas till kommunfullmäktige för ny prövning. I controllerrapporten har en avstämning 
och prognostisering av utfallet av Samhällsbyggnadsnämndens totala 
investeringsutgifter i relation till budget gjorts. Bedömningen är att 90 % av nämndens 
totala investeringsbudget kommer att förbrukas under året. Avvikelsen för detta projekt 
kan således hanteras inom ramen för investeringsbudgeten. 
 
Nedlagda kostnader tom 20-02-29 4 500 000 kr 
    
Projektering 1 150 000 kr 
Entreprenad 8 000 000 kr 
Byggherrekostnader 450 000 kr 
    
Ursprunglig budget beräknad 2017 5 500 000 kr 
Prognosticerade totala kostnader för projektet 200327 9 600 000 kr 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2020-03-26 Dnr SBN 2020/00258 

  
 

 

 

Anledningen till den ökande kostnaden är bland annat: 
 Indexuppräkning, tre år från då budgeten sattes 
 Utökade åtgärder på Undavägen som inte var kalkylerade för i den första 

budgeten 
 Höjdsättningen av skolan har legat för högt vilket har resulterat i större 

anpassningar mot befintlig mark 
 Trädallé kunde inte tas ned enligt tidplan pga. dröjsmål med beslut från 

länsstyrelsen 
 Budget är för lågt satt från början 
 Avstängningar är dyrare än vad som brukar vara medräknat i budget, ibland är 

detta ej ens med 
   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26.      

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera projektets budget till 9,6 mkr. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Aya Norvell Cecilia Wahlskog 
Tf. förvaltningschef Projektledare 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 212 Dnr SBN 2020/00258  

Revidering av budget för projekt om gatuombyggnader utanför 
Källdalsskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av den nya skolan i Källdal behövs gatuombyggnationer för att 
infrastrukturen ska fungera. Här ingår nya busshållplatser, nya gång- och cykelbanor, 
gång- och cykelpassager samt vägombyggnader. 
Syftet med byggnationerna är att möta de behov som uppstår till följd av den nya 
skolan. Nedan listas några av åtgärderna: 
Lingatan 

 Området har idag saknat en gång- och cykelväg på delar av sträckan mellan 
Norgårdenskolan samt handelsområdet kring Undavägen där många ungdomar 
har gått ute i gatan.  

 Nya skolbusshållplatser anordnas i anslutning till säkra skolvägar.  
Undavägen 
  Ny gång- och cykelpassage  
  Fastdämpande åtgärd i form av gupp  
  Tillgänglighetsanpassa busshållplatser  
  Vänstersvängfält mot Almåsvägen för att begränsa köbildning  
  
  
Budgeten för projektet var i investeringsplanen satt till 5,5 miljoner kronor. Den 
prognosticerade totala kostnaden för projektet är i dagsläget 9,6 miljoner kronor. Enligt 
riktlinjer för investeringar ska avvikelser som överstiger 10 % inom respektive projekt 
lyftas till kommunfullmäktige för ny prövning. I controllerrapporten har en avstämning 
och prognostisering av utfallet av Samhällsbyggnadsnämndens totala 
investeringsutgifter i relation till budget gjorts. Bedömningen är att 90 % av nämndens 
totala investeringsbudget kommer att förbrukas under året. Avvikelsen för detta projekt 
kan således hanteras inom ramen för investeringsbudgeten. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26.     

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 
Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
  
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera projektets budget till 9,6 mkr. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 212 

 
Vid protokollet  
Aya Norvell  
  
Justerat 2020-04-21 av  
Mikael Staxäng  
Roger Johansson  
  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-21  
Ola Löfgren   
  
Skickat 2020-04-29 till  
Kommunstyrelsen  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 228 Dnr KS 2020/00384  

Antagande av verksamhetsområde för dagvatten på 
Flaggbergsvägen, Lyckorna  

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår i beslut daterat 2020-05-27 § 20 kommunfullmäktige att 
anta allmänt verksamhetsområde för dagvatten för sammanlagt 13 fastigheter i de västra 
delarna av området Lyckorna, Ljungskile. Fastigheterna som föreslås ingå i 
verksamhetsområdet för dagvatten utgörs av ett sammanhängande område bestående av 
fastigheter som i dagsläget saknar verksamhetsområde för dagvatten. 
  
Anslutningen görs som ett led i att jämställa anslutningen till verksamhetsområden inom 
Uddevalla kommunen. Beslut om antagande av allmänt verksamhetsområde krävs för 
att berörda fastigheter ska bli avgiftsskylda enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 
(2006:412). 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2020-05-27 
Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med bilagor; karta, samt fastighetsförteckning. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta allmänt verksamhetsområde för dagvatten enligt bilagd karta och förteckning 
inom del av Flaggbergsvägen, Lyckorna. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-06-26 Dnr KS 2020/00384 

  
 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Antagande av verksamhetsområde för dagvatten på 

Flaggbergsvägen, Lyckorna  

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår i beslut daterat 2020-05-27 § 20 kommunfullmäktige att 
anta allmänt verksamhetsområde för dagvatten för sammanlagt 13 fastigheter i de västra 
delarna av området Lyckorna, Ljungskile. Fastigheterna som föreslås ingå i 
verksamhetsområdet för dagvatten utgörs av ett sammanhängande område bestående av 
fastigheter som i dagsläget saknar verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Anslutningen görs som ett led i att jämställa anslutningen till verksamhetsområden inom 
Uddevalla kommunen. Beslut om antagande av allmänt verksamhetsområde krävs för 
att berörda fastigheter ska bli avgiftsskylda enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 
(2006:412). 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-06-25 
Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2020-05-27 
Västvatten AB:s tjänsteskrivelse med bilagor; karta, samt fastighetsförteckning. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta allmänt verksamhetsområde för dagvatten enligt bilagd karta och förteckning 
inom del av Flaggbergsvägen, Lyckorna. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Västvatten AB 
Samhällsbyggnadsnämnden, avdelningarna Myndighet och Planering. 
Vik. Översiktsplanerare 















 

Handläggare: 

Martin West 

Telefon: 0522-63 88 44 

martin.west@vastvatten.se 

 

 

 
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Tjänsteskrivelse 

Verksamhetsområde för dagvatten på 
Flaggbergsvägen, Lyckorna 

 

Sammanfattning 
Området är beläget i västra delen av Lyckorna. Fastigheterna som 
föreslås ingå i verksamhetsområde för dagvatten utgörs av ett 
sammanhängande område bestående av tretton befintliga fastigheter 
som i dagsläget saknar verksamhetsområde för dagvatten. 
 
Beslutsunderlag 
- Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna 

verksamhetsområdet 
- Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2020-05-04. 

 
Förslag till beslut 
Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten AB:s styrelse 
 
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om 
verksamhetsområde för dagvatten enligt bifogad karta och förteckning 
inom del av Flaggbergsvägen, Lyckorna. 
 
Ärendebeskrivning 
Området består av totalt tretton fastigheter som i dagsläget inte tillhör 
verksamhetsområde för dagvatten. 
Anslutningen av berörda fastigheter görs som ett led i att jämställa 
anslutningen till verksamhetsområden inom Uddevalla kommun.  
Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter 
ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 
(2006:412). I detta fall för Dagvattengata. 
 
Med vänlig hälsning 
 
VÄSTVATTEN AB 
 
 
 
Martin West 
Handläggare 
 
Bilagor 
 
1. Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområdet. 
2. En karta över föreslaget verksamhetsområde. 
3. Översiktskarta över områdets lokalisering. 
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HANDLÄGGARE:  
Martin West  
TELEFON 0522-63 88 44  
martin.west@vastvatten.se 
 

 
 

Flaggbergsvägen, Lyckorna verksamhetsområde dagvatten 
 

Totalt 13 stycken fastigheter skall ingå i det nya verksamhetsområdet för dagvatten. 
 

 

Fastighet Del av fastighet, gäller adress Nr i kartan 
LYCKORNA 2:7 Båda delarna 1 
LYCKORNA 2:71  2 
LYCKORNA 2:83  3 
LYCKORNA 2:132  4 
LYCKORNA 2:170  5 
LYCKORNA 2:175  6 
LYCKORNA 2:179 Del av Flaggbergsvägen 7 
LYCKORNA 2:187  8 
LYCKORNA 2:198  9 
LYCKORNA 2:218  10 
LYCKORNA 2:237  11 
LYCKORNA 5:1  12 
LYCKORNA 5:2  13 

 

mailto:martin.west@vastvatten.se


Föreslaget verksamhetsområde 2020-05-04

LICO02
Textruta
1

LICO02
Textruta
2

LICO02
Textruta
3

LICO02
Textruta
4

LICO02
Textruta
5

LICO02
Textruta
6

LICO02
Textruta
7

LICO02
Textruta
8

LICO02
Textruta
9

LICO02
Textruta
10

LICO02
Textruta
11

LICO02
Textruta
13

LICO02
Textruta
1

LICO02
Textruta
12



2020-05-05Lyckorna Översikt

³

1:10000

0 100 200 300 400 500 [m]



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 232 Dnr KS 2020/00464  

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 
2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för år 2021. 
Förslaget innebär att kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i varje 
kalendermånad undantaget i juni där kommunfullmäktige föreslås att sammanträda den 
andra torsdagen i juni med hänsyn till årets skolavslutning den 9 juni. Juli och augusti 
föreslås fortsatt vara sammanträdesfria.  
  
Kommunfullmäktige föreslås att fortsatt sammanträda med start kl. 17:30 undantaget 
kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni som föreslås börja kl. 09:00. 
  
Följande dagar föreslås: den 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 10 juni, 8 
september, 13 oktober, 10 november och 8 december. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-27 
  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under 2021 till följande dagar: 
den 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 10 juni, 8 september, 13 oktober, 
10 november och den 8 december samt, 
 
 att sammanträdena ska börja kl. 17:30 undantaget den 10 juni som ska börja kl. 09:00. 
  
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-07-27 Dnr KS 2020/00464 

  
 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Bestämmande av sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för år 2021. 
Förslaget innebär att kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i varje 
kalendermånad undantaget i juni där kommunfullmäktige föreslås att sammanträda den 
andra torsdagen i juni med hänsyn till årets skolavslutning den 9 juni. Juli och augusti 
föreslås fortsatt vara sammanträdesfria.  
 
Kommunfullmäktige föreslås att fortsatt sammanträda med start kl. 17:30 undantaget 
kommunfullmäktiges budgetsammanträde i juni som föreslås börja kl. 09:00. 
 
Följande dagar föreslås: den 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 10 juni, 8 
september, 13 oktober, 10 november och 8 december. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-07-27 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under 2021 till följande dagar: 
den 13 januari, 10 februari, 10 mars, 14 april, 12 maj, 10 juni, 8 september, 13 oktober, 
10 november och den 8 december samt, 
 
 att sammanträdena ska börja kl. 17:30 undantaget den 10 juni som ska börja kl. 09:00. 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Kommunikationsavdelningen 
Samtliga nämnder 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 230 Dnr KS 2020/00495  

Årsredovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för 2019. 
  
Årets resultat är -555 871 kr. Revisorerna skriver bl.a. att. årets budgeterade 
verksamhetskostnader avviker med 1 514 tkr från faktiska kostnader under 
verksamhetsåret. Förbundet gör gällande att avvikelsen främst beror på svårigheter att 
rekrytera personal samt att insatser avslutades i förtid. Förbundet belyser problematiken 
med ändrade förutsättningar för inlåning av personal från Försäkringskassan och 
numera även arbetsförmedlingen vilket har identifierats av förbundet som en risk att 
kunna nå uppsatta verksamhetsmål och verkställa beslutade insatser. 
  
Revisorerna skriver också att trots årets underskott uppgår det egna kapitalet till 2 761 
tkr vilket fortsatt överstiger det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet 
väsentligt. Enligt förbundets budget för de kommande tre åren kommer man dock 
använda tidigare inte utnyttjade men erhållna bidrag och nå de nationella 
rekommendationerna. 
  
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Väst, med bilaga 1 och 2. 
Revisionsberättelse för 2019. 
Tidplan för redovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst. 
Sammanträdesprotokoll nr 1 2020-03-20, Samordningsförbundet Väst. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 
  
att godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Väst. 
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
Justerat 2020-08-28 
Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Årsredovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för 2019. 
 
Årets resultat är -555 871 kr. Revisorerna skriver bl.a. att. årets budgeterade 
verksamhetskostnader avviker med 1 514 tkr från faktiska kostnader under 
verksamhetsåret. Förbundet gör gällande att avvikelsen främst beror på svårigheter att 
rekrytera personal samt att insatser avslutades i förtid. Förbundet belyser problematiken 
med ändrade förutsättningar för inlåning av personal från Försäkringskassan och 
numera även arbetsförmedlingen vilket har identifierats av förbundet som en risk att 
kunna nå uppsatta verksamhetsmål och verkställa beslutade insatser. 
 
