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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Bohusläns museum kl. 17:30 onsdagen den 8 mars 2023  
  
Ordförande Christina Nilsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 

Dnr KS 324223  

Förslag: Martin Pettersson (SD) och Zinab Parnian (C) måndagen den 13 

mars kl. 16:00. 

 

2.  Besök från ungdomsfullmäktige  
Dnr KS 324833  

Ordförande, vice 

ordförande och 

informations-

ansvarig i ungdoms- 

fullmäktige 

3.  Besvarande av interpellation från Annelie Högberg (S) till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M) om jämlik skola 
Dnr KS 2023/00110  

 

4.  Vision för Uddevalla kommun  

Dnr KS 2023/00077  
 

5.  Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 
Dnr KS 2023/00078  

 

6.  Revidering av riktlinjer för sponsring 

Dnr KS 2021/00648  
 

7.  Avskaffande av resepolicy för Uddevalla kommun 
Dnr KS 2023/00085  

 

8.  Hemställan från barn och utbildningsnämnden om att få starta 

nybyggnation av Äsperöds förskola, Rydingsberg 1, enligt kalkyl 

Dnr KS 2022/00498  

 

9.  Igångsättningsbeslut med reviderad budget för Edingsvägens 

infrastruktur, etapp 1-2 
Dnr KS 2022/00662  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Igångsättningstillstånd för trafikanpassningsåtgärder av 

Sandersdalsskolan samt ökat kommunbidrag för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr KS 2022/00496  

 

11.  Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport  om granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

Dnr KS 2022/00594  

 

12.  Bildande av bolag för skolskjuts; antagande av bolagsordning och 

specifikt ägardirektiv 
Dnr KS 2022/00340  

 

13.  Val av ledamöter, ordförande samt lekmannarevisorer till Uddevalla 

Skolskjuts AB 
Dnr KS 2023/00082  

 

14.  Utträde ur Fair Trade City samt avskaffande av Fairtrade-mål  

Dnr KS 2023/00087  
 

15.  Revidering av mål och mått för god ekonomisk hushållning för 

Uddevalla Turism AB 
Dnr KS 2023/00086  

 

16.  Revidering av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, 

vinstutdelning 
Dnr KS 2023/00135  

 

17.  Revidering av bolagsordning för Uddevalla Turism AB, vinstutdelning 
Dnr KS 2023/00136  

 

18.  Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolag, vinstutdelning 
Dnr KS 2023/00137  

 

19.  Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB med 

dotterbolag, vinstutdelning 
Dnr KS 2023/00138  

 

20.  Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB med 

dotterbolag, vinstutdelning 

Dnr KS 2023/00139  

 

21.  Val av revisorer till Johannes Andersson i Hogstorps donation, Stiftelsen 

Barnens Dag samt Mediapoolen i Västra Götaland AB 

Dnr KS 2022/00573  
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Föredragningslista Föredragande 

22.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2023 
Dnr KS 2023/00001  

 

23.  Avsägelser och fyllnadsval  
Dnr KS 317952  

 

24.  Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor  

Dnr KS 270387  
 

 

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. Av hänsyn till allergiker undanbedes förtäring av nötter och citrusfrukter.  

 

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 på 0522-69 61 05 eller på 

kommunledningskontoret@uddevalla.se.  

 

Digital ärendehantering 

Kommunfullmäktiges handlingar nås via dokument- och 

ärendehanteringssystemet Ciceron. Ansök om lån av I-pad genom att mejla 

kommunledningskontoret@uddevalla.se. Du får kallelsen via post med 

utdrag ifrån de viktigaste sammanträdeshandlingarna den första gången 

utifall du inte har hunnit på tillgång till teknisk utrustning från kommunen. 

 

Digital justering 

Kommunen har köpt in ett system för digitala underskrifter. Det betyder att 

kommunfullmäktiges protokoll framledes kommer justeras digitalt. För att 

skriva under behöver du ha tillgång till en e-legitimation, exempelvis 

BankID eller Freja ID. 

 

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. 
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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 ska lämnas på sammanträdet. 

 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller 

andra starkt doftande hygienartiklar. Ta heller 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 

 
 

 

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se


 

 
 
INTERPELLATION 
Till Barn och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos 
Uddevalla 2023-02-06 
 
 
STÄRKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR JÄMLIK UTBILDNING 
Måndagen den 6 februari släppte Sveriges Lärare en rapport 
om att svensk skola slits isär. Rapporten bygger på data från 
SCB och Skolverkets statistik och underlag.  
I Sveriges Lärares kartläggning visar det sig att det svenska 
skolsystemet är hårdast mot de som har de svagaste 
förutsättningar.  
 
Min fråga till dig, Roger Ekeroos (M), är: 
Hur tänker du att Barn och utbildningsnämnden ska arbeta för 
att stärka skolorna i Uddevalla i att ge eleverna en jämlik 
utbildning? 
 
Annelie Högberg (S)  
Ledamot i Uddevalla kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddevalla 2023-01-31 
 
 
 
Louise Åsenfors 
Förtroendevald revisorer 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2023-02-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2023/00110 

Interpellation från Annelie Högberg (S) till Barn och 
utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos om jämlik 
skola. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas, 

 

att interpellationen ska besvaras den 8 mars 2023.  

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-13 

Christina Nilsson (KD), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2023-02-14 

Roger Ekeroos (M) 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2023/00077 

Vision för Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Utifrån Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun fastställer 

kommunfullmäktige Uddevalla kommuns vision. Visionen är ett långsiktigt strategiskt 

styrdokument framarbetat av samtliga partier representerade i Uddevalla 

kommunstyrelse. Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare, 

kommunens företagare och gästande turister. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14  

Förslag till Vision för Uddevalla kommun  

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP), Gösta Dahlberg (M), Niklas Moe (M), Martin Pettersson 

(SD) och David Sahlsten (KD): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att fastställa Uddevalla kommuns vision. 

Protokollsanteckning 

Ingemar Samuelsson (S) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Den vision som ligger för beslut är resultatet av en i hög grad bristfällig process. En 

normal hantering vid tidigare mandatperioder har varit en bred diskussion om hur 

omvärlden ser ut och vart vi vill komma i denna utveckling. Årets visionsdagar 

handlade om historiska tillbakablickar med bristfälliga analyser utifrån dessa. Tiden 

för att diskutera vart vi vill komma och hur visionen skall stödjas, var nedprioriterat till 

en omfattning som inte möjliggjorde bra diskussioner. Det är därför med stor 

tveksamhet som vi ställer oss bakom förslaget som ligger för beslut. 

 

Jarmo Uusitalo (MP), David Höglund Velasquez (V) och Camilla Johansson (C)  

ansluter sig till Ingemar Samuelssons (S) protokollsanteckning. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 



Uddevalla – en plats för hela livet

En plats

Vi är hjärtat i Bohuslän – här börjar havet. Vår vackra kommun utgör 

ett nav med ett attraktivt läge mellan Oslo och Göteborg. Vi utvecklar 

vår växande kommun för en hållbar framtid.

För hela

Vi välkomnar alla till vår trygga och kreativa kommun. 

Här mår vi bra, är stolta och har framtidstro. 

Livet

Vi finns där för dig under hela livets resa. Du kan lita på oss. 

Bo, arbeta, upplev, utbilda dig och väx hos oss.
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

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

 

Vision för Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Utifrån Riktlinjer för styrning och ledning i Uddevalla kommun fastställer 

kommunfullmäktige Uddevalla kommuns vision. Visionen är ett långsiktigt strategiskt 

styrdokument framarbetat av samtliga partier representerade i Uddevalla 

kommunstyrelse. Uddevalla kommuns vision avser alla kommunens invånare, 

kommunens företagare och gästande turister. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-14  

Vision 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att fastställa Uddevalla kommuns vision. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2023/00078 

Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

Sammanfattning 

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Vision för Uddevalla kommun, framarbetad av 

samtliga partier representerade i Uddevalla kommunfullmäktige.  Den strategiska 

planen innehåller majoritetens överenskommelse, tre kompassriktningar för 

mandatperioden och åtta prioriterade områden samt kommunfullmäktiges styrkort 2023-

2026. 

 

I samband med beslut om Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

anses Plan Integration 2030 och Plan Välfärd 2030 vara väl inarbetade i materialet 

varför dessa kan avslutas. Kommunfullmäktiges uppdrag kopplat till planerna ska 

slutrapporteras enligt gällande rutiner för vårens uppsiktspliktsmöte.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-20 

Strategisk plan 2023-2026  

Kommunfullmäktiges styrkort 2023-2026  

Vision för Uddevalla kommun   

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Annelie Högberg (S),  

Camilla Johansson (C) och Jarmo Uusitalo (MP): avslag på förslaget i handlingarna.  

 

Christer Hasslebäck (UP) och Gösta Dahlberg (M): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att fastställa strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort, 

att avsluta Plan Integration 2030, 

att avsluta Plan Välfärd 2030, 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att aktualitetspröva befintliga styrande 

dokument samt identifiera de som står i konflikt med strategisk plan. 

Reservation 

Centerpartiets, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas ledamöter 

reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 31 

Protokollsanteckning 

Maria Johansson (L) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vi hade önskat en mer handfast strategisk plan, men det är majoritetens sätt att visa den 

önskade inriktningen för den kommunala verksamheten. En stor del av den kommunala 

verksamheten är skolan, som tyvärr får väldigt liten plats i den strategiska planen. Som 

borgerligt oppositionsparti hade vi önskat en mer handfast skolpolitik. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

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

 

Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

Sammanfattning 

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i Vision för Uddevalla kommun, framarbetad av 

samtliga partier representerade i Uddevalla kommunfullmäktige.  Den strategiska 

planen innehåller majoritetens överenskommelse, tre kompassriktningar för 

mandatperioden och åtta prioriterade områden samt kommunfullmäktiges styrkort 2023-

2026. 

 

I samband med beslut om Strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

anses Plan Integration 2030 och Plan Välfärd 2030 vara väl inarbetade i materialet 

varför dessa kan avslutas. Kommunfullmäktiges uppdrag kopplat till planerna ska 

slutrapporteras enligt gällande rutiner för vårens uppsiktspliktsmöte.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-20 

Strategisk plan 2023-2026  

Kommunfullmäktiges styrkort 2023-2026  

Vision för Uddevalla kommun   

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att fastställa strategisk plan 2023-2026 med kommunfullmäktiges styrkort 

 

att avsluta Plan Integration 2030 

 

att avsluta Plan Välfärd 2030 

 

att kommunledningskontoret får i uppdrag att aktualitetspröva befintliga styrande 

dokument samt identifiera de som står i konflikt med strategisk plan 

 

 

 

Malin Krantz  Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder, bolag och stiftelser  

Samtliga avdelningschefer kommunledningskontoret  

 
 



Uddevalla – en plats för hela livet

En plats

Vi är hjärtat i Bohuslän – här börjar havet. Vår vackra kommun utgör 

ett nav med ett attraktivt läge mellan Oslo och Göteborg. Vi utvecklar 

vår växande kommun för en hållbar framtid.

För hela

Vi välkomnar alla till vår trygga och kreativa kommun. 

Här mår vi bra, är stolta och har framtidstro. 

Livet

Vi finns där för dig under hela livets resa. Du kan lita på oss. 

Bo, arbeta, upplev, utbilda dig och väx hos oss.