Revisorerna skriver också att trots årets underskott uppgår det egna kapitalet till 2 761 
tkr vilket fortsatt överstiger det rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet 
väsentligt. Enligt förbundets budget för de kommande tre åren kommer man dock 
använda tidigare inte utnyttjade men erhållna bidrag och nå de nationella 
rekommendationerna. 
 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Väst, med bilaga 1 och 2. 
Revisionsberättelse för 2019. 
Tidplan för redovisning 2019 från Samordningsförbundet Väst. 
Sammanträdesprotokoll nr 1 2020-03-20, Samordningsförbundet Väst. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, 
  
att godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Väst. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
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Samordningsförbundet Väst 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2019 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal. Målet var 200 samverkansparter under 

2019. 

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

493 samverkansparter har haft 

erfarenhetsutbyte via 

utbildningsinsatser, Arenadagar och 

Förbundet Dag och Finsamkonferensen 

eller fått information om förbundet och 

insatserna vid olika möten eller ”Öppet 

Hus”.  

Flera av samverkansparterna kan ha 

deltagit i olika aktiviteter och därmed 

räknats flera ggr, men när aktiviteterna 

innehåller upprepade träffar, då räknas 

varje person bara en gång. 

På AME/ALE/AMA i alla kommuner, 

förutom i Färgelanda, finns avtal om 

arbetsträningsplats inkl. på Dingle 

Hundcentrum. 24 deltagare har varit på 

någon dessa platser.  

Sof Väst uppvisar ett positivt resultat 

för perioden. 
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse per insats hos Sof Väst 2019 
Rehabvägledare (Rv) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019  
Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 200 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under året haft 133 nya deltagare, 79 

kvinnor och 43 män, samt 2 anonyma.  
 

Kommentar:  

Flera av uppdragen som rehabvägledare var inte bemannade 

hela året. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

38 % av deltagarna som började sin insats hos Rv under 2019 

var under 30 år.  

21 % av alla deltagarna som avslutades under 2019 hade helt 

kommit i egen försörjning. 
 

Kommentar:  

Betydligt flera unga än tidigare år och något flera har kommit 

till egen försörjning än föregående år. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

Minst 40 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle ha arbete eller 

studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

Drygt 61 % av deltagarna som avslutades under 2019 kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 35 % av alla deltagarna som 

avslutades under 2019 hade kommit i arbete eller till studier 

eller 57 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 
 

Kommentar:  

Flera hade kommit till egen försörjning än föregående år. 

 
Kommentar: På grund av en gynnsam arbetsmarknad 2019 har deltagare som kommit till Rv stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mer ”förrehab”. 
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Rehabvägledare (Rv) forts. 
Uppföljning 6 månader efter 

avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2018-01-

01 och tom 2019-06-30 

158 deltagare avslutades under 

denna period, 147 hade gett sitt 

samtyckte att delta i 

uppföljningen och 125 eller 85 % 

svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut gör de även det 6 månader 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 

158 som avslutades under perioden, dvs. samma 

grupp deltagare. 

38 % (22 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut. 

38 % (35 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Uppföljning 2 år efter avslut.  

Jämföra samma personer som har 

haft rehabvägledare, 6 månader 

efter avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är bestående? 

Uppföljningen gäller deltagare 

som avslutades under 2017 

120 deltagare avslutades och 64 

personer svarade eller 53 %. 

De som har egen försörjning, arbetar och 

studerar vid avslut 2017 gör de även det 2 år 

efter avslut? 

Kommentar:  

Inom parantes måluppfyllelse vid avslut för de 

120 som avslutades 2017, dvs. för samma grupp 

deltagare. 

55 % (18 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, hade hel egen 

försörjning 2 år efter avslut. 

67 % (33 %) av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

 
Kommentar: Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 
2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats jämfört med samma grupp vid avslut.  
Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. 
 
Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar och har egen försörjning ökar med tiden. 
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Utredningen  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 

Att utreda en 

individs 

förutsättningar 

för 

arbete/studier. 

 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 

Minst 150 deltagare under 

året. 

133 personer deltog i utredningen 2019, det inkl.3 individuella utredningar. 
 

Ytterligare 17 avböjde, uteblev eller var ej längre aktuella när de kallades.  
 
Kommentar:  

125 personer remitterades 2019 till utredningen och det är något färre än de 
senaste åren. De som ingick i de första grupperna i januari och februari, hade 
remitterats 2018. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 17 % av deltagarna i utredningen under 2019, var under 30 år. 
 

Kommentar:  

Det är något flera än föregående år. 
 

Kommentar: Bemanningen har varit 2 tjänster, förutom vid två grupptillfällen då har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. 
 

Hälsa- och Vägledning/HOV:en 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att deltagarna förbättrar sin hälsa 

och därmed får ökad 

arbetsförmåga och ökade 

förutsättningar att närma sig 

arbete eller studier och egen 

försörjning.  

Personer över 25 år, med eller 

utan erfarenhet av arbetslivet 

6 grupper och minst 50 nya deltagare under året  

 

 
 

 

HOV:en har under 2019 haft 6 

grupper och 57 deltagare. 
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Min väg mot ökat hälsa och arbete/MIHA 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att deltagarna får ökad arbetsförmåga 

och bättre hälsa och därmed öka deras 

förutsättningar för arbete och/eller 

studier och möjlighet till egen försörjning. 

Utrikes födda 

personer som inte 

har etablerat sig på 

arbetsmarknaden. 

6 grupper och minst 60 nya deltagare. 

Grupperna kunde genomföras i samtliga 

kommuner om det fanns efterfråga. 

MIHA hade under januari – juli  3 

grupper och 27 deltagare.  

En av grupperna genomfördes på 

Orust och de andra två i Uddevalla.  

Kommentar: Insatsen upphörde den 31 juli efter beslut i styrelsen pga. liten efterfråga/få anvisades. 
 

Fysioterapeut 
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att göra deltagarna medvetna om sina 

fysiska förutsättningar och eventuella 

begränsningar. 

Alla deltagare i insatser som 

Sof Väst finansierar, dock 

individuellt i första hand de 

som deltar i Utredningen och 

HOV:en. 

Genomföra minst en föreläsning om hälsa, kost, 

motion per grupp inom Utredning, HOV:en och 

MIHA. 

 

Genomfört 26 föreläsning under 

året. 10 i Utredningen, 13 i 

HOV:en, 2 i MIHA och en i Steg1 

Uddevalla. 

Att vara en del i uppdraget att utreda 

deltagarens förutsättningar för 

yrkesarbete, samt att kunna ge råd till 

deltagarna utifrån sin 

specialkompetens. 

 Genomför minst 90 Tippa- och konditionstester, 

inkl. råd och stöd under året. 

Genomfört 87 Tippa- och 

konditionstester, inkl. råd och stöd 

på deltagare i Sof Väst 

verksamheter under året.    
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Steg1 Uddevalla 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Tidigt fånga upp och ge en meningsfull 

aktivitet till ungdomar som hoppat av 

skolan, eller är på väg att hoppa av 

skolan. 

Unga vuxna 16–29 år med 

diffus problematik, med eller 

utan diagnos som står långt 

från arbetsmarknaden. 

Att avsluta pågående grupp och de som hade 

individuellt stöd i mars. 

Steg1 Uddevalla hade under 

januari – mars 12 deltagare som 

avslutades.  

Kommentar: Insatsen samfinansierades av Samordningsförbundet Väst och Uddevalla kommun. Den avslutades den 20 mars pga. att medfinansieringen från 

Uddevalla kommun upphörde. 

ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Att tidigt fånga upp och ge en meningsfull  

aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan,  

är på väg att hoppa av skolan, att reducera  

utanförskap hos unga vuxna och vara  

motivations- och aktivitetshöjande samt  

arbets- eller studieförberedande 

Unga vuxna 15–24 år med 

diffus problematik, med 

eller utan diagnos som står 

långt från arbetsmarknaden 

Insatsen skulle finnas i Strömstad, 

Orust, Munkedal/Färgelanda och 

from 20 mars i Uddevalla (för 

deltagare från Lysekil, Uddevalla, 

Sotenäs och Tanum). 

Minst 40 nya deltagare under 2019.  

Totalt deltog 86 ungdomar i Steg1 (En skola 

för alla) och därav var 62 nya 2019. 

Strömstad 15 och därav 8 nya. 

Orust 21 och därav 12 nya. 

Munkedal/Färgelanda 30 och därav 22 nya. 

Uddevalla (LUST) 20 samtliga nya. 

Kommentar: Insatsen avslutades i Strömstad den 30 november, medan den fortsätter i de övriga kommunerna tom 31 januari 2020. 
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Delprojektledare för ESF-projekt En skola för alla, Steg1  

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Sprida kunskap  

om projektet. 

 

Chefer och handläggare inom 
Sof´s Västs område. 
 

Personalen som arbetar med 
deltagarna i Steg1 (En skola för 
alla) 

50 samverkansparter/år 
 

Delprojektledaren leder de 

kommunvisa styrgrupperna, 

samt sprider information om 

projektet. 

61 medarbetare har medverkat runt projektet.  

6 styrgruppsmöten har genomförts. 

Information till KS på Orust och Färgelanda med totalt 42 åhörare 

4 informationsmöte för totalt 52 medarbetare hos parterna som arbetar 

med målgruppen. Totalt 155 personer. 

Delta i  

ledningen av 

projektet.  

Huvudprojektets  projektledare, 

projektekonom och övriga 

delprojektledare. 

Säkerställa att Sof´s del av  

projektet blir klart och håller den 

standard som ESF kräves.  

 Har deltagit vid möte och konferenser med projektledningen och lämnat 

in allt underlag och rapporter som krävs och har efterfrågats. ESF ligger 

långt efter med sin hantering, godkännande och utbetalningar av 

inkommit material. 
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ASF-utvecklare 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2019 
Ska sprida kunskap om och vara 

stöd för utvecklingen av ASF i vårt 

område. 

Chefer, handläggare och andra 

tjänstepersoner. 

Minst 50 tjänstepersoner ska ha deltagit i någon 

form av samverkansmöten om ASF och 

kompletterande arbetsmarknad under året. 

ASF-utvecklaren har under året 
informerad och diskuterat ASF med 
105 samverkansaktörer. Många har 
deltagit vid flera tillfällen.  

Genomföra kommunvis 

förankringsprocess om ASF. 

Handläggare/tjänstepersoner i 

kommunerna 

I varje kommun i Sof Västs område skall finnas en 

handläggare som arbetar med ASF. 

ASF-utvecklaren var samman-

kallande i nätverket med hand-

läggare från kommunerna 

Ska vara stöd och 

kontaktperson för och  

mellan befintliga 

Arbetsintegrerande sociala 

företag inom förbundets 

område och 

myndigheterna.  

Anställda och personer som 

arbetstränar-/prövar på ASF i Sof 

Väst område. 

Befintliga ASF i Sof Väst område ska inte läggas 

ner eller gå i konkurs. 

Stöttat befintliga ASF i vårt 

område, Dingle Hundcentrum, 

Vägen Ut! Branneby, Café Svea och 

Cykelbruket i Uddevalla samt 

Orustmodellen i Svanesund. Stöttat 

dem framför allt i personalärenden 

och i kontakten med 

Arbetsförmedlingen och 

kommunerna. 
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Statistik 
 

Tre Strukturövergripande insatser finansierades 2019 av Sof Väst: ASF-utvecklare, delprojektledare ESF-

projektet samt kunskapsutveckling och information i samverkan. Totalt har det deltagit 753 medarbetare, 

flera av samarbetsparterna har deltagit i flera olika insatser och räknas då flera gånger, men bara en gång 

per aktivitet. 

 
Sof Väst individinriktade insatser har under 2019 haft 544 deltagare,  289 kvinnor och 248 män, samt ytterligare 

7 anonyma deltagare, någon eller några anonyma deltagare finns i de flesta av insatserna. De anonyma 

deltagarna räknas inte med i statistiken för övrigt. Det var 420 unika deltagare, d.v.s 117 deltagare har deltagit i 

mera än en insats eller varit inskrivna mera än en gång. Under 2019 har det varit 401 nya deltagare, varav 223 

kvinnor och 178 män. 398 avslutade sin insats 2019, varav 201 kvinnor och 197 män. Den 31 december 2019 

deltog 141 personer i någon av Sof Väst individinriktade insatser, 89 kvinnor och 52 män. Under 2019 var som 

2018 ovanligt jämn könsfördelning jämfört med tidigare år. Det kan bero på att det varit flera insatser riktade till 

unga och där finns det flera män än kvinnor. 

___________________________________________________________________________________________ 

Rehabvägledare:  Finns i förbundets samtliga kommuner, skulle vara 5 – 5,5 tjänster, men största delen 

av året har enbart 4 tjänster varit bemannade.  