       
 
 Vision: Uddevalla – En plats för hela livet 
  

 Kommunfullmäktiges styrkort 2023–2026 
 

 

Kompassriktningar Prioriterade områden   Indikatorer och uppdrag 

Uddevalla kommun 

 – en kommun att lita på  

 

Trygghet 

 Kommunen ska utreda organisation för ordningsvakter  

 

 Kommunen ska arbeta aktivt med att begränsa välfärdsbrottslighet i organisationen 

Arbetsmiljö  Kommunen ska tillsammans med fackliga parter utreda hur skyddsombuden i verksamheterna kan bli fler  

Kärnverksamhet 

 Medborgarnas förtroende för kommunens politiker, ska öka (SCB Medborgarundersökning) 

 Medborgarnas förtroende för att kommunanställda upplevs arbeta för kommunens bästa, ska öka (SCB Medborgarundersökning) 

Uddevalla kommun 

 – ständig utveckling 

 

Företagsklimat  Kommunens placering i Svenskt Näringslivs ranking ska förbättras 

Välfärden 

 Kommunen ska skapa en process för markanvisning av trygghetsboenden på strategiska och attraktiva platser i kommunen  

 Kommunen ska upprätta och anta en ny kostpolicy för kommunens måltidsverksamheter  

Arbetslinje 
 Kommunen ska utvärdera befintlig nämndsorganisation för sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder, gymnasiet samt 

vuxenutbildning 

Uddevalla kommun 

 – ekonomisk balans 

 

Energiförsörjning 

 

 Kommunen ska sträva mot att bli självförsörjande avseende planerbar elektrisk effekt år 2040  

God ekonomisk hushållning 

 Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av skatter och bidrag                                                                                                              

 Soliditeten ska förbättras                                                                                                   

 Egenfinansiering av investeringar minst 30 %                                                             
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VISION

UDDEVALLA  
EN PLATS FÖR HELA LIVET

EN PLATS 
Vi är hjärtat i Bohuslän – här börjar havet. Vår vackra kommun utgör ett nav 
med ett attraktivt läge mellan Oslo och Göteborg. Vi utvecklar vår växande  
kommun för en hållbar framtid. 

FÖR HELA 
Vi välkomnar alla till vår trygga och kreativa kommun.  
Här mår vi bra, är stolta och har framtidstro.  

LIVET 
Vi finns där för dig under hela livets resa. Du kan lita på oss.  
Bo, arbeta, upplev, utbilda dig och väx hos oss.
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KOMPASSRIKTNINGAR
Kompassriktningarna kommer från den styrande majoritetens överenskommelse 
för Uddevalla och visar i vilken riktning kommunen ska gå för att nå visionen.

Den styrande majoriteten lägger grunden för ett 
långsiktigt hållbart samarbete där reformer ge-
nomförs både på kort och lång sikt, kommunen 
behöver utveckling, inte bara förvaltning. 

Vi kommer att ta ansvar för hela Uddevalla 
kommun eftersom hela kommunen ska leva, 
vi ska sköta om de områden som är bra och 
utveckla områden som är mindre bra. Vi ska ar-
beta medskapande och med öppenhet gentemot 
kommuninvånare, personal, brukare, företagare 
och föreningsliv. 

Vi har enats om kompassriktningar för ett antal 
politiska områden. Den ömsesidiga ambitionen 
är att den kommunala kärnverksamheten ska 
stärkas och utvecklas. Vi är eniga om att åter-
upprätta tryggheten i kommunen, och se till att 
infrastrukturen är tillräcklig för medborgare och 
företag. Samverkan med såväl näringsliv som 
föreningsliv kommer att fördjupas under man-
datperioden.

Uddevalla kommun   
– en kommun att lita på 
Vi erbjuder en trygg miljö och ett tryggt liv. Vi 
arbetar för att skapa förtroende och tillit genom 
öppenhet och transparens. Vi stärker demokratin 
och engagemanget i kommunen så att vi får ett 
inkluderande samhälle med stor sammanhåll-
ning. I Uddevalla får du ett tryggt och gott liv.

Uddevalla kommun  
– ständig utveckling
Vi erbjuder en positiv samhällsutveckling där 
utbildning, näringsliv, kultur, kommunikationer 
och unik natur prioriteras.  Stads- och lands-
bygdsplanering kommer att ske på ett kom-
munövergripande plan då hela kommunen skall 
ges möjlighet att leva. Du är en del av denna 
växande kommun och tillsammans kommer vi 
att ta oss an framtidens utmaningar.

Uddevalla kommun  
– ekonomisk balans
Vi är ansvarstagande och arbetar med en lång-
siktig och hållbar ekonomi vilket skapar stabili-

tet och ekonomisk tillväxt. Vår utgångspunkt är 
att kommunens invånare kan bidra och behövs 
för samhällsutvecklingen.
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PRIORITERADE OMRÅDEN
Prioriterade finns inom varje kompassriktning och synliggör den styrande 
majoritetens viktigaste vägval under mandatperioden. 

Vi erbjuder en trygg miljö och ett tryggt liv. Vi 
arbetar för att skapa förtroende och tillit genom 
öppenhet och transparens. Vi stärker demokratin 
och engagemanget i kommunen så att vi får ett 
inkluderande samhälle med stor sammanhåll-
ning. I Uddevalla får du ett tryggt och gott liv.

Trygghet 
Vi vill att invånarna ska känna trygghet och välbe-
finnande, att de ska ges förutsättningar och möjlig-
heter till egen handlingskraft. Vi ska öka tillgäng-
ligheten så att invånarna vet vart de ska vända sig, 
vi ska förbättra tillförlitligheten så att invånarna 
vet att det finns hjälp att få när den behövs och 
vi ska öka tilliten för att minska eventuell oro. Vi 
kommer också under mandatperioden att arbeta 
för en trygg närmiljö och trygga bostadsområden. 

Bland annat så kommer vi att: 
•  Utreda organisation för ordningsvakter på ett 

sätt som gör att de ska kunna dela individupp-
gifter med relevanta förvaltningar  

•  Arbeta aktivt med att begränsa välfärdsbrotts-
lighet i organisationen

Arbetsmiljö
Kommunens medarbetare ska ges möjligheter 
till att utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör 
ett helt arbetsliv. Ett arbete med egen försörjning 
är centralt för känslan av självständighet och 
delaktighet. Det är dock inte bara våra vuxna 
medarbetare som behöver få rätt möjligheter, 
våra elever i skolan har också rätt att till samma 
möjligheter och ska erbjudas en väl fungerande 
arbetsmiljö.
 

Bland annat så kommer vi att: 
• Utreda tillsammans med fackliga parter hur 
skyddsombuden i verksamheterna kan bli fler

Kärnverksamhet
Den ömsesidiga ambitionen är att den kommu-
nala kärnverksamheten ska stärkas och utveck-
las. Vi är eniga om att återupprätta tryggheten 
i kommunen och se till att infrastrukturen är 
tillräcklig för invånare och företag. För att 
lösa olika problem kommer vi att verka för ett 
fördjupat samarbete och samverkan mellan flera 
aktörer såsom näringsliv, föreningsliv, myndig-
heter och andra kommuner.

Uddevalla kommun – ständig utveckling
Vi erbjuder en positiv samhällsutveckling där 
utbildning, näringsliv, kultur, kommunikationer 
och unik natur prioriteras.  Stads- och lands-
bygdsplanering kommer att ske på ett kom-
munövergripande plan då hela kommunen skall 
ges möjlighet att leva. Du är en del av denna 
växande kommun och tillsammans kommer vi 
att ta oss an framtidens utmaningar.

Bättre företagsklimat
Företag och invånare i Uddevalla är två av grun-
derna för utveckling och tillväxt som bidrar till 
välfärden i kommunen. Vi ska skapa förutsätt-
ningar för både små och stora företag då vi anser 
att det är gynnsamt för vår kommun.  

Utveckla välfärden
Vi kommer att ta ansvar för Uddevalla kom-
mun och arbeta medskapande med öppenhet 
gentemot kommuninvånare, personal, brukare, 

Uddevalla är en kommun att lita på
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företagare och föreningsliv. Vi vill använda vår 
gemensamma förmåga till att skapa välfärd, 
förbättra invånarnas levnadsförhållanden, eko-
nomi, säkerhet, skydd, utbildning, äldreomsorg, 
trygghet och så vidare.

Bland annat så kommer vi att: 
•  Skapa en process för markanvisning av trygg-

hetsboenden på strategiska och attraktiva 
platser i kommunen

•  Upprätta och anta en ny kostpolicy för kom-
munens måltidsverksamheter

Arbetslinje
Vi ska ta en kraftsamling för ökad ekonomisk 
tillväxt och stärkt arbetsmarknad. Arbetslinjen 
innebär att invånarna i första hand ska erbjudas 
arbete eller utbildning i stället för understöd 
eller bidrag om de blivit arbetslösa. 

Arbete och sysselsättning har stor betydelse 
för människors självkänsla och delaktighet i 
samhället. Arbetslinjen kan på många sätt bidra 
till att ge alla bättre villkor och livschanser och 
därmed en bättre välfärd. En kombination av en 
aktiv arbetsmarknad med efterfrågad kompetens 
och ett medvetet strategiskt arbete med arbets-
linjen bidrar till att öka framgången i kommu-
nens välfärdsarbete.

Vi ska verka för att underlätta för lokala företag 
att hitta den relevanta kompetens som efterfrå-
gas. Det kan handla om att förmedla utbildning-
ar för befintlig personal men också att knyta 
samman skola och näringsliv på ett bättre sätt. 
Det gäller därför att både kunna rekrytera och 
behålla rätt kompetens för att säkerställa kvalite-
ten i välfärden. 
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Vi ställer också höga krav på oss då vi vill vara 
en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en kreativ 
och dynamisk miljö där kompetens och engage-
mang tas tillvara. Vi kommer därför att erbjuda 
heltidsanställningar som norm och rättighet 
vilket kan vara en förutsättning för att trygga en 
självständig försörjning. Deltidsanställningar 
kommer också att finnas kvar, som en möjlighet. 
men inte som en styrande anställningsform.

Bland annat så kommer vi att: 
•  Utvärdera befintlig nämndsorganisation för 

sociala myndighetsfrågor, arbetsmarknadsåt-
gärder, gymnasiet samt vuxenutbildning

Uddevalla kommun – ekonomisk balans
Vi är ansvarstagande och arbetar med en lång-
siktig och hållbar ekonomi vilket skapar stabili-
tet och ekonomisk tillväxt. Vår utgångspunkt är 
att kommunens invånare kan bidra och behövs 
för samhällsutvecklingen.

Energiförsörjning
Vi ska verka för att säkra kommuninvånarnas 

tillgång till hållbar energi och elektricitet, oav-
sett olika väderförhållanden som råder. 

Bland annat så kommer vi att: 
•  Sträva mot att bli självförsörjande avseende 

planerbar elektrisk effekt år 2040
  
God ekonomisk hushållning 
För att klara det kommunala uppdraget med 
begränsade resurser och ökad förändringstakt, 
måste kommunen vara nytänkande, arbeta med 
digital teknik och arbetssätt som kan lösa både 
gamla och nya utmaningar. Tillsammans ska vi 
arbeta för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbart samhälle.

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kom-
mun innebär att kommunen och bolag med mera 
ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta 
nedgångar och kriser i samhällsekonomin och 
arbetet ska präglas av ett helhetstänkande där 
kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda 
verksamheters behov. All verksamhet som kom-
munkoncernen bedriver eller avser att bedriva 
ska ha invånarnas bästa som utgångspunkt.
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2021/00648 

Revidering av riktlinjer för sponsring 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 

översyn av riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun. Uppdraget motiverades av 

att riktlinjerna är antagna 2005 och behöver uppdateras bl.a. avseende delegationer. 

En omarbetning av riktlinjernas disposition och innehåll har gjorts. Ett särskilt avsnitt 

om elitsponsring har lagts till som ersätter de av kommunstyrelsen tidigare antagna 

kriterierna för elitsponsring. I de nya riktlinjerna har också lagts till en något omarbetad 

version av riktlinjer för intäktssponsring, vilket innebär att all övergripande reglering av 

sponsring, både där kommunen är sponsor och mottagare av sponsring nu finns i samma 

dokument. 

Några viktiga förändringar i sak är att den maximala tiden för sponsringsavtal utökas 

från ett till två år, maxbeloppet för delegationsbeslut tas bort till förmån för reglering i 

kommunstyrelsens delegationsordning samt ökad tydlighet om vad sponsringsavtal ska 

innehålla. En mer utförlig beskrivning av ändringarna följer ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-21. 

Förslag till riktlinjer för sponsring. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-166 § 322. 

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2018-12-10. 

Riktlinjer för sponsring antagna 2005. 