De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning 

eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ALE/AMA i 

Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust, Uddevalla och på Dingle Hundcentrum (ASF). 

 

Statistik för rehabvägledarna för 2019.  

Rehabvägledarna hade under året totalt 222 deltagare, 133 kvinnor och 89 män. Därav 122 nya deltagare, 79 

kvinnor och 43 män. 122 deltagare avslutades hos rehabvägledarna 2019, 63 kvinnor och 59 män. 

  

122 (+2 anonym) nya deltagare 2019                                   122 avslutade deltagare 2019      

Därav 79 kvinnor och 43 män                                                 Därav 63 kvinnor och 59 män     

        
Deltagare som har varit inskrivna tidigare redovisas enbart en gång. 
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Avslutningsorsak för de 122 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2019. 
  

    
*Utan mätning är oftast deltagare som ej har fullföljt insatsen och avbrytet kontakten 
 

 

Sysselsättning vid start och avslut för de 122 som avslutades hos rehabvägledare 2019.  
  

          
43 av de 122 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 35 %.  

För kvinnorna är det 39 % och för männen är det 31 %  

_________________________________________________________________ 

Försörjning vid start och avslut för de 122 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2019. 

     
 

Totalt 25 av 122 avslutade deltagare, vilket är 20,5 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna är det 21 % och för männen 20 %.  

Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan kombineras 

med något annat.  

26

13

21

2

1

Arbete, studier, arbetssökande

Fortsatt rehabilitering

Sjukdom

Flytt

Utan mätning

63 Kvinnor

20

16

21

1

1

Arbete, studier,…

Fortsatt rehabilitering

Sjukdom

Utan mätning

Övrigt

59 Män

2

1

14

21

4

24

Arbete

Studier

Arbetssökande

63 kvinnor

Efter

Före
1

3

8

16

2

21

Arbete

Studier

Arbetssökande

59 män

Efter

Före

16

9

2

14

3

19

2

4

17

5

1

4

12

12

1

13

1

Sjuk/Rehabpenning

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

A-kassa

Aktivitetsstöd

Försörjningsstöd

CSN

Ingen offentlig…

Uppgift saknas

63 kvinnor

Efter

Före

11

3

5

10

25

2

3

12

3

1

2

11

20

1

12

1

Sjuk/Rehabpenning

Aktivitetsersättning

Sjukersättning

A-kassa

Aktivitetsstöd

Försörjningsstöd

CSN

Annan offentlig försörjning

Ingen offentlig försörjning

Uppgift saknas

59 män

Efter

Före



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

4 
 

Kommentar: Flera deltagare har kommit till arbete, studier och egen försörjning än under 2018. Detta trots att 

färre deltagare under 2019 har kunnat tillgodogöra sig insatsen än det var 2018.  

Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt mycket ”förrehab”. 
 

 

Åldersfördelning för de 122 deltagarna (63 kvinnor och 59 män) som avslutades hos rehabvägledare 2019.  
 

 
Genomsnittsåldern var 41,3 år, för kvinnor 39,9 år och för män 42,8 år.  

Unga upp till 29 år ska prioriteras och de är 30 av 122 eller 25% av deltagarna som avslutades 2019. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare 2019.   

  
80 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

75 % av kvinnorna och 85 % av männen.  

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 122 personer som avslutades hos rehabvägledare under 2019. 

                             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning var 3,9 år, för kvinnorna var det 4,2 år och för männen 3,6 år.  
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Huvudremittent och medremittent för 122 deltagare som påbörjade sin insats hos rehabvägledare 2019. 

   
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 

AF och kommunen är oftast huvudremittent.  

Vården är inte ansvarig för personernas försörjning och därmed  oftare medremetent. 
 

 

Månadvis fördelning av de 122 som påbörjade och 122 som avslutade insatsen hos rehabvägledare 2019.  

 

 
Antal anvisade januari – juni var 72 och för juli – december 50.  
 
 

Inskrivningstiden för de 122 personerna som och avslutade insatsen hos rehabvägledare under 2019.  

        
Inskrivningstiden har i genomsnitt varit 9,7 månader.  För kvinnorna 9,9 månader och för män, 9,5 månader.  

Inskrivningstiden ska i genomsnitt vara 6 månader. 
 

 

Kommunvis fördelning av de 32 personer (16 kvinnor och 16 män) som under 2019 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/ALE/AMI och Dingle Hundcetrum (ASF). 

 
Det finns inget avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMI i Färgelanda. 

Av de 3 kvinnorna som var på Dingle Hundcentrum, kom 2 från Munkedal och 1 från Orust. 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2018-01-01 tom 2019-06-30. 

158 deltagare avslutades under perioden, alla utom 11, dvs. 147 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 125, dvs. 85 % av dem som avslutades under perioden. 
 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 125 deltagare som svarade   

  
 

 

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 125 deltagare som avslutades under tiden 2018-
01-01 tom 2019-06-30  och svarade.   
 

 
Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” = egen försörjning 
som inte kan kombineras med något annat.  
Betydlig flera personer har egen försörjning 6 månader efter avslut än vid avslut och något flera arbetar och 
studerar 6 månader efter avslut än vid avslut. 
 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare.  
 

Deltagare som avslutades hos rehabvägledare under tiden 2017-01-01 tom 2017-12-30. 

120 deltagare avslutades under perioden, alla utom 7, dvs. 113 hade gett sitt samtyckte att delta i uppföljningen 

och av dem svarade 64, dvs. 53 % av dem som avslutades under perioden. 
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48 av 125  som deltog i uppföljningen hade hel egen 

försörjning 6 månader efter avslut, dvs. 38 %.  

 

Jämförelse: 37 av 158 dvs 23 % som avslutades 

under denna period hade hel egen försörjning vid 

avslut. 

 

 

48 av 125, dvs. 38% av dem som deltog i 

uppföljningen, arbetar eller studerar 6 månader efter 

avslut. 

Jämförelse: 56 av 158 dvs 35% som avslutades under 

denna period arbetar eller studerar vid avslut. 
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Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 64 deltagare som avslutades under tiden 2017-01-01 
tom 2017-12-30 och svarade.   

 
2 år efter avslut har antal personer med egen försörjning och som arbetar eller studerar mer än fördubblats 
jämfört med samma grupp vid avslut. Hänsyn bör då tas vid att det bara är 53 % som har svarat. 
Slutsats: Resultatet är bestående och antalet som arbetar, studerar som har egen försörjning ökar med tiden. 
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

3,0 tjänster, 1,0 utredare, 2 arbetsterapeuter samt insats från fysioterapeuten.  

Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. 

Aktivitetsbaserad utredning med syfte att utreda individernas förutsättningar för arbete/studier.  

Målet var 24 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka. En grupp/termin skulle 

utlokaliseras till Norra Bohuslän med 12 deltagare/grupp, samt att möjlighet fanns till ett antal 

individuella utredningar lokalt i kommunerna.  

Bemanningen har varit 2 tjänster (en utredare och en arbetsterapeut), förutom vi två grupptillfällen då 

har ytterligare en timanställd arbetsterapeut medverkat. Ingen grupp har kunnat genomföras i Norra 

Bohuslän pga. lokalbrist. 9 grupper har genomförts under året. 
 

Statistik för utredningsenheten 2019 
 

Kommunvis fördelning av de 133 (75 kvinnor och 58 män) som har deltagit i utredning under 2019. 

Tre anonyma har också deltagit men finns inte med i statistiken. 
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43 av 64, dvs. 67 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar 2 år efter avslut. 
 
Jämförelse: 39 av 120 dvs. 33 % som avslutades 
under denna period, arbetar eller studerar vid 
avslut. 

35 av 64 som deltog i uppföljningen hade 

hel egen försörjning 2 år efter avslut, dvs. 

55 %.  

Jämförelse: 22 av 120 dvs. 18 % som 

avslutades under denna period hade hel 

egen försörjning vid avslut. 
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Försörjning vid start för de  133 deltagare som deltog i utredningen under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med  

andra. 

            
Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat eftersom syftet är 

att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

 

Åldersfördelning för de 133 deltagarna (75 kvinnor och 58 män) som deltog i utredningen under 2019.  

  
Genomsnittsåldern var 42,7 år, för kvinnor 45,1 år och för män 39,6 år.  
Största ålderskategorin här är 30 – 59 år, 102 deltagare eller 77 %. Unga upp till 29 år ska prioriteras, de var 17% 
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Utbildningsbakgrund för de 133 personer (75 kvinnor och 58män) som deltog i utredningen under 2019.  

       
71 % av deltagare har grundskola eller gymnasium som sin högsta avslutade utbildning.  

61 % av kvinnorna och 85 % av männen. 
 

 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 133 personer som deltog i utredningen 2019.  

             
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen är 4,5 år, för kvinnorna 4,6 år och för männen 4,4 år 
15% hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
 

 

Huvudremittent och medremittent för de 133 personer som deltog i utredningen under 2019. 

   

 
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Hälsa- och Vägledningskurs/HOV:en är placerad i Uddevalla med deltagare från hela området.  

Det är 1,5 tjänster, samt insats från fysioterapeuten. 

Målgrupp för HOV:en är personer över 25 år, med eller utan erfarenhet av arbetslivet. 

Max 10 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  

Målet för HOV:en är 6 grupper/år och totalt minst 50 nya deltagare/år 

Kursen är arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Kursen fokuserar på hälsa, att skapa balans i vardagen, samt vägledning mot arbete.  Fysiska 

aktiviteter ingår, minst 3 ggr/vecka. 

Syftet är bättre hälsa och därmed ökat arbetsförmåga för deltagarna och att öka deras förutsättningar 

för arbete och/eller studier och till egen försörjning. 
 

Statistik för HOV:en  2019 

Kommunvis fördelning av de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.  

 

 
Framöver ska rehabvägledarna kunna erbjuda gruppverksamhet lokalt enligt HOV:ens princip.  
 

 

Försörjning vid start för de 57 deltagare (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

    
37 av 57 deltagare hade Sjuk/rehabpenning eller försörjningsstöd eller 65 % och det stämmer överens med 
målgruppen. 
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Åldersfördelning för de 57 deltagarna (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.  

 
Genomsnittsåldern var 36,2 år, för kvinnor 35,3 år och för män 37,8 år. 
 

 

Utbildningsbakgrund för de 57 personer (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019. 

     
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 57 personer som deltog i HOV:en 2019. 

                            
 

Inremittent för de 57 (35 kvinnor och 22 män) som deltog i HOV:en 2019.         

      
AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 
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Min väg mot ökad hälsa och arbete/ MIHA Placering i Uddevalla med deltagare från hela 

området.  

1,4 tjänst kursledare, samt en språkstödjare. 

Målgrupp för insatsen är för utrikes födda personer som inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. 

Max 12 deltagare/grupp, varje grupp pågick i 5 - 6 veckor, 5 halvdagar/vecka.  Kurserna erbjöds i hela 

Sof Västs området. 

Målet för MIHA var minst 6 grupper och totalt minst 60 nya deltagare/år.  

Kursen var arbetsförmågestärkande, såväl ur ett hälsoperspektiv som ur ett socialt och kunskapsmässigt 

perspektiv. Lättare fysisk träning ingår minst 3 ggr/ vecka. Syftet är ökad arbetsförmåga och bättre hälsa 

för deltagarna och att öka deras förutsättningar för arbete och/eller studier och därmed möjlighet till 

egen försörjning. 
 

Statistik för MIHA 2019 

Kommunvis fördelning av de 27  (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019.  

 

 
 

Försörjning vid start för de 27 deltagare (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA under 2019.  

Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med 

andra. 

     
Annan offentlig försörjning är oftast etableringsersättning som nyanländ i Sverige kan få om de deltar i 

arbetsförmedlingens etableringsprogram, det kan även vara föräldrapenning. 
 

 

Åldersfördelning för de 27 deltagarna (15 kvinnor och 12 män) som deltog i MIHA 2019. 

                                   
Genomsnitt var 37,3 år, för kvinnor 40,3 år och för männen 33,4 år. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 27 personer som deltog i MIHA 2019. 

                                           
 

 

Steg1 Uddevalla insats för unga vuxna 16-29 år bosatta i Uddevalla kommun.  

Samordningsförbundet finansierade en tjänst och Uddevalla kommun en tjänst. Insatsen avslutades den 20 mars 

enligt planering pga. att medfinansieringen från Uddevalla kommun upphörde.   

Deltagarna stod långt från arbetsmarknaden, med diffus problematik, med eller utan diagnos. 

Syftet var att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, eller var på 
väg att hoppa av skolan, samt att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och 
aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande.   
 

Statistik för Steg1 i Uddevalla 2019  
12 ungdomar var inskrivna i Steg1 i Uddevalla 2019, där av 4 kvinnor och 8 män. 

Statistiken redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare. 

 

Försörjning före insatsen för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla. 

  
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 12 ungdomarna som deltog 2019  i Steg1 Uddevalla. 

   
Genomsnittsåldern var 23,2 år för kvinnor 23,2 år och för män 23,1 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 12 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Uddevalla. 
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ESF-projekt, ”En skola för alla”, modul 3, Steg1 i Strömstad, Munkedal (Munkedal och 

Färgelanda), och på Orust, som delfinansieras av dessa kommuner, samt i Uddevalla (Uddevalla, Tanum, 
Sotenäs och Lysekil), som delfinansieras av Sof Väst. Projektet riktar sig till unga vuxna 15 – 24 år med 
diffus problematik, med eller utan diagnos och som står långt från arbetsmarknaden. 
Syftet är att tidigt fånga upp och ge en meningsfull aktivitet till ungdomar som hoppat av skolan, är på 
väg att hoppa av skolan, att reducera utanförskap hos unga vuxna och vara motivations- och 
aktivitetshöjande samt arbets- eller studieförberedande. I samtliga kommuner ingår en kursdel med 
föreläsningar, aktiviteter och studiebesök samt coachande samtal i grupp och individuellt. 
Efter kursdelen kan deltagarana få individuellt stöd. 
 

Målet var minst 40 nya deltagare. 
Statistik för Steg1 ”En skola för alla”  

85 ungdomar har varit inskrivna i Steg1 ”En skola för alla” 2019, där av 26 kvinnor och 59 män.  

 

  
Statistiken nedan redovisas inte könsuppdelat pga. lågt antal deltagare/kommun. 

 

Statistik för Steg1 Strömstad 2019 

15 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Strömstad 2019, därav 3 kvinnor, 12 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.

 
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 15 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Strömstad. 
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Genomsnittsåldern var 21,5 år för kvinnor 20,0 år och för män 21,9 år.  
 

Utbildningsbakgrund för de 15 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Strömstad.   

 
 

Statistik för Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019  

30 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Munkedal/Färgelanda 2019, därav 9 kvinnor, 21 män. 

Munkedal 13 ungdomar, därav 5 kvinnor och 8 män. Färgelanda 17 ungdomar, därav 4 kvinnor och 13 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 

                   
Deltagarna kan ha försörjning från mer än en myndighet. 
 

 

Åldersfördelning för de 30 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Munkedal/Färgelanda. 

                                                                                  
Genomsnittsåldern i Munkedal var 21,6 år för kvinnor 21,8 år och för män 21,5 år, 
genomsnittsåldern i Färgelanda var 21,2 år för kvinnor 20,3 år och för män 21,5 år.   
 

 

Utbildningsbakgrund för 30 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Munkedal/Färgelanda.  
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Statistik för Steg1 Orust 2019 

21 ungdomar har har varit inskrivna i Steg1 Orust 2019, därav 6 kvinnor, 15 män. 
 

 

Försörjning före insatsen för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust. 

 
Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet.  
 

 

Åldersfördelning för de 21 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 Orust. 

   
Genomsnittsåldern var 21,5 år för kvinnor 20,3 år och för män 22,0 år  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 21 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 Orust 

 
 

 

Statistik för Steg1 LUST 2019 (Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum) 
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20 ungdomar har har varit inskrivna 2019, därav 9 kvinnor och 11 män. 

16 ungdomar kom från Uddevalla, 3 från Tanum och en från Lysekil.  

 
 

 

 

 

Försörjning före insatsen för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST. 

    

Deltagarna kan ha försörjning från mera än en myndighet. 
 

 

Åldersfördelning för de 20 ungdomarna som deltog 2019 i Steg1 LUST. 

 
 
Genomsnittsåldern var 21,7 år för kvinnor 21,1 år och för män 22,2 år.  
 

 

Utbildningsbakgrund för de 20 ungdomarna som 2019 deltog i Steg1 LUST. 

 
 

 

Kommunvis fördelning av 54 unga med Aktivitetsersättning (28 kvinnor och 26 män) som under 2019 

deltog i någon av Sof Väst insatser. 16 av dessa, 4 kvinnor och 12 män deltog i någon av Steg 1 insatserna. 
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Fallbeskrivningar  
 

Erik, född 90, remitteras till utredningen av FK och psykiatrin som vill ha kunskap om Eriks arbetsförmåga. Erik 
har gått särgymnasiet då den vanliga skolan inte fungerade. Han har haft aktivitetsersättning sedan skolan 
slutade. Erik har blivit av med sin aktivitetsersättning och har nu sjukpenning i särskilda fall. Erik har haft ett 
flertal praktikplatser som inte har fungerat och har haft daglig sysselsättning via LSS, något som han inte trivdes 
med och inte känt sig hemma i. Det finns en gedigen dokumentation från psykiatrin om Eriks psykiska problem. 
Han har en personlighetsstörning och autism. Erik kommer på två studiebesök innan start tillsammans med 
inremitterande handläggare då han är väldigt osäker och detta blir en förutsättning för att han ska komma 
överhuvudtaget. Erik påbörjar utredningen men mår redan efter dag 1 inte bra och har påtaglig ångest och blir 
utåtagerande vilket skapar oro i övriga gruppen. Beteendet förstärks allteftersom tiden går varpå utredare i 
samråd med inremittenter tar beslut om att avbryta insatsen då Eriks mående försämras. Erik avslutas efter 2 
veckor och går åter till remittent och till vidare kontakt med vården. 
 

Emilia, född 97, remitteras till Steg1 från socialtjänsten och psykiatrin. Hon har inte slutfört gymnasiet och 

har haft försörjningsstöd sedan några år tillbaka. Emilia har ADHD och social fobi. Största hindret är hennes 

dålig psykiska mående, hon känner sig annorlunda och har mkt låg självkänsla. Emilia har nästan inga 

kompisar eller sociala relationer och ansträngd kontakt med sina föräldrar. Har dock en god relation med sin 

syster. Hon har varit aktuell hos psykiatrin under många år, och var patient på BUP under skoltiden. Emilia 

kommer på studiebesök tillsammans med inremittenter och påbörjar sedan insatsen. Parallellt med Steg1 

har Emilia kontakt med psykiatrin där hon har samtalskontakt var 6:e vecka. Emilia har svårt att passa tiderna 

och vill inte gärna delta i frukostar och i gruppsituationer men har långsamt börjat känna sig allt mer bekväm 

i gruppen och vågar ta plats. Emilia hittar en kompis i gruppen och det bidrar till hennes utveckling framåt 

och gör henne tryggare. Efter 20 v i Steg1 avslutas Emilia efter att ha gjort små stegförflyttningar mot ett 

bättre mående och större självkänsla. Emilia får efter Steg1 rehabvägledare hos Sof Väst som ska stötta 

vidare mot arbete /studier. Efter 6 månader hos rehabvägledare avslutas Emilia med planering att återuppta 

och slutföra sina gymnasiestudier. 

 

Eva, född 69, remitteras till flera av samordningsförbundets insatser av socialtjänsten. Hon har haft 

försörjningsstöd i 5 år. Eva har ett långt arbetsliv bakom sig men också ett missbruk som ställt till problem 

som bidragit till nuvarande situation. Eva är nu drogfri och påbörjar inledningsvis HOV;en. Eva är mycket 

aktiv i gruppen och tar till sig alla moment och verka trivas.  Redan under kursens gång påbörjas letande av 

arbetsträningsplats i samarbete med rehabvägledare och kontakt med AF tas. Efter avslutad HOV får Eva 

fortsatt stöd av rehabvägledare som hjälper till att stödja och följa upp på arbetsträningsplatsen. Efter 

1

4

1 1
2

19

3
4

3
1 1

14

Färgelanda Lysekil Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla

Kvinnor

Män



   Samordningsförbundet Väst 
Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla  

19 
 

arbetsträning i ca 5 mån får Eva erbjudande om att få en lönebidragsanställning på företaget hon 

arbetstränat på. Eva var inskriven hos Sof Väst i ca 12 mån. 

 

Emil, född 93, remitteras till HOV;en av FK med behov av att få kontakt med både psykiatrin och AF. Emil har 

aktivitetsersättning sedan flera år tillbaka. Emil har inte slutfört gymnasiet och har bara haft några 

sommarjobb som han aldrig kunnat behålla. Emil ville först inte komma till Sof Väst och till HOV,en så det 

krävs flera besök och motiverande samtal innan start. Emil har någon form av emotionell instabil 

personlighetsstörning vilket bl a kräver ett stort motivationsarbete bara att få honom att vilja stanna i 

lokalerna och klara att vara i grupp. Emil vill bara ha ett jobb och kan inte förstå vare sig sina begränsningar 

eller varför han behöver delta i HOV,en. Under tiden hos Sof Väst får Emil hjälp med rätt vårdkontakter och 

får hjälp med sin psykiska ohälsa samt kontakt med AF. Parallellt med deltagande i HOV kopplas RV på i syfte 

att påbörja sökande av lämplig arbetsträningsplats. Under kursens gång genomförs studiebesök på lämpliga 

arbetsplatser och arbete med att söka arbetsträningsplats. Emil får direkt i anslutning till HOV,en en 

Rehabvägledare. Arbetsträning påbörjas två veckor efter HOV,ens slut på ca 15 tim/v vilken sedan successivt 

utökas till heltid. Efter ca 6 månader erbjuds Emil fast anställning utan lönestöd. Emil avslutas hos RV efter ca 

6 månader. 
 

 

Sammanfattning från Indikatorerna 2019 

Hur vet vi att vi blir bättre?  

Samordningsförbundet Väst vill utveckla och följa upp sin verksamhet.  

NNS Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för Samordningsförbund och insatser att bedöma 

egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående 

parter ett stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

Styrelsen och Beredningsgruppen svarade på enkäten den 24 september. 

Vi ville veta hur Styrelsen och Beredningsgruppen upplever arbetet i samordningsförbundet Väst.  
 

  

 

Resultat styrelsen (12 tillfrågade, 12 svarade) 

Fråga 1: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 2: Har ni en strategi för hur ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 

arbetsinsatserna? 

Fråga 3: Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 

rehabiliteringsinsatserna? 

 
 

  

 

Resultat Beredningsgrupp (11 tillfrågade, 11 svar) 
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Fråga 1: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från brukarorganisationer systematiskt tillvara? 

Fråga 2: Har ni rutiner för att samarbeta med näringsliv/civilsamhälle/ideella organisationer i arbetet när det 

gäller insatser för deltagarna? 

Fråga 3: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 4: Har erfarenheter från er samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats? 
 

 
 

  

Personalen som arbetar med insatser riktade till deltagare och som är finansierade av Samordningsförbundet 

Väst har fyllt i enkäten vid personalmöte (APT) i oktober.   

  

Enkäten till personalen består av nio frågor som på olika sätt handlar om hur de upplever arbetssituationen i 

den verksamheten/insatserna de arbetar inom. 

 

Resultat personal (13 tillfrågade, 13 svar) 

Fråga1: Får stödet som ni ger ta den tid som behövs?  

Fråga 2: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphör? 

Fråga 3: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar på dig? 

Fråga 4: Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter vet vad du kan tillföra?  

 

 
Fråga 5: Tas erfarenheter, kunskaper och synpunkter från deltagare systematiskt tillvara? 

Fråga 6: Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna? 

Fråga 7: Har ni strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer? 

Fråga 8: Omfattas det synsätt ni har angående människors resurser och möjligheter av alla i den samordnade 
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insatsen? 

Fråga 9: Fungerar de olika arbetssätt ni har i den samordnade insatsen bra tillsammans? 

 
 

  

 

Samtliga Deltagare i de insatser som finansieras av Samordningsförbundet Väst och avslutas under perioden 

november 2018 – oktober 2019 ska ha möjlighet att svara på frågor. 

397 deltagare avslutades under perioden, 270 deltagare erbjöds att svara, 248 svarade, 74 var ej nåbara.  

Alla har inte alltid svarat på samtliga frågor. 

Enkäten till deltagarna vid avslut innehåller 10 frågor. 
 

Resultat deltagare avslutade (248 svar, 123 kvinnor och 108 män, 17 ej uppgivit kön) 

Fråga 1: Har du fått stöd på ett sätt som är till stor nytta för dig? 

Fråga 2: Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått? 

Fråga 3: Har stödet fått ta den tid du behövt? 

 
 

Fråga 4: Har du haft en person eller ett team som du kunnat vända dig till med dina frågor och behov? 
 

 
 
Fråga 5: Har det stöd du fått hjälpt dig att utveckla sätt att hantera din situation? 

Fråga 6: Känner du dig mer redo att kunna arbeta eller studera? 

Fråga 7: Har personalen tagit tillvara dina erfarenheter, kunskaper och synpunkter? 
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Fråga 8: Har ni påbörjat en planering för vad som ska hända efter att nuvarande stöd har upphört? 

 
 

 

Fråga 9: Finns det en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd upphört? 