Riktlinjer för intäktssponsring antagna 2007. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Riktlinjer för sponsring att gälla från och med 2023-03-01. 

att upphäva Riktlinjer för intäktssponsring antagna av kommunfullmäktige 2007-10-10 

§ 264, 

att upphäva Riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun antagna av 

kommunfullmäktige 2005-01-12 § 11, 

att de nya riktlinjerna ska gälla från och med 2023-03-01. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-12-19- § 322, kriterier för utökad sponsring 

av elitidrott.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 32  

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2023-02-24 

Kommunsekreterare och kommunikationschef  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2022-12-21 Dnr KS 2021/00648 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Revidering av riktlinjer för sponsring 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 

översyn av riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun. Uppdraget motiverades av 

att riktlinjerna är antagna 2005 och behöver uppdateras bl.a. avseende delegationer. 

 

En omarbetning av riktlinjernas disposition och innehåll har gjorts. Ett särskilt avsnitt 

om elitsponsring har lagts till som ersätter de av kommunstyrelsen tidigare antagna 

kriterierna för elitsponsring. I de nya riktlinjerna har också lagts till en något omarbetad 

version av riktlinjer för intäktssponsring, vilket innebär att all övergripande reglering av 

sponsring, både där kommunen är sponsor och mottagare av sponsring nu finns i samma 

dokument. 

 

Några viktiga förändringar i sak är att den maximala tiden för sponsringsavtal utökas 

från ett till två år, maxbeloppet för delegationsbeslut tas bort till förmån för reglering i 

kommunstyrelsens delegationsordning samt ökad tydlighet om vad sponsringsavtal ska 

innehålla. En mer utförlig beskrivning av ändringarna följer ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-21. 

Förslag till riktlinjer för sponsring. 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-166 § 322. 

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2018-12-10. 

Riktlinjer för sponsring antagna 2005. 

Riktlinjer för intäktssponsring antagna 2007. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta Riktlinjer för sponsring att gälla från och med 2023-03-01. 

 

att upphäva Riktlinjer för intäktssponsring antagna av kommunfullmäktige 2007-10-10 

§ 264, 

 

att upphäva Riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun antagna av 

kommunfullmäktige 2005-01-12 § 11, 

 

att de nya riktlinjerna ska gälla från och med 2023-03-01. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-12-21 Dnr KS 2021/00648 

  

 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att upphäva kommunstyrelsens beslut 2018-12-19- § 322, kriterier för utökad sponsring 

av elitidrott.  

Ärendebeskrivning 

Uppdraget 

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningskontoret i uppdrag att göra en 

översyn av riktlinjer för sponsring för Uddevalla kommun. Uppdraget motiverades av 

att riktlinjerna är antagna 2005 och behöver uppdateras bl.a. avseende delegationer. 

Tre dokument blir ett 

En omarbetning av riktlinjernas disposition och innehåll har gjorts. Ett särskilt avsnitt 

om elitsponsring har lagts till som ersätter de av kommunstyrelsen tidigare antagna 

kriterierna för elitsponsring. I de nya riktlinjerna har också lagts till en något omarbetad 

version av riktlinjer för intäktssponsring, vilket innebär att all övergripande reglering av 

sponsring, både där kommunen är sponsor och mottagare av sponsring nu finns i samma 

dokument. 

Viktiga förändringar 

Dokumentet är en omarbetning av de ursprungliga dokumenten där vissa delar har 

kartats ner och dispositionen har gjorts om för att öka läsbarheten.  

 

Nedan redovisas några viktiga förändringar i punktform: 

 

 Kommunstyrelsens tidigare beslut om kriterier för elitsponsring har förenklats 

och lagts till i dokumentet. Ingen förändring föreslås av de idrotter som ska 

kunna prövas för elitsponsring, 

 Tillägg har gjorts med att ingen sponsring ska ske till organisationer som inte 

fullgjort sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter. (detta fanns 

tidigare endast i riktlinjer för intäktssponsring), 

 Vissa förtydliganden är gjorda av vad ett sponsringsavtal minst ska innehålla, 

 Bestämmelsen om att kommunstyrelsens ordförande får fatta beslut om 

sponsring upp till 50 tkr har tagits bort. (Kommunstyrelsen reglerar 

delegationsgränsen i dess delegationsordning) 

 Den maximala avtalstiden har förlängts till två år. Skälet till detta är att framför 

allt att kunna hantera elitsponsringen som vanligen redan nu skrivs på två år. 

Handläggning av sponsringsärenden 

Enligt nuvarande och föreslagna riktlinjer för sponsring är kommunstyrelsen ansvarig 

för alla beslut som rör kommunen som sponsor. Handläggningen av sponsringen sker 

vanligen via en arbetsgrupp med representation från kultur- och fritid, samhällsbyggnad 

och kommunledningskontoret för att koordinerat bedöma ansökningar och 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-12-21 Dnr KS 2021/00648 

  

 

 

 

sponsringsinsatser. En särskild e-tjänst är kopplad till ansökan vilket ger likvärdiga 

förutsättningar för sökanden och vid bedömningen samt ”en väg in” vid ansökningar. 

Utformning av handläggningsrutiner är kommunstyrelsens/kommunledningskontorets 

ansvar och regleras inte närmare i riktlinjerna. 

Särskilt om kommunen som mottagare av sponsring 

Nuvarande riktlinjer för intäktsponsring, dvs där en extern part sponsrar kommunal 

verksamhet antogs år 2007. Riktlinjerna bygger på att nämnderna själva antar 

bestämmelser som närmare reglerar hur sådan sponsring ska ske. 

Kommunledningskontorets efterforskningar visar att det endast tycks vara barn- och 

utbildningsnämnden som antagit sådana bestämmelser (år 2010) Frågor har ställts till 

respektive förvaltning i kommunen för att kartlägga omfattningen av 

intäktssponsringen. Svaren tyder på att sådan sponsring inte är vanligt förekommande.  

Kommunledningskontoret föreslår ändå att saken ska regleras av kommunfullmäktige i 

de fall det kan bli mer aktuellt i framtiden. Det är viktigt att sådan sponsring inte 

riskerar att utsätta mottagande verksamhet för sådan påverkan att objektiviteten kan 

rubbas eller ifrågasättas samt att upphandlingsregler beaktas. Detta framgår av 

riktlinjerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunikationsavdelningen 

Författningssamlingen 
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Riktlinjer för sponsring FÖRSLAG 
 

 

Riktlinjernas omfattning 
 

Dessa riktlinjer omfattar: 

 

1. kommunen som sponsor 

 

2. kommunen som mottagare av sponsring 

 

Sponsring, definition 
Med sponsring avses ett affärsmässigt avtalsförhållande med ömsesidiga 

förpliktelser, där kommunen tillhandahåller kontanta medel, varor eller tjänster i 

utbyte mot någon form av exponering av kommunens varumärke. 

 

1. Kommunen som sponsor 

Syfte  
Syftet med kommunens sponsring är att stärka kommunens varumärke och göra 

kommunen känd som besöksmål, mötes- och evenemangsstad, för inflyttning, för 

etablering av företag, som arbetsgivare och gentemot kommuninvånare. 

Ansvar 
Kommunstyrelsen är ansvarig för alla beslut som rör kommunen som sponsor. 

 

Kommunala bolag och stiftelser beslutar själva om sponsring men bör i 

tillämpliga delar beakta dessa riktlinjer i den egna verksamheten för att skapa 

gemensamma utgångspunkter för marknadsföringen. 

Sponsringsmedel  
Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av 

arbetsinsatser och/eller material/utrustning.  

 

Allt som kommunen sponsrar med ska värderas i kronor, så att sponsringens totala 

värde tydligt framgår. Detta gäller såväl eventuell reducering av anläggningshyra 

och extern marknadsföring som personella insatser och utbetalning av pengar. 
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Sponsringsobjekt 
Sponsring kan ske av  

 

1. Föreningar, t.ex. idrotts- eller kulturförening, eller andra organisationer. 

 

2. Evenemang som anordnas av en förening, organisation eller företag. 

Sponsring av föreningar och organisationer 
Sponsringen ska inriktas på föreningar och organisationer där marknadsföringen 

når eller kan förväntas nå en så stor spridning. 

 

Sponsringen kan inriktas på föreningens eller delar av föreningens eller organisa-

tionens löpande verksamhet och/eller speciella arrangemang som genomförs. 

 

Sponsringen bör i första hand inriktas på föreningar och organisationer som arran-

gerar tävlingar och sammankomster med deltagare både från kommunen, 

nationellt och/eller internationellt och där marknadsföringen kan förväntas nå en 

bred publik eller uppmärksamhet på annat sätt. 

Sponsring av evenemang 
Sponsringen av enskilda evenemang ska inriktas på sådana som  

 

 har hög organisatorisk status, t.ex. VM, EM eller SM, 

 når ett stort publikt intresse, 

 har en särskild inriktning som gör att evenemanget genom detta kan förväntas 

få stor uppmärksamhet. 

 ger massmedial uppmärksamhet utanför kommunen, 

 når en särskild målgrupp 

Särskilt om elitsponsring 
I syfte att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av idrott på elitnivå i 

kommunen och därigenom stärka kommunens varumärke gäller följande: 

 

Elitsponsring riktar sig till idrottsföreningar med säte i Uddevalla tillhörande 

följande riksidrottsförbund och med plats i nedan angivna nivåer: 

 

 Svenska fotbollsförbundet, högsta och näst högsta serien nationellt, herr 

och dam, 

 Svenska handbollsförbundet, högsta och näst högsta serien nationellt, herr 

och dam, 

 Svenska friidrottsförbundet, deltagande i SM-final samt landslagsmeriter 

föregående/innevarande år, 

 Svenska simförbundet, deltagande i SM-final samt landslagsmeriter 

föregående/innevarande år, 

 Svenska innebandyförbundet, högsta och näst högsta serien nationellt, herr 

och dam, 

 Svenska parasportförbundet, representation i landslag. 
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Avtal om elitsponsring ska i normalfallet omfatta två år. Avtalet ska fortsätta gälla 

under avtalsår två oavsett om ovanstående nivå inte uppfylls. I övrigt ska en 

värdering av respektive elitsponsringsobjekt göras utifrån 

marknadsföringsperspektivet och särskilda bedömningskriterier nedan. 

Särskilda bedömningskriterier 
Förutom ovan nämnda förutsättningar ska följande beaktas till förmån för den 

sökande inför beslut om sponsring: 

 

 att det bedrivs aktivt arbete med social och ekologisk hållbarhet i 

organisationen eller vid ett visst arrangemang, 

 att det bedrivs aktivt arbete mot dopning inom idrotten (vid idrottsinriktad 

sponsring), 

 att föreningen, organisationen och/eller evenemanget även har andra 

sponsorer utanför kommunkoncernen, 

 att arrangemanget pågår fler än en dag och/eller är återkommande. 

Objekt som inte kan vara föremål för sponsring 
Kommunen sponsrar inte politiska partier, religiösa samfund eller enskilda 

personer. Ingen sponsring ska ske till organisationer som inte fullgjort sina 

skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter.  

Sponsringsavtal 

Skriftliga avtal 

Sponsringsavtal ska alltid vara skriftliga. 

Innehåll  

Avtalet ska minst innehålla  

 

 Avtalspartens namn och organisationsnummer  

 Beskrivning/syfte med sponsringen 

 Sponsringen värde/belopp och utbetalning 

 Sponsorns åtagande  

 Mottagarens åtagande  

 Avtalstid  

 Redovisningskrav  

 Reglering av eventuell uppsägning och återbetalning 

Avtalstid 

Ett sponsringsavtal får omfatta högst 2 år. 

  



  4 (5) 

 

Utbetalning 
Innan utbetalning sker ska kontroll göras om mottagaren har förfallna 

leverantörsskulder hos kommunen eller dess bolag. Om så är fallet ska 

sponsringsmedlen avräknas mot dessa innan utbetalning sker.  

Återbetalning 
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring 

återbetalas om inte särskilda skäl föreligger eller annat avtalats. Samma gäller 

även för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under 

pågående avtalsperiod.  

Uppföljning 
Samtliga sponsringsavtal ska följas upp för att säkerställa att avtalet följts. Avtal 

längre än ett år ska följas upp årligen. 
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2. Kommunen som mottagare av sponsring 
 

Generella utgångspunkter 
Uddevalla kommun är positiv till att utomstående aktörer sponsrar verksamheter 

inom kommunen med iakttagande av dessa riktlinjer och av ansvarig nämnd 

antagna bestämmelser. 

Ansvar, nämndspecifika bestämmelser 
Varje nämnd beslutar i frågor om nämnden som mottagare av sponsring. Den 

nämnd som avser att ta emot sponsring ska i egna bestämmelser definiera syftet, 

hur detta förhåller sig till verksamhetens mål, hur efterlevnad av dessa riktlinjer 

ska säkerställas och övriga utgångspunkter som nämnden anser bör beaktas. 

Sponsringsmedel 
Sponsringen kan bestå av kontant ersättning, varor och tjänster. 

Vad kan sponsras 
Sponsringsavtal får inte avse finansiering av verksamhetens kostnader på ett sätt 

som kan medföra ett beroendeförhållande till sponsorn. Företrädesvis bör 

sponsring avse särskilda projekt t.ex. evenemang, seminarium, iordningsställande 

av planteringar, annonsutrymme i tidning, arrangemang för elever/brukare etc. 

Vilka kan sponsra 
Avtal om sponsring kan tecknas med företag och organisationer som uppfyller 

förutsättningarna i dessa riktlinjer. Sponsringssamarbete ska inte ske med 

politiska partier eller religiösa samfund. Samarbete ska heller inte ske om parten 

inte har fullgjort sina skyldigheter vad gäller skatter och sociala avgifter.  

Kommunens varumärke 
Sponsringen ska bidra till att stärka bilden av kommunen. Berörd nämnd ska 

därför säkerställa att samarbete inte sker med sponsorer vars verksamhet strider 

mot kommunens uppgifter och mål eller på annat sätt kan skada kommunens 

varumärke. 

Kommunalrättsliga principer 
Kommunalrättsliga principer samt upphandlingslagstiftningen ska särskilt 

beaktas. Berörd nämnd ska säkerställa att kommunen genom sponsring inte 

riskerar att utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan rubbas eller 

ifrågasättas.  

Skriftligt avtal 
Överenskommelse om sponsring ska ske genom skriftligt avtal mellan kommunen 

(berörd nämnd) och respektive sponsor. Avtalets omfattning bör följa vad som 

anges i avsnitt 1 ovan.  
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RIKTLINJER FÖR INTÄKTSSPONSRING  
 
Antagna av kommunfullmäktige den 10 oktober 2007, § 264 
 
1. Generella utgångspunkter 
Uddevalla kommun är positiv till att utomstående aktörer sponsrar verksamheter 
inom kommunen med iakttagande av dessa riktlinjer och av resp. nämnd antagna 
bestämmelser. 
 
Allmänheten skall alltid känna förtroende för kommunens verksamhet och att denna 
bedrivs på ett objektivt och opartiskt sätt. Varje form av sponsring från utomstående 
aktör skall därför innefatta en noggrann värdering av möjligheterna med sponsringen 
i förhållande till riskerna. 
 
Sponsring får inte ske så att kommunens eller verksamhetens opartiskhet eller 
objektivitet vid beslutsfattande rubbas eller kan ifrågasättas. 
 
2. Definition 
Med intäktssponsring avses en ömsesidig överenskommelse där en extern aktör 
lämnar ersättning (kontanta medel, varor eller tjänster) och kommunen upplåter plats 
för exponering av företagsnamn, varumärke etc. Sponsringen skall vara ett samarbete 
till ömsesidigt nytta för båda parterna. 
 
3. Kommunikationsregler 
Innehållet i de av kommunstyrelsen beslutade kommunikationsreglerna skall beaktas. 
 
4. Vad kan sponsras 
Sponsringsavtal får inte avse finansiering av verksamhetens baskostnader utan enbart 
särskilda projekt el motsv. Sponsring av verksamheter som svarar för 
myndighetsutövning är inte tillåten. 
 
5. Vilka kan sponsra 
Avtal om sponsring kan tecknas med företag och organisationer som uppfyller 
förutsättningarna i dessa riktlinjer. 
 
6. Likställighetsprincipen 
Vid aktivt arbete med sponsring bör iakttagande av likställighetsprincipen ske. 
Sponsringsavtal får inte tecknas som innebär att en viss sponsor erhåller exklusiv rätt 
till detta. 
 
7. Kontroller 
Kontroll skall ske av att den utomstående aktören har fullgjort sina skyldigheter vad 
gäller skatter och sociala avgifter. Avtal får inte ske med företag eller organisation 
som inte fullgjort dessa skyldigheter. 
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8. Skriftligt avtal 
Överenskommelse om sponsring skall ske genom skriftligt avtal mellan berörd 
nämnd och respektive sponsor.  
 
9. Miljöaspekter 
Sponsring får inte ske från företag eller organisationer som skadar människor eller 
miljö. 
 
10. Etiska värderingar 
Kommunen skall inte ingå sponsoravtal med företag eller organisationer med etiska 
värderingar som inte överensstämmer med kommunens uppgifter eller mål. 
Sponsring får inte ske från företag eller organisationer som arbetar inom vapen- eller 
tobaksindustrin, med tillverkning av alkohol eller med kommersiell spelverksamhet. 
 
11. Nämndsspecifika bestämmelser 
Den nämnd som avser att ta emot sponsring skall i egna bestämmelser definiera 
syftet och hur detta förhåller sig till verksamhetens mål och de övriga 
utgångspunkter som nämnden anser bör beaktas. 
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RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN 
 
Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, § 11 
 
Kommunens vision 
”Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet.” Detta är den 
övergripande inriktningen i kommunens vision. All verksamhet, och därmed även 
sponsring, skall ha visionen som utgångspunkt i arbetet.  
 
De bedömningar som görs och beslut som tas enligt dessa riktlinjer skall knyta an till 
visionen och dess innehåll. 
 
Utgångspunkt 
Kommunen är en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet med ett tydligt ansvar 
mot invånarna att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt. Invånarna skall 
känna förtroende för att verksamheterna bedrivs på saklig, oberoende och neutral 
grund. I de frågor som rör sponsring krävs därför en noggrann bedömning i varje 
enskilt fall.  
 
Syfte  
Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen och göra kommu-
nen känd både inom och utanför kommungränsen. Sponsringen bygger på ett eko-
nomiskt samarbete som innebär att kommunen stödjer den andra parten med pengar 
eller tjänster mot omnämnande eller annat offentliggörande, reklamutrymme, att 
föreningar/medlemmar ställer upp för kommunen i viktiga sammanhang och/eller att 
föreningen åtager sig vissa uppgifter. 
 
Marknadsföringen skall rikta sig till kommunens invånare och företag, möjliga in-
flyttare och företag för ev. etablering samt till befintliga och möjliga besökare i 
kommunen. 
 
Inriktningen av sponsringen skall styras av hur varumärket Uddevalla kommun skall 
marknadsföras och vad kommunen vill vara känt för. 
 
Typ av sponsring 
Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av arbets-
insatser och/eller material/utrustning. För arbetsinsatser skall åtagandet vara ett led i 
kommunens arbete med sysselsättningsskapande åtgärder. 
 
Sponsringsobjekt 
Sponsring kan ske av: 
 
• idrottsföreningar 
• kulturföreningar 
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• organisationer 
• evenemang 
• företags arrangemang. 
 
Generellt 
Inriktningen av sponsorsinsatserna skall styras av kommunens vision och varu-
märkesinriktning. 
 
Allt som kommunen ställer upp med skall värderas i kronor, så att det tydligt framgår 
vad man satsar. Detta gäller såväl ev. reducering av anläggningshyra och extern 
marknadsföring som personella insatser och direkt ekonomiskt stöd. 
 
Föreningar och organisationer 
Sponsringen inriktas på föreningar och organisationer där marknadsföringen når eller 
kan förväntas nå en så stor spridning som möjligt inom kommunen, nationellt 
och/eller internationellt. Sponsringen kan inriktas på föreningens eller organisa-
tionens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. 
Sponsringen bör i första hand inriktas på föreningar och organisationer som arran-
gerar tävlingar, sammankomster med deltagare både från kommunen, nationellt 
och/eller internationellt och där marknadsföringen kan förväntas nå en bred publik 
eller uppmärksamhet på annat sätt. 
 
Vid sponsring av idrottsföreningar vars representationslag deltar i seriesystem bör 
nivån i seriesystemet och graden av exponering, beaktas vid beslutet. Se bilaga. 
 
Sponsorsinsatser med kulturföreningar bestäms utifrån hur stor målgrupp som nås 
med marknadsföringen, förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemang, 
uppmärksamhetsvärde, massmedial bevakning o dyl. Sponsringen kan inriktas på 
föreningens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. 
 
Evenemang 
Sponsringen inriktas på evenemang som har antingen 
 
• hög organisatorisk status (VM, EM eller SM) 
• stort publikt intresse 
• en särskild inriktning som gör att evenemanget genom detta kan förväntas få stor 

uppmärksamhet. 
 
Företags arrangemang 
Sponsring kan ske av evenemang och arrangemang som anordnas av företag och där 
kommunen kan förväntas nå ut med marknadsföring av kommunen. Sponsringen 
bestäms utifrån förväntad eller faktiskt deltagarantal, publiktillströmning, uppmärk-
samhetsvärde, massmedial bevakning o dyl. 
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Jämställdhet 
Kommunens sponsring skall utgå från ett jämställdhetsperspektiv mellan män och 
kvinnor. Sponsringen skall därför ske så att den aktivt främjar jämställdheten i sam-
hället. 
 
Gemensam sponsring 
Kommunen vill arbeta med inriktningen att sponsring skall vara en angelägenhet för 
flera intressenter. Sponsringen bör därför inriktas på föreningar, organisationer och 
evenemang där även andra sponsorer medverkar. 
 
Incitament 
Sponsringsavtal bör utformas på sådant sätt att det skapar incitament att vidga kret-
sen av mottagare av marknadsföringen samt att locka till att tillskapa fler och nya 
evenemang. 
 
Vid nya sponsringsåtaganden med återkommande genomförande kan kommunens 
åtagande vara större vid första tillfället för att sedan successivt minska. 
 
Utformning 
All marknadsföring enligt dessa riktlinjer skall utformas enligt kommunens grafiska 
profilprogram.  
 
Skriftliga avtal 
För att tydliggöra för alla parter syfte och omfattning skall skriftliga avtal alltid upp-
rättas. 
 
Tid 
Avtalen bör inte omfatta mer än ett år i sänder eller ett evenemang åt gången. 
 
Återbetalning 
Om ett evenemang eller arrangemang ställs in skall ev. utbetald sponsring återbe-
talas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin 
verksamhet under pågående avtalsperiod. 
 
Uppföljning 
Beslutade större insatser bör följas upp för att om möjligt bedöma effekterna av 
sponsringen. 
 
Ansvar 
Kommunstyrelsen är, i egen regi eller genom uppdrag till Uddevalla Evenemangs- 
och TuristForum AB, ansvarig för all sponsring för kommunen. Kommunstyrelsen 
äger rätt att delegera till kommunstyrelsens ordförande att besluta om sponsorsavtal 
där åtagandet uppgår till max 50 tkr. 
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Administrationen, genom informationsavdelningen, ansvarar för framtagandet av 
erforderligt material för varje avtal. 
 
Kommunala bolag och stiftelser 
Bolag och stiftelser är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa har fullt 
ansvar för verksamheten. Styrelserna självständigt fattar beslut i frågor som rör 
sponsring.  
 
Bolagen och stiftelserna bör dock i tillämpliga delar beakta dessa riktlinjer i den egna 
verksamheten för att skapa gemensamma utgångspunkter för marknadsföringen. 
 