Fråga 10: Kommer det som är planerat att påbörjas inom rimlig tid?  
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TIDPLAN FÖR ÅRSREDOVISNING 2019 Samordningsförbunden i Västra Götaland    (2020-01-16) 
  

Årsredovisning Datum Sändes till 

Försäkringskassan tar ut uppgifter ur SUS för återrapportering av 
hela verksamhetsåret 2019, inklusive det ekonomiska utfallet 

2020-01-11 
2020-01-22 

Verksamhet         
Ekonomi  

Inrapportering av ekonomiskt utfall för hela 2019 

Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial) 
 
 
 

Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen för  
årsredovisningen (se separat utskick) 

2020-01-15 

2020-01-25 
 

Enl. särskild 
tidplan 1) 

2020-02-05 

Göteborgs kommun 

Gäller enbart de som tillhör bidragsgivande HSN Väster, skickas till 
Processansvarig. 
Respektive kommun 
 

Annika Andersson, Ekonom (annika.b.andersson@vgregion.se ) 
• Totala intäkter/omsättning,  

• Årets resultat,  

• Utgående eget kapital 

• Balansomslutning (summa tillgångar enligt 
balansräkningen),  

• Antal anställda, 

• Västra Götalandsregionens bidrag 2017, 

• Västra Götalandsregionens röstandel i procent 

Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse 
och protokollsutdrag  
  

                                                

När beslut 
finns eller 

senast 
2020-03-31 

 

Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna 2)   

Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, 

Västra Götalandsregionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

 samt till (annika.ek@vgregion.se) 
Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till 
koncernekonomi@forsakringskassan.se  
Arbetsförmedling  
Silvija Mehrstam silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

och Eva Lindh-Pernheim eva.lindh-

pernheim@arbetsformedlingen.se 

 

1) Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut.  
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om arbetsmaterial till årsredovisningen ska lämnas in tidigare. 

2) Tidplanen för lämnande av beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag kan vara olika för resp. kommun.  
Kontakta därför resp. kommun för besked. För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.  

mailto:annika.b.andersson@vgregion.se
mailto:koncernkontoret.diarium@vgregion.se
mailto:annika.ek@vgregion.se
mailto:koncernekonomi@forsakringskassan.se
mailto:silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se
mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se


 

 

TIDPLAN FÖR DELÅRSREDOVISNING januari – augusti 2020 Samordningsförbunden i Västra Götaland   (2019-11-07) 
   

Delår-/ekonomiska-/övriga rapporter Datum Sändes till 
 

Delårsrapport 
 

Inrapportering av ekonomiskt utfall per augusti och årsprognos   
 
Beslutad delårsrapport/ekonomiskt utfall per augusti med 
årsprognos, inklusive protokollsutdrag  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
2020-09-17 

 
2020-10-02 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Göteborgs kommun 
 
Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna  
Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, 
Västra Götalandsregionen koncernkontoret.diarium@vgregion.se 
samt till (annika.ek@vgregion.se) 
Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till 
koncernekonomi@forsakringskassan.se  
Arbetsförmedling  
Silvija Mehrstam silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se  

och Eva Lindh-Pernheim eva.lindh-

pernheim@arbetsformedlingen.se 

 
 

Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations uppföljningsrapporter. 
Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun om de önskar att delårsrapporten ska lämnas in tidigare. 
För Göteborgs kommun sker konsolideringen av Samordningsförbunden i Cognos i mars och augusti.  
 

mailto:koncernkontoret.diarium@vgregion.se
mailto:annika.ek@vgregion.se
mailto:koncernekonomi@forsakringskassan.se
mailto:silvija.mehrstam@arbetsformedlingen.se
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mailto:eva.lindh-pernheim@arbetsformedlingen.se


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-08-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 233 Dnr KS 2020/00454  

Förslag till nya vägnamn på Rörbäcksområdet 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om nya vägnamn i området 
Rörbäck. 
  
Ägaren på Bokenäs-Kärr 1:29 kontaktade kommunen under 2018 då denne upplevde att  
flera boende i området hade problem med sina adresser på Bokenäs Kärr. 
Fastighetsägaren önskar därför att få vägnamn för vägen till sin fastighet samt även att  
den långa vägen som startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck skulle få  
vägnamn för att, där det finns behov, kunna adressera utifrån det vägnamnet.  
  
Ägaren efterfrågade också en allmän översyn av adresserna i området, då det tex finns 
flera vägnamn beslutade 1993 som inte tagits i bruk för adressering. Delar av 
kommunens namnberedning har haft möte med fastighetsägaren samt representant för 
Lycke-Rörbäck samfällighetsförening.  
  
I början av 2020 skickade en förfrågan ut till de fastighetsägare som kunde vara berörda 
av en adressändring. Samråd har även skett i olika frågor med Lantmäteriets 
ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås samfällighetsförening samt 
Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan konstateras att det finns behov av att 
ändra adress för boende med adresser på Bokenäs Kärr men att kommunen inte ska 
ändra adresser där dagens adresser fungerar väl. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 279. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01. 
Karta tillhörande förslag till nya vägnamn i Rörbäcksområdet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa vägnamnet Lunnens väg för vägen vid Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29, 
  
att fastställa vägnamnet Rörbäcksvägen för vägen som startar vid väg 791 och leder ner 
till havet vid Rörbäck, 
  
att upphäva namnet Godovägen samt fastställa vägnamnet Lilla Bräckes väg i samma 
sträckning, 
  
att fastställa tillägget Stora Kärr som gårdsadress för fastigheterna Bokenäs-Kärr 1:4 
och 1:31.  
Vid protokollet Sebastian Johansson, Justerat 2020-08-28 av Ingemar Samuelsson (S), Stefan Skoglund (S)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-08-28 av Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2020-08-13 Dnr KS 2020/00454 

  
 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Förslag till nya vägnamn på Rörbäcksområdet 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag om nya vägnamn i området 
Rörbäck. 
 
Ägaren på Bokenäs-Kärr 1:29 kontaktade kommunen under 2018 då denne upplevde att  
flera boende i området hade problem med sina adresser på Bokenäs Kärr. 
Fastighetsägaren önskar därför att få vägnamn för vägen till sin fastighet samt även att  
den långa vägen som startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck skulle få  
vägnamn för att, där det finns behov, kunna adressera utifrån det vägnamnet.  
 
Ägaren efterfrågade också en allmän översyn av adresserna i området, då det tex finns 
flera vägnamn beslutade 1993 som inte tagits i bruk för adressering. Delar av 
kommunens namnberedning har haft möte med fastighetsägaren samt representant för 
Lycke-Rörbäck samfällighetsförening.  
 
I början av 2020 skickade en förfrågan ut till de fastighetsägare som kunde vara berörda 
av en adressändring. Samråd har även skett i olika frågor med Lantmäteriets 
ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås samfällighetsförening samt 
Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan konstateras att det finns behov av att 
ändra adress för boende med adresser på Bokenäs Kärr men att kommunen inte ska 
ändra adresser där dagens adresser fungerar väl. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-08-13. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-18 § 279. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01. 
Kart tillhörande förslag till nya vägnamn i Rörbäcksområdet. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa vägnamnet Lunnens väg för vägen vid Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29, 
 
att fastställa vägnamnet Rörbäcksvägen för vägen som startar vid väg 791 och leder ner 
till havet vid Rörbäck, 
 
att upphäva namnet Godovägen samt fastställa vägnamnet Lilla Bräckes väg i samma 
sträckning, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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att fastställa tillägget Stora Kärr som gårdsadress för fastigheterna Bokenäs-Kärr 1:4 
och 1:31.  
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 279 Dnr SBN 2020/00371  

Nya vägnamn på Rörbäcksområdet 

Sammanfattning 

Ägaren på Bokenäs-Kärr 1:29 kontaktade kommunen under 2018 då han upplevde att 
flera boende i området hade problem med sina adresser på Bokenäs Kärr. 
Fastighetsägaren önskar därför att få vägnamn för vägen till sin fastighet samt även att 
den långa vägen som startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck skulle få 
vägnamn för att, där det finns behov, kunna adressera utifrån det vägnamnet. Han 
efterfrågade också en allmän översyn av adresserna i området, då det tex finns flera 
vägnamn beslutade 1993 som inte tagits i bruk för adressering. Delar av kommunens 
namnberedning har haft möte med fastighetsägaren samt representant för Lycke- 
Rörbäck samfällighetsförening. I början av 2020 skickade en förfrågan ut till de 
fastighetsägare som kunde vara berörda av en adressändring. Samråd har även skett i 
olika frågor med Lantmäteriets ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås 
samfällighetsförening samt Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan 
konstateras att det finns behov av att ändra adress för boende med adresser på Bokenäs 
Kärr men att vi inte ska ändra adresser där dagens adresser fungerar väl. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 
Karta 2020-05-27 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Roger Ekeroos (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 
Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Lunnens väg för vägen vid 
Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29. 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Rörbäcksvägen för vägen som 
startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck. 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att upphäva namnet Godovägen samt fastställa 
vägnamnet Lilla Bräckes väg i samma sträckning. 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa tillägget Stora Kärr som gårdsadress för 
fastigheterna Bokenäs-Kärr 1:4 och 1:31. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-06-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-06-24 
Mikael Staxäng 
Mattias Forseng 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-06-24 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2020-06-25 till 
Kommunstyrelsen 
Ansvarig handläggare 
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Handläggare 

Fastighetsregistrerare Karin Ahlström 
Telefon 0522-69 73 41 
karin.ahlstrom@uddevalla.se 

 

Nya vägnamn på Rörbäcksområdet 

Sammanfattning 

Ägaren på Bokenäs-Kärr 1:29 kontaktade kommunen under 2018 då han upplevde att 
flera boende i området hade problem med sina adresser på Bokenäs Kärr. 
Fastighetsägaren önskar därför att få vägnamn för vägen till sin fastighet samt även att 
den långa vägen som startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck skulle få 
vägnamn för att, där det finns behov, kunna adressera utifrån det vägnamnet. Han 
efterfrågade också en allmän översyn av adresserna i området, då det tex finns flera 
vägnamn beslutade 1993 som inte tagits i bruk för adressering. Delar av kommunens 
namnberedning har haft möte med fastighetsägaren samt representant för Lycke-
Rörbäck samfällighetsförening. I början av 2020 skickade en förfrågan ut till de 
fastighetsägare som kunde vara berörda av en adressändring. Samråd har även skett i 
olika frågor med Lantmäteriets ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås 
samfällighetsförening samt Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan 
konstateras att det finns behov av att ändra adress för boende med adresser på Bokenäs 
Kärr men att vi inte ska ändra adresser där dagens adresser fungerar väl.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 
Karta 2020-05-27 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Lunnens väg för vägen vid 
Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29. 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Rörbäcksvägen för vägen som 
startar vid väg 791 och leder ner till havet vid Rörbäck. 
att föreslå Kommunfullmäktige att upphäva namnet Godovägen samt fastställa 
vägnamnet Lilla Bräckes väg i samma sträckning. 
att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa tillägget Stora Kärr som gårdsadress för 
fastigheterna Bokenäs-Kärr 1:4 och 1:31. 

Ärendebeskrivning 

Flera fastigheter i området som har adresser på Bokenäs Kärr har upplevt problem med 
sina adresser. Leveranser, besökande och blåljus hamnar återkommande på Bokenäs 
Kärrs väg istället för på Bokenäs Kärr. Därför anser namnberedningen att det är viktigt 
att få till adresser i området som fungerar. För att få en helhetssyn på problemen 
skickades en förfrågan ut till berörda fastighetsägare i början av 2020. Många 



  Tjänsteskrivelse  
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2020-05-27 Dnr SBN 2020/00371  

  
 

 

 

synpunkter, både positiva och negativa har inkommit. Samråd har även skett i olika 
frågor med Lantmäteriets ortnamnsgrupp, hembygdsföreningen, Rörbäck-Lyckås 
samfällighetsförening samt Postnord. Utifrån synpunkterna och samråden kan 
konstateras att det finns behov av att ändra adress för boende med adresser på Bokenäs 
Kärr men att vi inte ska ändra adresser där dagens adresser fungerar väl. 
 
Det behövs ett vägnamn för vägen till Bokenäs-Kärr 1:27 och 1:29. Båda 
fastighetsägarna föreslår ”Lunnens väg”. Namnet ska komma av att boklunden bakom 
fastigheterna i folkmun kallas ”Lunnen”. Detta har även bekräftats av andra boende i 
området som bott länge på platsen. Namnberedningen har inte hittat något annat lokalt 
namn som kan tänkas vara lämpligare och föreslår därför Lunnens väg i enlighet med 
deras önskemål.  
 
De två fastigheterna Bokenäs Kärr 1:4 och 1:31 önskade båda att få gårdsnamnet Stora 
Kärr som adress. Då vägnamnet Stora Kärrs väg beslutades på annan plats 1993, trots 
att själva gården vid Stora Kärr verkar ha legat just där Bokenäs Kärr 1:4 och 1:31 
ligger idag, föreslår namnberedningen att de får tillägget ”Stora Kärr” i sina adresser för 
att bevara historian på platsen. 
 