 
Bilaga   Vägledning för sponsring av idrottsföreningar 
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 Bilaga 
 
Vägledning för sponsring av idrottsföreningar 

 
Kategori 1 Högsta serien inom fotboll och ishockey 
 Internationellt stort evenemang 
 
Kategori 2 Högsta serien inom handboll, bandy, basket och innebandy 
 Nationellt stort evenemang 
 
Kategori 3  Näst högsta serien inom fotboll, ishockey, handboll 
 Nationellt medelevenemang 
 
Kategori 4  Högsta serien inom volleyboll, tennis, bordtennis, bowling eller 

motsvarande 
 Tredje högsta serien inom fotboll 
 Nationellt litet evenemang 
 



Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 
2018-12-10 
KS Dnr 2018/00848 
 

 

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott 

Syfte 

Syftet med kommunens särskilda sponsring för Elitidrottsföreningar är att skapa förutsättningar till 

en långsiktig utveckling av idrott på elitnivå. En sådan utveckling skulle gynna kommunens 

exponering, arbete med att stärka varumärket samt det allmänna idrottsintresset i Uddevalla. 

Elitsponsringen är inget generellt föreningsstöd, utan skall ses som ett komplement till den allmänna 

sponsring som riktas till övriga idrottsföreningar. Den riktar sig till idrottsföreningar på senior elitnivå 

inom sporter som Kommunstyrelsen särskilt beslutat om. För att ge avsedd effekt och förutsättningar 

till långsiktigare satsningar skall avtal och beslut normalt gälla två år. Avtal kan avbrytas om 

Uddevalla kommun anser att föreningen inte följer upprättat avtal eller inte uppfyller avsedda 

värdegrunder. 

Kriterier för sponsring 

Föreningen skall bedriva en verksamhet som skall vara samhällsnyttig och bygga på de värdegrunder 

som är förenlig med Uddevalla kommun och Riksidrottsförbundet beslut och verksamhet. 

 Sponsringen skall riktas till en förenings angiven verksamhet. 

 Verksamheten skall bidra till att öka kännedomen om Uddevalla kommun på en hög nationell 

eller internationell nivå. 

 Ge massmedial uppmärksamhet utanför kommunen. 

 Ha en stor målgrupp utanför kommunen. 

 Stärka varumärket för Uddevalla kommun. 

 Medverka till inkludering av barn, ungdomar och vuxna i samhällslivet. 

Syftet med sponsringen är också att öka antalet besökare till kommunen. 

 Ha turistekonomiska effekter 

 Ha stort värde för kommunmedborgarna 

 Föreningen skall ha sitt säte i säte i Uddevalla kommun. 

Förening som mottar sponsring skall: 

 Göra de motprestationer som regleras i avtal. 

 Redovisa hur sponsringen kommer att användas och vilken nytta den kommer att medverka 

till. 

 Redovisa vilka målgrupper som nås som exempelvis publiksiffror och medialt utrymme. 

 

Elitsponsringens omfattning 

Avtal kan tecknas med förening eller klubb som har lag eller enskilda utövare på en hög nationell 

eller internationell nivå. Den skall motsvara det egna idrottsförbundets kriterier för att räknas som 

elitförening. Därmed skall föreningen kunna bidra till kommunens positiva utveckling. 
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Beslut om sponsringssamarbete hanteras av Kommunstyrelsen efter beredning av dess presidium. 

Sponsringen skall handläggas objektivt och affärsmässigt utifrån fastställda kriterier. 

För att ge tydliga förutsättningar och stärka idrotter som har särskilt intresse för Uddevalla kommun 

beslutar och reviderar Kommunstyrelsen vilka sporter/ idrottsförbund som kan efterfråga 

Elitsponsring. 

Berörda idrotter 

Föreningar och klubbar tillhörande följande idrottsförbund kan för närvarande prövas för 

Elitsponsring. 

1. Fotboll 

2. Handboll 

3. Friidrott 

4. Simning 

5. Innebandy 

6. Parasport 

 

Då idrottsförbundens benämning av elit kan vara oklar, gör Kommunstyrelsen följa tolkning 

idrott elitnivå 

Fotboll Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Handboll Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Friidrott Deltagande Senior SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år 

Simning Deltagande Senior SM final samt landslagsmeriter föregående/innevarande år 

Innebandy Högsta och näst högsta serien nationellt Herr och Dam 

Parasport Representation i landslag 

  

  

 

Uddevalla december 2018 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Uddevalla Kommun 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2018-12-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 322 Dnr KS 2018/00848  

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, översyn av 
elitsponsring  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-24 § 217 om en komplettering av 

sponsringsanslaget med 1 mkr för riktade insatser inom elitidrott. Kriterier för utökad 

sponsring av elitidrott, daterad 2014-10-17 har använts som regelverk för ansökningar  

avseende särskilt anslag för elitsponsring.  

  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-14 § 64 att uppdra till kommunstyrelsen att 

tillsätta en arbetsgrupp som ska se över regelverket för elitsponsring. Förslag till nytt 

regelverk ska vara klart senast december 2018. 

  

På kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2018 valdes följande personer till 

arbetsgruppen; Evy Gahnström (V), Lars Eide Andersson (MP), Ingemar Samuelsson 

(S), Annelie Högberg (S), Torsten Torstensson (C), Rickard Olsson (L), Gösta Dahlberg 

(M), Kenth Johansson (UP), Thommy Carlin (SD) och Jonas Sandvall (KD). 

  

Arbetsgruppen har under hösten arbetat fram ett förslag till kriterier för utökad 

sponsring av elitidrott. 

 

Jonas Sandwall (KD) och Rolf Jonsson (L) yttrar sig i ärendet.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2018-12-10. 

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2018-12-10.  

Kriterier för utökad sponsring av elitidrott, 2014-10-17.      

                  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta förslag till kriterier för utökad sponsring av elitidrott daterad 2018-12-10. 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2018-12-20 

Ingemar Samuelsson, Rolf Jonsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-12-20 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2018-12-27 

Kommunikationsavdelningen  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2018-12-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  

 

      

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2023/00085 

Avskaffande av resepolicy för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 

och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 

kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 

översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  

Uddevalla kommun antog 2020-01-08 resepolicy för Uddevalla kommun. Majoritetens 

uppfattning är att väsentliga förhållanden rörande anställdas resor i tjänsten regleras av 

avtal, lagar och skattetekniska regler och att det är upp till cheferna i linjeorganisationen 

att tillse att resandet sker i enlighet med dessa samt inom de ekonomiska ramar 

verksamheten tilldelats. Det finns av denna anledning inget behov av att ytterligare i en 

kommunal policy reglera resandet. Resepolicyn ska enligt detta förslag därför 

avvecklas.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag. 

Resepolicy för Uddevalla kommun antagen 2020-01-08. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Jarmo 

Uusitalo (MP): avslag på förslaget i handlingarna.  

 

Martin Pettersson (SD), Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Johanssons (C) 

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avskaffa resepolicy för Uddevalla kommun, antagen 2020-01-08 § 15. 

 

Reservation 

Centerpartiets, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas ledamöter 

reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Då det inte finns några underlag för hur avskaffandet av nämnda resepolicy påverkar 

ekonomin i respektive linjeorganisation samt att det inte finns med i handlingarna vad 

miljökonsekvensen blir kan vi inte ställa oss bakom detta. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 33 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§    Dnr KS 2023/85 

Avskaffande av resepolicy för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 

och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 

kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 

översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  

 

Uddevalla kommun antog 2020-01-08 resepolicy för Uddevalla kommun. Majoritetens 

uppfattning är att väsentliga förhållanden rörande anställdas resor i tjänsten regleras av 

avtal, lagar och skattetekniska regler och att det är upp till cheferna i linjeorganisationen 

att tillse att resandet sker i enlighet med dessa samt inom de ekonomiska ramar 

verksamheten tilldelats. Det finns av denna anledning inget behov av att ytterligare i en 

kommunal policy reglera resandet. Resepolicyn ska enligt detta förslag därför 

avvecklas.  

Beslutsunderlag 

Resepolicy för Uddevalla kommun antagen 2020-01-08.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avskaffa resepolicy för Uddevalla kommun, antagen 2020-01-08 § 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Personalavdelningen 

Enheten för hållbarhet, planering och styrning  



UaFS     

  Blad 1 

 

RESEPOLICY FÖR UDDEVALLA KOMMUN 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2020-01-08 § 15 

 

Hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, är vägledande för alla 

beslut i Uddevalla kommun. Detta innebär att vi strävar mot tillämpning av FN:s 17 

globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till Uddevalla kommuns lokala 

förhållanden. En hållbar miljömässig utveckling kräver en minskad klimatpåverkan 

och en kraftfull miljöpolitik med målsättningen att Uddevalla kommun ska vara 

fossilfritt 2030.   

 

Uddevalla kommuns resepolicy avser att styra användandet av resor som företas av 

anställda och förtroendevalda i kommunens tjänst och/eller som betalas av 

kommunen. Policyn är en del av kommunens arbete för en långsiktig hållbar 

utveckling och resursanvändning och bidrar även till en hälsosammare livsstil och 

en bättre arbetsmiljö för våra anställda. 

 

Syfte  

Resepolicyn ska:  

o Minimera klimatpåverkan från Uddevalla kommuns tjänsteresor och nå 

kommunens klimatmål. 

o Skapa förutsättningar för ett kostnads- och resurseffektivt resande. 

o Bidra till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och minska de negativa 

effekterna på folkhälsan. 

o Vara en förebild och visa vägen mot ett klimatsmart och energieffektivt 

Uddevalla.  

 

Mål  

Uddevalla kommuns miljömål:  

Att öka antalet resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort  

Att minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon  

 

Ansvar  

Samtliga medarbetare och förtroendevalda i Uddevallas kommun ansvarar för att 

hens resor i tjänsten sker på ett säkert, miljöanpassat och resurseffektivt sätt i 

enlighet med resepolicyn. Varje chef har ansvar för att informera om vad som gäller 

och att tillse att kostnaderna för resorna står i proportion till nyttan samt att de 

övergripande målen så långt som möjligt beaktas.  

 

Förhållningssätt  

Möten mellan människor är en viktig del av kommunens verksamhet. Planera därför 

möten i god tid och undersök olika mötesalternativ. Så liten miljöpåverkan som 

möjligt ska vara utgångspunkten, men kostnadseffektivitet och tidsåtgång ska också 

beaktas. Ofta kan vi mötas utan att träffas. Den billigaste, mest miljövänliga och 

säkraste resan är den som inte behövde göras. 



UaFS     

  Blad 2 

 

 

 

Att mötas utan att träffas  

Du och dina mötesdeltagare sparar tid, pengar och miljö om ni möts på distans. När 

du arrangerar ett möte tar du alltid tillvara på tekniken och bjuder in till ett 

telefonmöte, videokonferens eller webbmöte.  

 

Du som chef ser till att teknik för enklare telefon- och webbmöten är lätt tillgänglig. 

Dina medarbetare ska få bra och tydlig information om dessa alternativ och kunna få 

stöd när de använder tekniken.  

 

Att välja färdsätt vid resa 

Du föregår med gott exempel genom att främst välja färdsätt med låg 

miljöbelastning. Självklart följer du alla lagar och bestämmelser samtidigt som du 

visar hänsyn i trafiken. När du ska bedöma restiden inkluderar du tiden för resan, 

väntetider under resan, tid för parkering, gångtid och väntetid mellan ankomst och 

mötets början.  

 

Resor inom kommunen sker enligt följande prioriteringar: 

1. Gå, cykla eller använd el-cykel om möjligt  

2. Åk kollektivt  

3. Låna en av kommunens miljöbilar via bilpoolen 

4. Egen bil. 

 

Reser ni flera tillsammans eftersträvas alltid samåkning 

 

Resor utanför kommunen sker enligt följande prioriteringar: 

Resor upp till 50 mil sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool 

utifrån vad som är praktiskt och lämpligt beroende på resmål.   

Resor längre än 55 mil sker i första hand med buss eller tåg, i sista hand med 

klimatkompenseratflyg. Anslutnings- och destinationsresor för tåg eller flyg görs i 

första hand med kollektivtrafik och i andra hand med taxi. Resor på destinationsorten 

görs i första hand med kollektivtrafik och i andra hand med taxi. Vid beställning av 

taxi och hyrbil ska miljöbil efterfrågas.  Bokning av resor görs via kommunens 

upphandlade resetjänstbolag.  

  

Säkerhet  

Resorna ska ske i enlighet med gällande trafikregler. Vid bokning av cykel erhåller 

kommunen hjälm samt reflexväst. Vid bilkörning ska miljökörning tillämpas samt 

gällande trafik och parkeringsbestämmelser. Hänsyn ska tas till både resenärer och 

medtrafikanter, inga djur får vistas i kommunens bilar och inga privata sträckor får 

köras.  

  

Till och från arbetet  

Resorna till och från arbetet har en betydande påverkan på miljön.  



UaFS     

  Blad 3 

 

Varje förvaltning kan därför:  

o Informera om vilka alternativa färdsätt som finns till bilen och uppmuntra 

medarbetarna till att prova dessa 

o Erbjuda en säker cykelparkering 

o Förmånsparkering för privat bil ska endast erbjudas om det föreligger 

medicinska skäl 

 

Uppföljning   

Resepolicyns efterlevnad ska följas upp regelbundet som en del av nämndernas 

interna kontroll.  
 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr KS 2022/00498 

Hemställan från barn och utbildningsnämnden om att få starta 
nybyggnation av Äsperöds förskola, Rydingsberg 1, enligt 
kalkyl 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Äsperöds 

förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2024. Den beslutade och uppskattade 

investeringskostnaden för projektet var då 45,0 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade 

kalkyl påvisar en ökad kostnad till 60,8 mnkr. (se bilaga). Enligt kommunens riktlinjer 

för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%.  

Den tidigare kostnadsuppskattningen och beslutad investering har grundats på tidigare 

förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det 

prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp. De 

nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen och 

något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan 

man inte se.  

Ytterligare uppdatering av investeringskostnaden har inkommit och uppgår till 66,5 

mkr. Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och 

utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av 

Äsperöds förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-09-20 §182 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31.  

Jävsutskottets protokollsutdrag 2022-06-13 § 10 Ansökan om bygglov för nybyggnation 

av Äsperöds förskola.  

Beslutsunderlag nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Förstudierapport Nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Uppdaterade investeringskostnader för pågående byggnation av förskolor 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ge igångsättningsbeslut till nybyggnation av Äsperöds förskola enligt uppdaterad 

och reviderad kalkyl, 

att kapitalkostnaden för investeringen finansieras av kommunens kapitalkostnad, 

att övriga driftskostnader finansieras inom befintligt kommunbidrag för Barn- och 

utbildningsnämnden. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 35 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-12-08 Dnr KS 2022/00498 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Hemställan från barn och utbildningsnämnden om att få starta 

nybyggnation av Äsperöds förskola, Rydingsberg 1, enligt 

kalkyl 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Äsperöds 

förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2024. Den beslutade och uppskattade 

investeringskostnaden för projektet var då 45,0 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade 

kalkyl påvisar en ökad kostnad till 60,8 mnkr. (se bilaga). Enligt kommunens riktlinjer 

för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%.  

 

Den tidigare kostnadsuppskattningen och beslutad investering har grundats på tidigare 

förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det 

prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp.  

 

De nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen och 

något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan 

man inte se.  

 

Ytterligare uppdatering av investeringskostnaden har inkommit och uppgår till 66,5 

mkr.  

 

Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och 

utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av 

Äsperöds förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-09-20 §182 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31.  

Jävsutskottets protokollsutdrag 2022-06-13 § 10 Ansökan om bygglov för nybyggnation 

av Äsperöds förskola.  

Beslutsunderlag nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Förstudierapport Nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Uppdaterade investeringskostnader för pågående byggnation av förskolor 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-12-08 Dnr KS 2022/00498 

  

 

 

 

att ge igångsättningsbeslut till nybyggnation av Äsperöds förskola enligt uppdaterad 

och reviderad kalkyl 

 

att kapitalkostnaden för investeringen finansieras av kommunens kapitalkostnad 

 

att övriga driftskostnader finansieras inom befintligt kommunbidrag för Barn- och 

utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Barn- och Utbildningsnämnden 
 



 

 

 

 
 

 
Förstudie  

inför investeringsbeslut 

 

1 (7) 

2019-04-03 Dnr:   

 

Handläggare 

Petter Larsson 

Mark och Exploateringsingenjör 

Telefon 0522-697939 

Petter.larsson@uddevalla.se 

  

  

  

 

      

    

  

Förstudien avser: Nybyggnation av förskola på del av 

fastigheten Rydingsberg 1 
 

1. Bakgrund 
 

Syftet med förstudien är att utreda möjligheterna för att bygga en ny förskola på del av fastigheten 

Rydingsberg 1 i Uddevalla kommun.  

2015 gjorde Pyramiden Arkitekter en enkel förstudie på platsen. Uppdraget gällde då en förskola på 

6 stycken avdelningar.  

Förstudien är tänkt att belysa de frågor som uppkommer runt en ny förskola samt att Undersöka 

förutsättningarna för att kunna bygga på det området. Förstudien önskas klar så snart det är möjligt 

på grund av den brist som råder på förskoleplatser. 

 

 

2. Beställarens syfte och mål 
 

Utredningen syftar till att beskriva förutsättningar samt kostnader för projektet och skall fungera 

som underlag för beslut om fortsatt arbete och arbetssätt. Återrapportering görs till beställande 

avdelning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 2 (7) 

 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

 
 

 

3. Projektets omfattning 

3.1. Work Breakdown Stucture, WBS 

Genom metoden WBS skapar man sig en uppfattning om projektets omfattning. Det  

är en metod för att strukturera arbetet som behöver göras för att uppnå projektets 

resultat. Här nedan ska projektets huvudleveranser/huvudpaket anges.  

 

 

 

 

4. Förstudiens omfattning och avgränsning 
 

Projekt

Förstudie/kostnadsuppskattning
Politiskt beslut/gå vidare eller 

avbryta
Detaljprojektering Utförandeentreprenad Inflyttning i nya lokaler
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 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

Ange vilka frågeställningar som utredningen ska ge svar på. Inför ett beslut om 

investering behöver i regel förutsättningar inom följande områden utredas och 

beskrivas: 

 Placering 

 Tomtyta (inklusive aktivitetsytor, områden för avfallshantering etc.) 

 Grov disponering av markytan 

 Trafiksituationen och infrastrukturen 

 Vatten och avlopp 

 Energilösningar 

 Offentlig service 

 Behov av ny eller ändrad detaljplan 

 Behov av fler utredningar 

 

Gör en bedömning av vilka utredningar som ska göras i förstudien för att ge underlag 

till beslut, och vad som kanske kan vänta till senare skede (ex vid upprättande av 

detaljplan eller förprojektering). 

 

 

5. Tillvägagångssätt/metod 
 

Beskriv här hur du gått till väga för att svara på frågeställningarna?  

Exempel på vanliga metoder kan vara utredningar, mätningar, intervjuer, arbetsmöten etc.  

Vilka funktioner och kompetenser har du använt dig av i utredningen?  

Exempel på viktiga funktioner för samråd och insamling av kunskap och information är: 

 

 Utredare Barn och Utbildning- Ingela Haglund Hansson, Tony Andersson 

 Planarkitekt- Daniel Andersson 

 Projektingenjör Uddevalla energi – Anders Adolfsson 

 Abonnenthandläggare Västvatten – Katarina Bjelke 
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6. Resultat 
 
Tillgänglighet, allmänna kommunikationer samt trafik 
 

Området har god tillgänglighet via gång- och cykelstråk på allmän plats.  

Busshållplats finns på Äsperödsvägen ca 80 meter sydöst om förskoletomten. Biltillfart 

för föräldrar och personal samt varutransporter föreslås ske via Äsperödsvägen. Utfarten 

för varutransporter föreslås att ske i fastighetens sydöstra del medan personbilar föreslås 

få en utfart i fastighetens sydvästra del. Detta innebär att varutransporter kan komma i 

viss konflikt vid infarten till förskolan. 

Föräldrabilparkering kan anläggas i anslutning till förskolans gård. 
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 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

 
Markområde  
 

En ny förskola inom del av Rydingsberg 1. Tomtens avgränsning är ungefärlig.  

Se tomtskiss nedanför.  

Tomtens storlek, ca 5 230 kvadratmeter, (kvm) innebär att den nya förskolan behöver byggas i två 

plan, givetvis med hiss. Enligt förstudien som utfördes 2015 föreslås 2 stycken alternativ på 

byggnad, en på 1 300 kvm och en 1 400 kvm. Parkeringen på tomten utgör cirka 1 100 kvm. 

Återstående öppen yta för förskolegård är ca 2700kvm, I den nya detaljplanen föreslås dock grönt 

tak med gård vilket skulle ge siffran 4100kvm. 

 

Med gård på tak. 4100kvm/120 barn (6 avdelningar) = 34kvm/barn 

Utan gård på tak. 2700kvm/120 barn (6 avdelningar) = 23kvm/barn 

 

Möjligheten att nyttja mark utanför förskoletomten som en del av den dagliga verksamheten 

bedöms vara mycket god. 

Området som föreslås ägs av Uddevalla kommun. 
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Gällande bestämmelser och planer 

Gällande stadsplan anger område för allmänt ändamål. Äsperödvägen utgör allmän plats, gata 

vilken som förvaltas av Uddevalla kommun. 

 

Vatten- och avlopp 

Ledningar för vatten och avlopp finns i närheten. Västvatten uppger att ledningarna har kapacitet att 

koppla på en förskola med 6 avdelningar samt att dagvattenledningarna klarar den ökade mängden 

som förskolan tillför. 

 

 

Fjärrvärme 

Fjärrvärmeledningar finns i området och den befintliga förskolan är inkopplad på fjärrvärmenätet. 

Uddevalla energi gör bedömningen att den inte vara några problem att koppla på en förskola med 6 

avdelningar på fjärrvärmenätet. Uddevalla energi hra kollat på toppeffekter från de senaste 3 åren 

och gör bedömningen att belasta nätet med  2,5-3 likande byggnader som står där idag. 
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Utredningar i detaljplan 

Utredningar som har bedöms nödvändiga i planarbetet är: 

 

 Bullerutredning 

 Dagvattenutredning 

 Trafikutredning  

 

 

7. Slutsatser och rekommendationer 
 

Kommunen har redan inlett arbetet med detaljplan över området. 

En fördjupad förstudie av byggnad och gård bör göras av arkitektkonsult i 

projekteringsskedet. 

En viktig fråga att ta ställning till är huruvida den intilliggande allmänna 

platsen/skogen kan vara förskolan till nytta och ses som en del av förskoletomten. 

I det fortsatta arbetet är det av största vikt att studera förskoletomten och anpassa den 

utifrån barens behov. 

 

8. Återrapportering 
 

Resultatet återrapporteras till Barn- och Utbildning 



Lantmäteriet; Uddevalla kommun

Utskriven 2022-06-02

Översiktskarta
 

1:3000

o

50 0 50 100 150 200 250 [m] Koordinatsystem: SWEREF99 12 00
Fastighetsgränser och rättigheter på kartan har inte rättsverkan. 
Jämför mot beslut i lantmäterihandlingar. Skala
©Lantmäteriet ©Uddevalla kommun
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  På uppdrag av  
Uddevalla Vatten AB 

Datum: 2022-05-16 
Dnr: 2022/066 

 

 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kaserngården 3B • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

Handläggare: 
Nathalie Ejdbring 
0522-63 88 49 
nathalie.ejdbring@vastvatten.se 

Uddevalla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
451 81 Uddevalla 

 

Remissvar 

Fastighet: Rydingsberg 1 Ert diarienummer: KS.2022.61 

 

Uddevalla Vatten AB har av samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun fått 

möjligheten att yttra sig angående en ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola.  