Den långa vägen som leder ner till Rörbäcks brygga kallas i folkmun Rörbäcksvägen. 
Detta namn var med som samfällighetsföreningens förslag på namn för vägen redan då 
många av de andra vägnamnen i området beslutades 1993. Varför det inte blev beslutat 
då är oklart. Däremot beslutades vägnamnen Norra Rörbäcksvägen och Södra 
Rörbäcksvägen. Dessa används idag för adresser. Lantmäteriets ortnamnsgrupp såg inga 
problem med att ha namnet Rörbäcksvägen samtidigt som Norra och Södra 
Rörbäcksvägen finns. Vid en framtida adressnumrering kan man undvika en eventuell 
risk för sammanblandning med dessa båda vägar också genom att ha högre 
adressnummer på Rörbäcksvägen än vad som idag finns på Norra och Södra 
Rörbäcksvägen. Eftersom vägen kallas Rörbäcksvägen och den leder ner till Rörbäck 
anser namnberedningen att det är lämpligt att vägen får namnet Rörbäcksvägen. 
 
Godovägen beslutades 1993 men har aldrig adresserats efter. De boende tycker inte 
namnet är lämpligt då vägen leder till Lilla Bräcke. Därför det känns mer naturligt att ha 
med Lilla Bräcke i vägnamnet. Även Lilla Bräckes väg var med som förslag från 
samfällighetsföreningen 1993. Av det som framkommit i svaren på förfrågan som 
skickades ut så kan kommunen ha ansett att namnet kunde sammanblandas med 
Lillbräckegatan som ligger på Dalaberg. Dessa båda vägnamn anser namnberedningen 
inte vara så lika att det skulle kunna bli ett problem och föreslår därför att vägnamnet 
Godovägen ändras till Lilla Bräckes väg. 
 
Flera andra fastighetsägare i området har påtalat problem med leveranser etc. till sina 
fastigheter då de också har adress Bokenäs Kärr. Till exempel längs med Kvarnvägen 
som beslutades 1993 men aldrig togs i bruk för adressering. Det kommer därför att 
göras en översyn efter sommaren på samtliga fastigheter i området där det finns ett 
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vägnamn som idag inte används för adressering. Dessa är: Stamtorpsvägen, Stora Kärrs 
väg, Kvarnvägen, Östra och Västra Lingällsvägen samt Klangens väg. Där det finns 
problem med nuvarande adresser kommer fastigheterna att adresseras om så de får 
adresser på den väg där de ligger, istället för den byadress de har idag. 
En del fastighetsägare som idag inte har problem med sina adresser har ändå inkommit 
med förslag på att olika vägnamn på delar av vägar. Då Postnord genom åren sett att det 
funnits en del problem med adresserna i området så bedömer inte namnberedningen att 
det är lämpligt att ”ändra för ändrandets skull” utan bara där det är nödvändigt för att få 
till en väl fungerande postgång samt göra det enkelt för besökande, transporter och 
blåljus att hitta fram till rätt adress. 
 
Namnberedningen föreslår därför de nya vägnamnen Lunnens väg, Rörbäcksvägen samt 
ändring av vägnamnet Godovägen till Lilla Bräckes väg. Vi föreslår också att två 
fastigheter får gårdsadress. 
 
 
 
 
Aya Norvell Karin Ahlström 
Tf förvaltningschef Fastighetsregistrerare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ansvarig handläggare 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Val av ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder samt 

kommunfullmäktiges övriga val för perioden 2020-2022 i vissa 

fall delar av perioden, ny majoritet 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige återkallade den 1 juli 2020 samtliga uppdrag i kommunens 
nämnder på grund av förändrade majoritetsförhållanden. Nya nämnder valdes men två 
uppdrag tillhörandes den valtekniskt samverkande oppositionen (UP, MP, V och KD) 
lämnades vakanta till nästkommande sammanträde; uppdragen som ersättare i 
valnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-31 
 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  
 
att välja N.N till ersättare i valnämnden, 
 
att välja N.N till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Valnämnden 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 
Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2020 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-05-28 och 2020-07-01. 
 
2020/197  
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun ska installera 
skåp för förvaring av värdesaker på Landbadet. Kultur och fritidsnämnden bifaller 
medborgarförslaget.  
 
2020/308  
Ett medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans p.g.a. Corona har 
inkommit. Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om distansundervisning tas bort från och med den 15 juni och att elever 
i gymnasieskolan kan återvända till skolans lokaler under sommaren och till hösten. 
Eleverna kommer då få skollunch i anslutning till sin undervisning. Barn och 
utbildningsnämnden beslutar att med tjänsteskrivelsen anse medborgarförslaget besvarat.  
 
2019/703 
Ett medborgarförslag har inkommit om gång och cykelväg mellan Sundsandvik och 
Rotviksbro. Väg 160, delen Sundsandvik-Rotviksbro, har funnits med bland de objekt 
kommunen övervägt för sin ansökan till Västra Götalandsregionen ur den så kallade 
cykelpotten. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som skulle ingå i 
ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag att besluta 
om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025. 
Kommunstyrelsen beslutade att med hänvisning till kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse anse förslaget besvarat 
 
2019/558 
Medborgarförslag angående åtgärder längs med väg 697 för att främja cykling. 
Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 
cykelstrategi inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur den s.k. 
cykelpotten. Då utbyggnadsbehovet av GC-vägar är mycket stort och också kostar 
mycket pengar, måste kommunen prioritera objekt som är mest angelägna. Väg 697 har 
funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin ansökan till Västra 
Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som skulle 
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ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag att 
besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025. 
 
2019/547 
Medborgarförslag om att hastigheten på Uddevallavägen genom Ljungskile sänks till 50 
km/h på hela sträckan Aröds korsväg i norr till avfarten mot Hälle i söder. Väg 680 
genom Ljungskile är en statlig väg och Trafikverket är väghållare och ansvarig för 
trafiksäkerhet och åtgärder på vägen. Kommunen ansvarar för gator och vägar inom 
tättbebyggda områden. Länsstyrelsen är den myndighet som får besluta om sänkning av 
en hastighetsgräns utanför tättbebyggt område. 
Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna med följande tillägg: Att ge 
den kommunala förvaltningen i uppdrag att tillskriva länsstyrelsen en begäran om sänkt 
hastighet på del av väg 680. 
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och att ge den kommunala 
förvaltningen i uppdrag att tillskriva länsstyrelsen en begäran om sänkt hastighet på del 
av väg 680. 
 
2019/857 
Medborgarförslag om väg 167, gång och cykelväg mellan Grinneröd, korsvägen vid 
kyrkan och Ström i Lilla Edets kommun. Väg 167, delen Grinneröd-Backamo, har 
funnits med bland de objekt kommunen övervägt för sin ansökan till Västra 
Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som skulle 
ingå i ansökan. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag att 
besluta om vilka gång- och cykelvägar som ska byggas under perioden 2022–2025. 
Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets 
tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat.   
 
2019/918  
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-05-20 § 265 Hävning av 
markupplåtelseavtal med OBOS Mark AB.  
 
dok 306787 
Länsstyrelsens beslut 2020-06-24 i ärende 431-24803-2020 om tillstånd till ingrepp 
inom fornlämning L1968:4847 (RAÄ Resteröd 77:1) på fastigheten Resteröds-Tålleröd 
1:19 
 
2020/408 
Medborgarförslag har inkomit om att försköna tegelväggen i Hultmans Gränd genom att 
Göra teckning/ målning efter ett bilagt vykort i den fula gränden. Sätta upp belysning 
och kameraövervakning. Fastigheten är privatägd så Uddevalla kommun råder inte över 
väggen. Vad gäller belysning är kompletterande belysning installerad sedan början av 
året. Förslaget om kameraövervakning sker genom tillståndsansökan och är ett beslut 
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som sker i samråd mellan kommunens säkerhetschef och Polismyndigheten. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
 
2019/568 
Charlott Rahm föreslår i sitt medborgarförslag en rad olika trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Dalstigen, Dalgången och Tureborg. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
sett över hela sträckan mellan Sigelhultsvägen och Västgötavägen ur 
trafiksäkerhetssynpunkt; sträckan innefattar gatorna Dalstigen, Timmerbergsvägen, 
Tureborgsvägen, Ådalsvägen och Helgonabacken. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att beakta relevanta delar av medborgarförslaget i pågående planering och därmed anse 
förslaget besvarat 
 
2020/458 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot för Miljöpartiet de gröna Ann-Marie Viblom 
och ny ersättare Gunilla Magnusson 
 
2020/493 
Ungdomsfullmäktige har beslutat föreslå Demokratiberedningen att avsteg från 
Ungdomsfullmäktiges arbetsordning görs, i form av att ledamöter som blivit invalda till 
Ungdomsfullmäktige våren 2020 sitter kvar tills det sista mötet våren 2021. 
 
dok 307263 
Beslut från Länsstyrelsen om förordnande av biträdande notarius publicus dnr 214-
290833-2020 
 
2019/241 
Per-Inge Brandt föreslår i ett medborgarförslag att Uddevalla kommun behöver åtgärda det 
bullerplank som löper längs riksväg 44 i anslutning till Rimnersområdet. Då riksvägen är en 
statlig angelägenhet förvaltad av Trafikverket är bullerskyddet inte heller i kommunal ägo 
och inget samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget med ovanstående motivering.  
 
2020/395 
Ett medborgarförslag har inkommit som i huvudsak föreslår att kommunen installerar 
ett så kallat porrfilter på kommunens digitala enheter och nätverk samt tar fram en 
policy om att förbjuda uppspelning av pornografiskt material på kommunens 
dataenheter och wifi samt på privata enheter på verksamheter där kommunen är 
huvudman. Olika kommuner har valt olika lösningar runt om i Sverige. SKR, Sveriges 
kommuner och Landsting har därför beslutat att man ska ta fram en vägledning för 
kommunerna. Uddevalla kommun kommer att följa utvecklingen i det arbetet och följa 
de rekommendationer som lämnas när vägledningen är klar. Kommunstyrelsen beslutar 
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att med hänvisning till kommunledningskontoret bevakning av Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) arbete att ta fram vägledning för kommunerna anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
2019/653 
Ett medborgarförslag har inkommit som i huvudsak föreslår att kommunen installerar 
ett så kallat porrfilter på kommunens digitala enheter och nätverk samt tar fram en 
policy om att förbjuda uppspelning av pornografiskt material på kommunens 
dataenheter och wifi samt på privata enheter på verksamheter där kommunen är 
huvudman. Uddevalla kommun använder idag ett så kallat dns-filter som 
internetleverantören Telia tillhandahåller för kommuner. Olika kommuner har valt olika 
lösningar runt om i Sverige. SKR, Sveriges kommuner och Landsting har därför 
beslutat att man ska ta fram en vägledning för kommunerna. Uddevalla kommun 
kommer att följa utvecklingen i det arbetet och följa de rekommendationer som lämnas 
när vägledningen är klar. Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till 
kommunledningskontoret bevakning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
arbete att ta fram vägledning för kommunerna anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/264 
Reviderad planeringsprocess för flerårsplan 2021-2023 med budget 2021.  
Kommunstyrelsen har beslutat att flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 beslutas 
på kommunfullmäktiges sammanträde i november, att verksamhetsplan och 
internbudget tas i respektive nämnd i december 2020, samt att kommunstyrelsens beslut 
2020-04-29 §139 därmed upphör att gälla. 
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Medborgarförslag 

Angående nedläggning av lekplatsen "Myntslingan" 

 

Hej kommunpolitiker! 

 
Vi har tagit del av informationen att lekplatsen på Myntslingan som är anpassad för barn 0 - 6 
år ska läggas ned inom ett år. Detta är otroligt tråkigt då denna lekplats var en stor anledning 
till att vi valde att köpa vårt radhus just här för två år sedan. Vi väntade barn för första gången 
och tyckte det var perfekt med en lättåtkomlig och bra lekplats som ligger säkert mellan alla 
hus. 

När beslutet att lägga ner lekplatsen togs för flera år sedan bodde det få barnfamiljer i området 
och vi är just nu uppe i ett generationsskifte. Sedan beslutet togs har det flyttat in väldigt 
många familjer med barn i olika åldrar men framför allt många med barn mellan 0 - 6 år. 

På kommunens hemsida ses vilka lekplatser som ska läggas ner och det är tydligt att alla har 
en sak gemensamt och det är att anpassad ålder är just mellan 0 - 6 år. Barn i dessa åldrar 
behöver lekplatser anpassade för deras ålder och dessa lekplatser ovärderliga för dem. Barnen 
i vårt område och närliggande områden fullkomligt älskar lekplatsen och många av oss 
använder den dagligen. Lekplatsen ligger väldigt säkert då det nästan inte förekommer någon 
trafik på våra innergator samt att alla radhus har fönster mot lekplatsen, vilket ökar tryggheten 
för både barn och vuxna. 