Synpunkter 

 

Den aktuella fastigheten ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten, spill- och 

dagvatten och är idag ansluten. 

 

Tilläggsavgifter kan komma att uttas enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa om 
fastighetens byggnadsarea ökar. 
 
Västvatten vill att Samhällsbyggnadsnämnden meddelar och skickar en kopia till 

anslutning@vastvatten.se när bygglovet i ärendet är beviljat.  

 
För frågor angående taxa och anslutning vänligen kontakta anslutning@vastvatten.se 

 

I övrigt har Uddevalla Vatten AB ingen erinran i ärendet. 

 

Med vänlig hälsning 

Västvatten AB på uppdrag av Uddevalla Vatten AB 

 
Nathalie Ejdbring 

Lantmäteriingenjör 

mailto:anslutning@vastvatten.se






Från: Funktionsbrevlåda Gata-parkförvaltning <gata-parkforvaltning@uddevalla.se> 
Skickat: den 12 maj 2022 15:15
Till: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se>
Ämne: Sv: Remiss KS.2022.61

Hej!

Det man behöver tänka på är att vägen som leder till Äsperödshemmets annex (bakom
förskolan) behöver en sikttriangel på 10 meter från korsningen. Om det däremot i
framtiden är tänkt att riva annexet, så görs gatan om till GC-bana och då är det en
sikttriangel på 2,5 m från korsningen som gäller.

Med vänlig hälsning

Anna Sällström 
Handläggare
................
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla 
Tel: +46522697397

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Henrik Noord <henrik.noord@uddevalla.se> 
Skickat: den 3 maj 2022 15:00
Till: Funktionsbrevlåda Räddningstjänsten <raddningstjansten@mittbohuslan.se>;
Västvatten <remisser@vastvatten.se>; Funktionsbrevlåda GatuPark
<gatupark@uddevalla.se>
Ämne: Remiss KS.2022.61

Ärendet översänds för yttrande på fastigheten RYDINGSBERG 1 med ärendenummer
KS.2022.61.

Se bifogat dokument vad remissen gäller. 

Vänliga hälsningar
Henrik Noord

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81  Uddevalla
Telefon växel: 0522-69 73 00
samhallsbyggnad@uddevalla.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uddevalla
.se%2F&amp;data=05%7C01%7Chenrik.noord%40uddevalla.se%7C959d8cce00204
3f27ab808da34197133%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C63
7879581120755135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAi
LCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C
&amp;sdata=zqow%2F9hviTulMeVb2lPsHhbrvStnXoVwXBQzwXDF7Dw%3D&a
mp;reserved=0

Ärende hos kommunen: KS.2022.61
Mottagare:
Räddningstjänsten[raddningstjansten@mittbohuslan.se];Västvatten[remisser@vastvat
ten.se];Gata Park[gatupark@uddevalla.se];





ÄSPERÖDS FÖRSKOLA

MURADE YTOR AV TEGEL

TEGLET ÄR FABRIKAT TEGELMÄSTER,
MASSIVT HELSTENSTEGEL.
KULÖR: ENL. UTV. FÄRGSÄTTNING,
LJUSGUL, MURAD MED "VILT" FÖRBAND
OCH 2-SKIFT MUNKFÖRBAND

SKIVOR

FIBERCEMENTSKIVOR  SKALL MONTERAS I
SYSTEM 1 ENL. RAMBESKRIVNING.
SKIVBREDD 600 MM.

FIBERCEMENTSKIVOR TYP CEMBRIT KULÖR:
LJUS GRÖN, ENL. UTV. FÄRGSÄTTNING

YTTERTAK

BANDFALSAD PLÅT. KULÖR: MÖRK
SILVERMETALLIC.

YTTERDÖRRAR AVDELNINGAR

FABRIKSLACKERAD ALUMINIUM
2 ST. KULÖR: ENL. UTV.
FÄRGSÄTTNING.

ENTREDÖRR PERSONAL:

ENTREDÖRR KÖK:

FABRIKSLACKERAD ALUMINIUM
1 ST. KULÖR: ENL. UTV.
FÄRGSÄTTNING

FÖNSTER
FABRIKSLACKERAD ALUMINIUM
KULÖRER: ENL. UTV.
FÄRGSÄTTNING.

TAKAVVATTNING

KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC.

TAKFOT.

KULÖR: FIBERCEMENT NATUR, GRÅ.

VINDSKIVOR

KULÖR:  INKLÄDDA MED PLÅT KULÖR
MÖRK SILVERMETALLIC.

SKALA

A3
A1

NUMMER

DATUM

UPPDRAGSNUMMER

UPPDRAGSANSVARIG

BET

ÄNDRINGEN AVSERBET DATUM SIGN

RITAD/KONSTRUERAD AV HANDLÄGGARE

PE Teknik & Arkitektur AB

010-516 00 00
www.pe.se

PE | Arkitektur
Badhusvägen 2, Stenungsund

BYGGLOVSHANDLING

ÄSPERÖDS FÖRSKOLA
PROJEKT: 60 358

11020183

2022-03-22

L.GASCA

M.ÖHLIN

A.DAHLBERG

RYDINGSBERG  1 
UDDEVALLA KOMMUN
NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA
FASADER

1:100
1:200 A-40-3-100

GH 2022-03-31

YTTERDÖRRAR/GLASPARTI  TILL AVDELNINGAR I
 OLIKA KULÖRER

GRÖN :    RAL 6020 chrome green 
RÖD:    RAL 3009 oxide red

FÖNSTER två kulörer 
Fönster och fönsterdörrar: RAL 6011 reseda green 
Torg fönster :  RAL 7043 traffic grey

YTTERTAK - TAKAVVATTNING 
PLANNJA PL 15  
Mörk Silvermetallic  RAL 9007

FASADTEGEL 
Ljusgul 

TEGEL
Fabrikat Tegelmäster
2141 Gul Slagen - Flensburg
 
Fogbruk: konkav, kulör: Åby. 

Muras i vilt förband och 2-skift 
Munkförband.

Referensbilder nedan 
och till höger.

MILJÖHUS

FASADSKIVA - 
Fibercement 
Fabrikat Cembrit 
Kulör: Solid S 071, grey 

Dörrar: Naturanodiserade

YTTERDÖRRAR  ÖVRIGA

Varumottagning/Kök:  RAL 7043 traffic grey
 
Personal,  Teknikrum, 
Dörr vid utrymningstrappa :    RAL 7043 traffic grey

FASAD MED SKIVOR

FASADSKIVA FLÄKTRUM - 
Fibercement  
Fabrikat Cembrit 
Kulör: Solid S 030 grå

FASADSKIVA TORG - 
Fibercement  
Fabrikat Cembrit 
Kulör: Solid S 606 ljusgrön 

FÖRRÅDSHUS

FASADSKIVA - 
Fibercement  
Fabrikat Cembrit 
Kulör: Solid S 334 , brunröd 

Dörrar målade NCS S 2002 G, 
ljusgrå 

ÄSPERÖDS FÖRSKOLA
Skylt på fasad i fristående bokstäver tillverkade av aluminium, brännlackerade i  
RAL 7043, mörkgrå. Monteras på distans från vägg.Utvändig färgsättning

TAKFOTENS SKIVOR:
Fibercement naturgrå 

FÖRSLAG FÄRGSÄTTNING ÄSPERÖDS FÖRSKOLA 2020-03-22
projekt nr. 60 358
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TRAFIKBULLERUTREDNING 

ÄSPEREDS FÖRSKOLA, UDDEVALLA 

D0055509 



TRAFIKBULLERUTREDNING     

 

Efterklang ™ 
Sweden 

ÅF-Infrastructure AB | 556185-2103 

Norway 
ÅF Engineering AS | 915 229 719 

Denmark 
ÅF Buildings Danmark P/S | 34074801 

Switzerland 
AF-Consult Switzerland AG | CHE-105.949.521 

 

Projektnummer: D0055509 

Revidering: 1 

Dokumenttyp: Trafikbullerutredning 

Datum: 2022-03-09 

  

Kund: PE Teknik & Arkitektur 

Kontaktperson: Linnea Jakobsson 

  

Uppdragsansvarig: Gustaf Byström, T: 072 526 31 15, gustaf.bystrom@efterklang.org 

Kvalitetsansvarig: Josefin Grönlund 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Rev Beskrivning UPPRÄTTAD QA 

2022-03-04 0 Trafikbullerutredning GBM JGD 

2022-03-09 1 Trafikbullerutredning GBM JGD 

     

     



TRAFIKBULLERUTREDNING     

PROJEKTNUMMER: D0055509 - Äspereds Förskola, Uddevalla - REV: 1 Sida 3 av 5 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 

1 INLEDNING: 4 
2 UNDERLAG: 4 
3 RIKTVÄRDEN: 4 

3.1 RIKTVÄRDEN SKOLA OCH FÖRSKOLA 4 
4 TRAFIKUPPGIFTER: 4 

4.1 BERÄKNINGSMODELL: 4 
4.2 BERÄKNINGSRESULTAT: 4 
5 KOMMENTARER: 5 
 

Bilaga 1: Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta som visar dygnsekvivalent ljudnivå, 2,2m hög bullerskärm.  

Bilaga 2: Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta maximal ljudnivå, 2,2m hög bullerskärm. 

 

  

  



 

PROJEKTNUMMER: D0055509 - ÄSPEREDS FÖRSKOLA, UDDEVALLA - REV: 1 Sida 4 av 5 

1 INLEDNING: 

Efterklang har fått i uppdrag av PE Teknik & Arkitektur att ta fram en utredning av trafikbullernivåer vid ny förskolegård 

samt behov av bullerskärm för att uppfylla riktvärden. 

2 UNDERLAG: 

Följande underlag har använts för beräkningar och bedömning av trafikbuller: 

• Skiss över förskolegård, PE Teknik & Arkitektur, erhållen 2022-02-28 

• Trafikuppgifter, Trafikutredning för detaljplan Rydingsberg, ÅF, 2019-05-22 

• Naturvårdsverket, Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik, 2017 

3 RIKTVÄRDEN: 

3.1 RIKTVÄRDEN SKOLA OCH FÖRSKOLA 

Naturvårdsverket utkom september 2017 med riktvärden för skolgårdar.  

För ny skolgård anges följande riktvärden (frifältsvärde):  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå (dBA) Maximal ljudnivå (dBA) 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 70* 

*Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas 

(exempelvis 07-18).  

4 TRAFIKUPPGIFTER: 

Uppgifter om trafik på närliggande väg har erhållits från trafikavdelningen på ÅF, rapport Trafikutredning för detaljplan 
Rydingsberg, ÅF, 2019-05-22, och avser situation efter exploatering, medräknat tillkommande trafik från exploatering 
(Tabell 3). 

TABELL 3. VÄGTRAFIKSIFFROR FÖR SITUATION EFTER EXPLOATERING AV PLANOMRÅDET 

 Gata ÅDT (f/åmd] Andel tung trafik (%) Hastighet (km/h) 

Äsperödsvägen  2600 10 50  

4.1 BERÄKNINGSMODELL: 

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik, rapport 4635.  

4.2 BERÄKNINGSRESULTAT: 

Beräkningsresultat redovisas i följande bilagor: 



 

PROJEKTNUMMER: D0055509 - ÄSPEREDS FÖRSKOLA, UDDEVALLA - REV: 1 Sida 5 av 5 

Bilaga 1:  

Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta som visar dygnsekvivalent ljudnivå samt utbredning av bullerskärm, 

2,2 meter hög.  

Bilaga 2:  

Dygnsekvivalent ljudnivå som utbredningskarta som visar maximal ljudnivå samt utbredning av bullerskärm, 2,2 meter 

hög.  

5 KOMMENTARER: 

Ljudnivåer på förskolegård har beräknats med bullerskärm enligt nedan:  

• Höjd: 2,2m  

• Utbredning utmed Åsperedsvägen enligt bilagor. 