Vår nu tvååriga dotter älskar att leka på lekplatsen och vi leker där dagligen tillsammans med 
många andra barn och familjer. Det är inte bara barn från Myntslingan och Silvermyntsgränd 
som leker här, utan det är dagligen barn med föräldrar från exempelvis Vindfället och Myntet 
som är här och leker då de själva saknar bra lekplatser för småbarn som har gungor, stor 
sandlåda, balansredskap, gungbräda och lekställning med rutschkana. De går till Myntslingans 
lekplats då Silvermyntsgränds lekplats inte är lika anpassad för dessa små barn och det saknas 
lekplats på Myntet samt närliggande gator norrut. Vår samfällighet lägger ner stor möda på att 
hålla ordning i och på lekplatsen genom att huvudsakligen två gånger om året hjälpas åt att 
städa den, rensa rabatter och tvätta samt hjälps åt att klippa gräs vid behov. Under de år som 
lekplatsen har funnits har alltså Myntsamlarens samfällighetsförening ansvarat för städning 
och klippning, vilket gjorts regelbundet under alla år och helt frivilligt av medlemmarna som 
anser att lekplatsen är viktig. 

Vid förfrågning till hur kommunens orsaker till nedläggning av lekplatsen, blir svaret att 
kommunen vill satsa på kvalité och inte kvantitet och vi blir hänvisade till den "nya och fina" 
lekplatsen "Silverpengen" som ligger vid sidan av Penninggatan. Denna lekplats är jättefin 
men är anpassad till äldre barn mellan 7 och 12 år. Väldigt många av oss på Myntslingan har 
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antingen barn eller barnbarn i yngre ålder än 7 år, vilket gör att den inte är anpassat till våra 
barn. Det finns exempelvis inga gungor alls och om större barn leker samtidigt blir alltid de 
mindre barnen åsidosatta. Det finns en väldigt liten sandlåda, vilket inte kommer räcka till om 
alla småbarn blir hänvisade till denna och kan då krävas en utbyggnad, vilket med stor 
sannolikhet inte kommer att ske pga. denna anledning. 

Nästa stora nackdel handlar om säkerheten att ta sig till lekplatsen. Vi som bor på 
Myntslingan måste korsa Penninggatan som är en 50 km/h sträcka med relativt mycket trafik 
av personbilar samt bussar var 15:e minut. Gångvägen från Myntslingan till lekplatsen 
"Silverpengen" är dessutom osäker om barnen ska gå själva. Gångvägen som leder direkt till 
lekplatsen har en stor häck ovanpå en låg mur på höger sida, samma sida som trafiken 
kommer från, som gör att vi och framför allt inte barnen kan se om bilar kommer förrän man 
står precis vid vägen. Vi alla vet hur impulsiva barn är och att de inte inser risker. För att göra 
gångvägen säkrare skulle häcken vara tvungen att tas bort och ett riktigt övergångsställe 
skapas där två filer går ihop till en fil, samt eventuellt sänka hastighetsgränsen då det också 
finns en förskola vid samma slinga. Sådan åtgärd känns som jämförelse än dyrare än att ha 
kvar en fungerande och fullt duglig lekplats. Var god se Bilaga I för att förstå risken. 

Lekplatsen "Myntslingan" genomgick en besiktning under Maj månad 2020 och det hittades 
enbart två brister på en gungbräda (axialgunga) som låg något för nära en gräsplätt med berg 
samt att däcken som fungerar dämpande hade åkt ner för långt i sanden. Gungbrädan är 
utplacerad av kommunen och har stått på samma plats i nära sedan minst 20 år, på vilket sätt 
ligger den plötsligt för nära berg när det är lite drygt en meter sand mellan? Gällande däcken 
så erbjuder sig andra boende att gräva upp och förbättra genom att höja däcken från sanden, 
om det är tillåtet. Resten av lekplatsen med både gungor för småbarn och större gungor, 
sandlåda, balansredskap samt lekställning med rutschkana var helt utan brister och fungerade 
precis som de skulle. Ekonomiskt är det alltså ett slöseri med skattepengar att lägga ner 
lekplatsen. 

Sammanfattningsvis tycker vi alla att det är otroligt tråkigt att Myntslingans lekplats som är 
anpassad för mindre barn 0 - 6 år ska tas bort när det är just dessa barn som är i absolut störst 
behov av just sådan lekplats. Det känns så onödigt att kommunen ska lägga ner tid, resurser 
och pengar på att ta bort något som är helt, fungerande och utan brister som används dagligen 
av många barn och familjer. Även om inte upprustning kommer att göras i nuläget bör och 
behöver lekplatsen "Myntslingan" få finnas kvar. I vårt område fanns då området byggdes 
1977 tre lekplatser med sandlådor och gungor, idag endast denna. De två övriga står tomma 
och oinbjudande som tomma gräsmattor som ingen använder. Om även denna lekplats tas 
bort, försvinner en stor källa till rörelse, lek, spontanitet, färdighetsträning och mötesplats för 
oss småbarnsföräldrar från olika område och det i slutändan får färre barnfamiljer att vilja 
flytta hit och gör ett redan utsatt område mer utsatt. Det är inte bara barn i avsedda åldrar som 
leker här utan även många äldre. Klätterställningen och gungorna samt gungbrädan används 
ofta och mycket av många äldre barn. Lekplatsen var ett stort skäl till att vi valde just detta 
hus och utan den kommer vi överväga att flytta härifrån, vilket känns jättetråkigt då vi annars 
är nöjda med området och trivs väldigt bra! 



Medborgarförslag   200519 
Lekplatsen "Myntslingan" 

3 
 

Som kommunpolitiker hoppas vi att ni ser till invånarnas bästa och utgår ifrån våra barns 
behov i första hand, samt våra önskningar i andra hand. Samtliga familjer och hushåll som har 
skrivit under detta förslag, anser att lekplatserna ska få stå kvar då de tillför så mycket för 
våra barn och även för oss vuxna då de används dagligen. 

I vårt område bor ca 110 hushåll och alla de vi har talat med tycker att nedläggningen av 
lekplatsen är en väldigt dålig idé. Vi är överens om det känns okej att ta bort det med brister 
men låt resten få stå kvar så länge det inte förekommer några brister! Var god se Bilaga II för 
namnunderskrifter som stödjer medborgarförslaget att låta lekplatsen "Myntslingan" stå kvar. 

Avslutningsvis vill vi bara säga att vi hoppas ni tänker på alla dessa barn som älskar att leka 
på lekplatsen och hur nedläggningen kommer att påverka dem. Här finns en oas för barnen, en 
mötesplats för föräldrar, uppmuntran till spontan lek, främjande av fantasin, motorikträning, 
livlighet i området och starka ekonomiska skäl som inte syns vid första anblick. 

Låt lekplatsen stå kvar som den är, tack! 

 

På grund av att vi ser att kommunen påbörjat rivningen av lekplatsen på Silvermyntet vill jag 
att ni avvaktar med rivningen av Myntslingans lekplats tills dess vi haft möjlighet att 
diskutera saken på nästa kommunfullmäktige 200909. 

 

 

Förslag 
Vi i Myntsamlarens samfällighet skulle vilja överta lekplatsen "Myntslingan" samt 
"Silvermyntsgränd" i dess befintliga skick, vilket gör att kommunen kan avsäga sig allt ansvar 
kring lekplatsen. Samfälligheten kommer då ansvara för säkerheten, skötseln och nödvändig 
upprustning samt besiktning. Kommunen behöver då inte lägga tid, pengar och resurser på att 
riva ner och forsla bort lekplatsen eller göra årliga besiktningar av den.



Osäker gångväg från Myntslingan över vägen till lekplatsen "Silverpengen"  Bilaga I 

 
 



 

 
 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Angående rivning av Myntslingans lekplats 
 
Ditt medborgarförslag: 
I bilagan har vi skrivit ett medborgarförslag som alla grannar runt om i grannskapet håller med om. Vi 
har även en separat namninsamling med över 100 namn som alla vill att Myntslingans lekplats ska få 
finnas kvar tills dess att brister uppstår. 
 
Var så snäll att läs igenom medborgarförslaget och skicka detta till berörda politiker. Vi vill att 
kommunen avvaktar med att riva lekplatsen tills dess vi har haft möjlighet att närvara på ett 
kommunfullmäktige och göra vår röst hörd. Det har vi som medborgare rätt att göra! 
 
Jag har även försökt kontakta parkförvaltningens chef i flera veckor utan framgång, vilket är otroligt 
tråkigt! 
 
Dagens datum: 
200703 
 
Namn: 
Mattia Öman 
 
 
Skicka med en bilaga 
Medborgarförslag Lekplats Myntslingan.docx 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 juni 2020 17:48 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Lekplats Kissleberg 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det behövs en lekplats för barn i Kissleberg. Det finns idag en öppen yta där två rangliga mål är 
uppsatta. Då det tillkommer många nya barnfamiljer i området så hade den platsen med fördel 
kunnat omvandlas till en lekplats. 
 
Dagens datum: 
20200615 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 16 juni 2020 11:02 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Simkunnighet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Att kunna simma är viktigt och då gäller det 200 meter,  skulle önska att det fanns t.ex. bojar som det 
är uppmätt längd i mellan 25 m.på badplatser som unda vid bryggorna då kan träna och veta att man 
klarar att simma riktigt 
 
Dagens datum: 
16/6-20 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 juni 2020 17:46 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Övergång 44:an Herrestad 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det behövs en möjlighet att ta sig över 44:an i höjd med korsningen vid mywok/spisen/ÖoB. 
 
Som det är nu är avståndet från korsningen till närmsta möjlighet att ta sig över vägen avsevärd. En 
bro eller passage under mark hade varit lämpligt då det hade underlättat för boende i Kissleberg att 
gå eller cykla till andra sidan. 
 
Dagens datum: 
20200615 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 juni 2020 17:41 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Ljuddämpande staket 44:an Herrestad 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag önskar att ett ljuddämpande staket sätts upp längs riksväg 44 på "Herrestadsrakan" då ljudnivån 
från trafiken för oss i Kissleberg är avsevärd. 
 
Dagens datum: 
20200615 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 juni 2020 18:55 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Hjärtstartare Forshällaskolan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Forshällaskolan är en skola som ligger ute på landsbygden, en bit från stadens kärna och närmaste 
ambulans. Skulle olyckan vara framme tar det en bra stund innan hjälpen är framme. En hjärtstartare 
placerad utanför väggen på Forshällaskolan, tillgänglig för allmänheten, skulle öka säkerheten för de 
som bor härute,  men även för elever och personal på skolan. Forskning visar att tidiga insatser 
räddar liv. Detta skulle vara en liten kostnad för att säkra tryggheten och rädda liv. 
 
Dagens datum: 
20200612 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Hinderbana/ skogsaktivtet för barn 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är att locka ut barn i olika åldrar ut i naturen. Lekplatser tröttnar äldre barn på snabbt. 
Varför inte bygga ett aktivitetsområde likt den som finns på bjursjön för barnen. 
På misteröd finns ett mindre skogsparti som känns genialiskt för hinderbanor och annat skoj! Den är 
belägen mellan simhoppsvägen och Misterödsvägen. På bifogad bild har jag markerat ut området. 
Mvh 
 
Dagens datum: 
200616 
 
Namn: 
Sara 
 
Skicka med en bilaga 
Screenshot_20200610-223125~2.png 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 juni 2020 20:51 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Upprustning av Lelångebanan, gång- och cykelvägen från Uddevalla till Lane 
 
Ditt medborgarförslag: 
Fortsätt den upprustningen som skett i form av rensning/gallring av träd och nya staket utmed 
Lelången. Det behövs jämnare bana, speciellt från Bjursjön och upp till Lane. Asfaltera en del av 
banan och/eller lägg hårt packat grus. Idag sticker det upp stenar här och var och det växer gräs på 
stor del av banan.  
Stolpar med jämna mellanrum med solcellslampor på hela sträckan kunde utöka nyttjandet av banan 
även när det är mörkt. Melleruds kommun har gjort något liknande. 
Jag bor i Lane och har nu cyklat fram och tillbaka till mitt jobb i Uddevalla under snart 6 veckor. 
Kanske fler kan tänka sig att ställa bilen här i vårt område och ta cykeln till jobbet i Uddevalla om 
banan var i bättre skick.  
Lansera sträckan från Uddevalla och upp till Hogsjön, som ligger norr om Bjursjön som Uddevallas 
"Skogspromenad". Vi har ju redan en Strandpromenad Uddevalla.   
Det är en fantastiskt fin sträcka att gå eller cykla utmed skog, sjöar och åar. 
Denna upprustning skulle ligga i linje med Uddevallas miljöprofil. 
 
Dagens datum: 
2020-06-08 
 
Namn: 
Fredrika Andreasson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborga rförslagets ärende:
Renhållning station vid Äsperöd

Ditt med borgarförslag:
Vi har sedan flera år varit utan sopsortering i östra delen av Uddevalla. Efter att stationen revs vid
Äsperödsbron har den ännu inte ersatts; När jag kontaktat er i frågan har svaret alltid varit att man
söker efter ledig mark. Nu står tomten där Bridgens hus låg och blir igenväxt av sly. Varför inte
använda den till renhållning? Det är ett stort område som saknar sopsortering. Dalgången,
österängen, Äsperöd, Sigelhult, Uggelhult och delar av Stenshult. Det är lag på att man ska

sopsortera men då är det också kommunens ansvar att tillhandahålla renhållningsstationer åt alla
medborgare

Dagens datum
13 juli2020

Namn:
Carin Gustavsdotter



Medborgarförslagets ärende: 
Skatepark Herrestad 
 
Ditt medborgarförslag: 
Den tidigare skateparken revs där skola skulle byggas. Saknas av många ungdommar i Herrestad. Mitt 
förslag är att anlägga en nyskatepark på ytan mittemot busshållsplatsen Kyrkelyckan, nedanför 
kyrkan i Herrestad. Vid bussgatan.Marken har redan fördjupningar som skulle vara jättebra underlag 
för detta. Ligger i närhet av den populära fiskdammen o det är nästan ingen trafik på vägen. Många 
barn o unga i området. 
 
Dagens datum: 
200717 
 
Namn: 
Charlotte Stigefors 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 19 juli 2020 09:45 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Fågelhuset i Hasselbacken 
 
Ditt medborgarförslag: 
Ta bort fågelhuset i Hasselbacken och gör en fin spelplan där. Så fint för kommunens invånare att 
kunna spela tex kubb där. Om även slänten ner dit gjordes fin så kan man sitta där och vara åskådare 
och fika. Skulle bli en fin mötesplats. 
 
Dagens datum: 
19/7-20 
 
Namn: 
Kristina Börjesson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Fö rslag öm Uddevallas vackra Simhall!  

 
Ett av Uddevallas vackraste hus är den nuvarande Simhallen!  
Den är ytterst enkel i sin form och har mycket vackra proportioner. 
Med skulpturen och badhusparken utanför är de en av Uddevallaspärlor! 
 

 
Den gamla Idrottshallen från 1940-talet som ligger intill och ut mot 
Göteborgsvägen med sitt välvda tak och sin historiska ek, är också  
ett tidstypiskt hus med sin speciella karaktär i Uddevallas stadsbild. 
Bevarandevärt säger Bohusläns museum.  
Antag att vi bygger ihop dessa båda byggnader till ett enda stort hus :



 

 



Vi  förlänger nuvarande Simhallen till Idrottshallen utan att riva något. 

Den gamla Idrottshallen är idrottshistoria och bör restaureras till sitt 

ursprungliga utseende. Anknyt husets färg och takfärgen till nuvarande 

Simhallens mörka  plåt, så att byggnaden känns som en enhet.  

 

Den nya simhallen kommer ju att placeras på Rimnersvallen. 

 

Vad ska det då bli i den gamla simhallen och idrottshallen när de blir en 

enda byggnad?  Jo, ett :  F R I T I D S B Å T S M U S E U M !  

 

Här kommer Bohusläns museum att kunna visa sin stora samling träbåtar 

som nu förvaras i en maskinhall i Färgelanda, där båtarna inte kan visas.  

Bassängerna kan utnyttjas som utställningsyta för de stora segelbåtarna. 

Den enda som krävs är ett lite högre glastak för segelbåtarnas riggar och 

segel. Entrén till detta Fritidsbåtsmuseum kommer att vara nuvarande 

Idrottshallens entré. 

 

   Idé :   Bengt Arne Runnerström, Gustafsberg, Uddevalla.  2020-07-21. 

 

                                                      www.julleregister.se 

  

Bohusläns museums båtlager i Färgelanda 2020.  (9 båtar – blir snart 13).                                         

                                                          



 
 

Medborgarförslag 
 
Uddevalla Kommun 
 
 
Hej! 
 
Jag och min man bor på Edingsvägen 19 sedan sent 70-tal. Vi har på denna långa tid 
kunnat följa utvecklingen av trafiken här på gatan, tyvärr på ett negativt sätt. 
Som det är nu är trafiksituationen fruktansvärd och av denna anledning vill vi härmed 
lämna in ett medborgarförslag med tanke på att Edingsvägen snart ska byggas om. 
 
Sedan man anlade den s.k. midjan vid gång- och cykelbron och Smörbräckevägen 
blev situationen ännu värre. Vissa bilister blir tydligen provocerade av att man måste 
bromsa in och därför drar man full speed efter eller om man kommer från andra hållet 
håller man redan full fart och bromsar hastigt in. Edingsvägen har alltså blivit en 
lekplats för fullständigt galna bilförare, speciellt kvälls- och nattetid. 
 
Vi föreslår alltså att en mätning utförs innan man börjar ombyggnaden. 
 
Bästa hälsningar 
Margareta Jendmyr 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 2 augusti 2020 22:25 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Motion och rörelse för alla 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag var nyligen i Falun och där har man infört att deras superfina löparbana/friidrottsanläggning 
utomhus är öppen för allmänheten vissa tider varje dag. Det har varit mycket uppskattat där och 
borde verkligen kunna appliceras även i Uddevalla. 
 
Dagens datum: 
2/8 
 
Namn: 
Martin Bäckström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
Skickat: den 7 augusti 2020 09:58 
Till: Elving Andersson <elving.andersson@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag - miljö och hälsa! 

 Hej! 
 
Två vita Stena-färjor ligger upplagda i Uddevalla hamn. 
Åtminstone den lilla färjan som ligger längst västerut, har 
haft sin maskin igång dygnet runt, vecka efter vecka för  
elproduktion till ljus och fläktar. Ur skorstenen bolmar  
stora mängder rök dygnet runt! Detta är inte förenligt  
med miljö- och hälsotänkandet i Uddevalla kommun! 
 
Förslag : "Navelanslut" dessa långliggande båtar  
till elnätet i Uddevalla!  Och varför inte... anslut alla  
lastbåtar när de anlöper Uddevalla hamn. 

 
Jmf. Stockholms kommun där diskussionens vågor gått  
höga om Finlandsfärjorna. 
                                           
                                      

 
 
 

 

mailto:elving.andersson@uddevalla.se


Medborgarförslagets ärende: 
rullstolsvänligt ute gym Bjursjön 
 
Ditt medborgarförslag: 
Att man tar bort träplattan som är 4 cm hög vid varje aktivitet på utegymmet vid Bjursjön så att man 
kommer till med rullstol även om man inte har någon med sig vid utegymmet Bjursjön. 
 
Dagens datum: 
20200811 
 
 



Uddevalla
2020-08-01
Medborgarförslag

UDDEVALI_A KC[IMUN
Kornrnr instyrel:;en

Kom m u n I ec"ln i rr gs k clntoret

2020 -08- I 7

[Jiarienr r

laZn /;t r
Nya farthinder på Fjällvägen

Nedre fiällvägen som borjar vid Uddevalla Sjukhus har tre farthinder. Det första åir en vägbula
som tvingar tafikanter att såinka farten. De andra två åir enbart en markor som gör vägen
något smalare. Tyvtirr fungerar inte de två senare utan mer eller mindre varje dygn pågår

trafik med mycket hög hastighet, man kan fundera över när det kommer att ske en olycka där
något av alla de barn som växer upp längs med vägen kommer att drabbas.

Vi önskar att denna väg får ytterligare farthinder ellerloch en ny utformning på farthindren så

att hastigheten sänks samtidigt som man anvåinder en teknik som minimerar risken för
vibrationer och stötande ljud i vägbanan vilket vi har lidit av tidigare ntir bussarna gick denna
vägen.

Namn T'estiqhet Mobil



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 19 augusti 2020 15:11 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Kallbadhus på Skeppsviken 
 
Ditt medborgarförslag: 
Förslag att bygga ett kallbadhus vid Skeppsviken, där idag den avstängda piren ligger. Förslagsvis en 
liknande byggnad som Strömstads kallbadhus där det finns plats för omklädning, relax, utegym, 
trampolin/hopptorn och sötvattendusch. En längre träbrygga som förbinder kallbadhuset med land.  
 
Kallbadhuset skulle ge Uddevalla, och området, ett ökat attraktionsvärde och locka både 
kommuninvånare och turister med bad och rekreation. 
 
Dagens datum: 
200819 
 
Namn: 
Malin Elbing 
 
 
Skicka med en bilaga 
Strömstad kallbadhus.png 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 





-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 20 augusti 2020 22:20 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 680 i Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
Detta medborgarförslag berör ett övergångsställe på väg 680 genom Ljungskile. Övergången är i 
anslutning till en gångbro där sikten är bristfällig pga. träd och lägre växtlighet på bron. 
Gång/cykelbanan som leder ut till övergångsstället från gångbron är i en nedförsbacke vilket medför 
risk att cyklister inte kan få stopp i tid innan övergången. Eftersom övergångsstället ligger på en 
raksträcka kan trafikanter lätt tro att de har god uppsikt vilket inte är fallet eftersom en person som 
kommer på gångbanan från gångbron inte syns förrän den i princip är nere på körbanan pga. den 
skymmande växtligheten. Övergångsstället ligger i en korsning vilket innebär att fordonstrafik 
kommer från flera håll. Vägen är hårt trafikerad med personbilar samt tung trafik som bussar och 
lastbilar och upplevelsen är att många håller en högre hastighet än begränsningen på 50 km/h. Strax 
innan övergångsstället är hastighetsbegränsningen 70 km/h. Övergången är en del av skolvägen för 
barn som bor på Lyckorna och som inte har rätt till skolskjuts då avståndet mellan hem och skola inte 
är tillräckligt långt. Passagen är också det enda övergångsstället från samhället till 
strandpromenaden, badplatser och båthamn vilket innebär att många människor dagligen passerar 
här. Flera gånger har jag och bekanta bevittnat incidenter som med nöd och näppe slutat väl.  
 
Önskemålet är att man överväger vilka möjligheter som finns för trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 
därefter snarast genomför dessa. Några alternativ skulle kunna vara fartgupp, fartkamera, sänkt 
hastighetsbegränsning, blinkande ljus och borttagande av växtlighet på bron för att förbättra sikten. 
Vid kontakt med Trafikverket har det framkommit att ansvaret för dessa typ av åtgärder delas mellan 
kommunen, Trafikverket och Länsstyrelsen. Därför efterfrågas en samverkan mellan dessa instanser 
där alla tar ansvar för sitt område för att skapa ett tryggt övergångsställe för Ljungskiles invånare och 
skolbarn. Något måste göras innan en allvarlig olycka sker! 
 
Dagens datum: 
2020-08-20 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Övergångsställe på Blekevägen invid Järvstigen 
 
Ditt medborgarförslag: 
Detta medborgarförslag berör Järvstigen, ett förhållandevis stort bostadsområde där många av 
hyresgästerna åker dagligen med stadsbussarna. Men det finns något som behöver belysas i 
sammanhanget, nämligen att det inte alltid är helt oproblematiskt att komma över den stundom 
frekvent trafikerade Blekevägen till områdets busshållplats för färder mot centrum och Torp. 
Anledningen därtill är att det saknas ett övergångsställe på Blekevägen invid Järvstigen. Närmaste 
övergångsställen finns så pass tämligen långt ifrån som vid Norrskolan och Vesslevägen. 
Med hänsyn till främst småbarnsföräldrar samt till personer med rörelsehinder och alla äldre föreslås 
härmed ett övergångsställe på Blekevägen invid Järvstigen. 
 
Dagens datum: 
2020-08-24 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 29 augusti 2020 08:52 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Infart Hogstorps skola 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag anser att infarten till Hogstorps skola skall göras om. Nuvarande infart saknar en säker 
förbindelse mellan gångbana och skolan. Detta innebär att barnen måste gå vid sidan på infarten 
under tidpunkt som denna är som mest trafikerad. Infarten är även utan belysning och med en liten 
krök på som gör det svårt att få full överblick över infarten. Den är även såpass smal att när två bilar 
möts finns inte mycket plats kvar för barnen att gå på utan tvingas ner i diket. Enligt 
skolskjutshandläggarna på Uddevalla Kommun anses denna vägsträcka inte trafikfarlig. Detta är 
enligt mig helt horribelt. Du vill inte gå där som vuxen under högt trafiktryck så varför ska våra barn 
behöva göra detta? 
 
Dagens datum: 
20200829 
 
Namn: 
Fredrik Olsson 
 
 
Skicka med en bilaga 
20200507_092805.jpg 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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