• Minsta ytvikt på 15 kg/m2 

Med bullerskärm enligt ovan uppfylls riktvärdet för ekvivalent ljudnivå för ”del av gården avsedd för lek, vila eller 

pedagogisk verksamhet”, ≤50 dB, på ca 95 % av skolgården. På en mindre yta närmast bullerskärmen, beräknas 

ekvivalent ljudnivå uppgå till 51-52 dB, dvs 1-2 dB över riktvärdet för del av gården avsedd för lek, vila eller pedagogisk 

verksamhet. Riktvärdet för ”övriga vistelseytor inom gården”, ≤55 dB, uppfylls dock.  

Riktvärdet för maximal ljudnivå ≤70 dB uppfylls på hela förskolegården med en bullerskärm med 2,2 meters höjd och 

utbredning enligt bilagor. 
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Teckenförklaring
Förskola

Övriga hus och byggnader
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Lärk,45x45mm, runt
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A1

D1 D1 D1 D1

Snedfasad regel av

Lärk,45x45mm, runt

hela byggnaden

FASADER

YTTERVÄGGAR MILJÖHUS OCH
FÖRRÅDSHUS MED
FIBERCEMENTSKIVOR, SKALL
MONTERAS I SYSTEM 6 ENL.
RAMBESKRIVNING. SKIVBREDD 300
MM.
FIBERCEMENTSKIVOR TYP CEMBRIT.
FÖRRÅDSHUS, KULÖR BRUNRÖD.
MILJÖHUS, KULÖR MÖRKGRÅ.

YTTERTAK

TYP DERBIGUM GUMMIDUK
KULÖR GRÅ

TAKAVVATTNING

KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC.

TAKFOT .

KULÖR: FIBERCEMENT NATUR, GRÅ.

VINDSKIVOR

INKLÄDDA MED PLÅT,
KULÖR MÖRK SILVERMETALLIC.

YTTERDÖRRAR MILJÖHUS

ALUMINIUMDÖRR,FÖRRÅDSDÖRR
KULÖR NATURANODISERAD.

YTTERDÖRRAR FÖRRÅD

TRÄDÖRR, FABRIKSMÅLAT TRÄ
KULÖR LJUSGRÅ.

UTVÄNDIGA MATERIAL OCH FÄRGSÄTTNING
MATERIALKULÖRER ENL FÖRSLAG FÄRGSÄTTNING
SAMT RAMBESKRIVNING BYGG.

ENKELFÖRRÅD 4

FÖRKLARINGAR

P = PAPP
R = RESTAVFALL
K = KOMPOST
OG = OFÄRGAT GLAS
FG = FÄRGAT GLAS
M = METALL
T = TIDNINGAR
PL = PLAST

MILJÖHUS DUBBELFÖRRÅD I OCH 2

2 ST. DUBBELFÖRRÅD
UTFÖRS MED MELLANVÄGG.

Dörrtröskel fälls ned i

betong med ök tröskel

slätt med

betonggolvsytan.

Betongsockel varierar

anpassas mot

marknivå dock min 150

mm hög.

Betongsockel

H= 150 mm

Betongsockel

H= 150 mm

1 ST.

ENKELFÖRRÅD 3
1 ST.

+30,88

S

S

C1 C1 C1 C1

Betongsockel

H= 150 mm

Snedfasad regel av

Lärk,45x45mm, runt

hela byggnaden

Snedfasad regel av

Lärk,45x45mm, runt

hela byggnaden
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SKALA

A3
A1

NUMMER

DATUM

UPPDRAGSNUMMER

UPPDRAGSANSVARIG

BET
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RITAD/KONSTRUERAD AV HANDLÄGGARE
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www.pe.se
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BYGGLOVSHANDLING

ÄSPERÖDS FÖRSKOLA

PROJEKT: 60 358

11020183

2022-03-22

L.GASCA

M.ÖHLIN

A.DAHLBERG

RYDINGSBERG  1 
UDDEVALLA KOMMUN
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ÄSPERÖDS FÖRSKOLA

MURADE YTOR AV TEGEL

TEGLET ÄR FABRIKAT TEGELMÄSTER,
MASSIVT HELSTENSTEGEL.
KULÖR: ENL. UTV. FÄRGSÄTTNING,
LJUSGUL, MURAD MED "VILT" FÖRBAND
OCH 2-SKIFT MUNKFÖRBAND

SKIVOR

FIBERCEMENTSKIVOR  SKALL MONTERAS I
SYSTEM 1 ENL. RAMBESKRIVNING.
SKIVBREDD 600 MM.

FIBERCEMENTSKIVOR TYP CEMBRIT KULÖR:
LJUS GRÖN, ENL. UTV. FÄRGSÄTTNING

YTTERTAK

BANDFALSAD PLÅT. KULÖR: MÖRK
SILVERMETALLIC.

UTVÄNDIGA MATERIAL OCH FÄRGSÄTTNING

YTTERDÖRRAR AVDELNINGAR

FABRIKSLACKERAD ALUMINIUM
2 ST. KULÖR: ENL. UTV.
FÄRGSÄTTNING.

ENTREDÖRR PERSONAL:

ENTREDÖRR KÖK:

FABRIKSLACKERAD ALUMINIUM
1 ST. KULÖR: ENL. UTV.
FÄRGSÄTTNING

FÖNSTER
FABRIKSLACKERAD ALUMINIUM
KULÖRER: ENL. UTV.
FÄRGSÄTTNING.

TAKAVVATTNING

KULÖR: MÖRK SILVERMETALLIC.

TAKFOT.

KULÖR: FIBERCEMENT NATUR, GRÅ.

VINDSKIVOR

KULÖR:  INKLÄDDA MED PLÅT KULÖR
MÖRK SILVERMETALLIC.
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PROJEKT: 60 358
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Protokollsutdrag 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr KS 2022/00332 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten 
Rydingsberg 1. Castor KS.2022.61 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av förskola på fastigheten Rydingsberg 1.Förvaltningens 

bedömning är att ansökan om bygglov ska beviljas med liten avvikelse. 

Grannar är hörda i detta ärende. Fastighetsägarna till en fastighet har inkommit med 

synpunkter gällande ansökan. 

Ansökan lyfts till jävsutskottet för beslut då samhällsbyggnadsförvaltningen saknar 

delegation för nybyggnad av skolbyggnader som inte innebär en komplettering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Översiktskarta upprättad 2022-06-02 

Ansökan inkom 2022-04-05 

Situationsplan inkom 2022-04-05 

Markplaneringsritning inkom 2022-04-05 

Utvändig färgsättning inkom 2022-04-05 

Ritning bullerplank inkom 2022-04-05 

Trafikbullerutredning inkom 2022-04-05 

Fasadritningar inkom 2022-04-05 

Plan-, fasad- och sektionsritning inkom 2022-04-05 

Planritningar inkom 2022-04-05 

Sektionsritning inkom 2022-04-05 

Granneyttranden med synpunkter inkom 2022-05-06 

Yttrande från gata/park inkom 2022-05-16 

Yttrande från Västvatten inkom 2022-05-16 

Yttrande räddningstjänsten inkom 2022-05-17 

Beslut 

Jävsutskottet beslutar 

att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 och 31 §§ plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL 

att avgifterna för bygglov är 66 260 kronor i enlighet med fastställd taxa av 

kommunfullmäktige. Tidsfristen för beslutet började löpa 2022-04-05. Beslut har fattats 

inom den lagstadgade tiden enligt 9 kap. 27 § PBL. 

att för åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå "K". Byggherrens 

förslag till kontrollansvarig godtas. Kontrollansvarig är: Charles Hörnstein 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Jävsutskott 

 

2022-06-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 10 

Jäv 

Niklas Moe (M) anmäler jäv och deltar inte i vare sig överläggningar eller beslut i 

ärendet. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2022-06-17 

 

Stefan Skoglund 

Monica Bang Lindberg  

 

Expedierat 2022-06-20 

Samhällsbyggnads myndighetsavdelningen för expediering till sökande och berörda 



Uppdaterade investeringskostnader för pågående förskolor 
 

Vi ser att de kostnader som ligger till grund i investeringsplanen för förskolor behöver höjas. 
Tidigare har antagen kostnad i investeringsplanen varit 30 000:-/kvm LOA. 
  
Vi har kostnadsberäknat Äsperöds- och Myråsens förskola. 
Ni behöver nu utgå från en kostnad på 38 000:-/kvm LOA. Tänk på skillnaden mellan LOA och BTA. 
  
Orsaken till ökningen är prisändringar (index/inflation) 
 

Förskola m² LOA (inkl teknik) Kr/ m² LOA (inkl teknik) Investeringskostnad 
Myråsen 1 900 38 000 72 200 000 
Äsperöd 1 600 38 000 60 800 000 
Bokenäs 800 38 000 30 400 000 
    

 

 

Kom ihåg att uppdatera även planerade förskolor som ex Källdal m.fl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-09-01 

 

Kenneth Funeskog 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2022-08-31 Dnr BUN 2022/00820 

  

 

Handläggare 

Lokalstrateg Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Igångsättningsbeslut med reviderad investeringskalkyl 

Äsperöds förskola  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Äsperöds 

förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2024. Den beslutade och uppskattade 

investeringskostnaden för projektet var då 45,0 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade 

kalkyl påvisar en ökad kostnad till 60,8 mnkr. (se bilaga). Enligt kommunens riktlinjer 

för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%. 

 

Den tidigare kostnadsuppskattningen och beslutad investering har grundats på tidigare 

förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det 

prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp. 

 

De nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen och 

något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan 

man inte se. 

 

Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och 

utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av 

Äsperöds förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31.    

Jävsutskottets protokollsutdrag 2022-06-13 § 10 Ansökan om bygglov för nybyggnation 

av Äsperöds förskola. 

Beslutsunderlag nybyggnation av Äsperöds förskola. 

Förstudierapport Nybyggnation av Äsperöds förskola. 

Uppdaterade investeringskostnader för pågående byggnation av förskolor 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av Äsperöds förskola 

enligt uppdaterad kalkyl. 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 
 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2022-08-31 Dnr BUN 2022/00820 

  

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  

Förskolekontoret  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-09-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr BUN 2022/00820 

Igångsättningsbeslut med reviderad investeringskalkyl 
Äsperöds förskola  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har i sin beslutade lokalförsörjningsplan med Äsperöds 

förskolas lokal för nybyggnation år 2023-2024. Den beslutade och uppskattade 

investeringskostnaden för projektet var då 45,0 mnkr. Projekteringens nu uppdaterade 

kalkyl påvisar en ökad kostnad till 60,8 mnkr. (se bilaga). Enligt kommunens riktlinjer 

för investeringar så krävs nytt ingångsättningsbeslut för avvikelser >10%. 

 

Den tidigare kostnadsuppskattningen och beslutad investering har grundats på tidigare 

förskole-byggnationer och eftersom världsläget på senare tid har förändrats orsakar det 

prisökningar (index/inflation) och därav måste investeringskalkylen revideras upp. 

 

De nya förutsättningarna har kommunicerats med samhällsbyggnadsförvaltningen och 

något alternativ till fortsatt projektering och byggnation enligt den nya kalkylen kan 

man inte se. 

 

Mot bakgrund av detta föreslår barn och utbildningsförvaltningen till barn och 

utbildningsnämnden att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av 

Äsperöds förskola enligt projektering och uppdaterad kalkyl. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-31.  

Jävsutskottets protokollsutdrag 2022-06-13 § 10 Ansökan om bygglov för nybyggnation 

av Äsperöds förskola.  

Beslutsunderlag nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Förstudierapport Nybyggnation av Äsperöds förskola.  

Uppdaterade investeringskostnader för pågående byggnation av förskolor 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa hos kommunstyrelsen att få starta nybyggnation av Äsperöds förskola 

enligt uppdaterad kalkyl. 

 

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

Justerat 2022-09-26 

Roger Ekeroos (M), Krzysztof Swiniarski (SD) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-26 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedieras 2022-09-27 

Kommunstyrelsen   

Lokalplanerare   



 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2022/00662 

Igångsättningsbeslut med reviderad budget för Edingsvägens 
infrastruktur, etapp 1-2 

Sammanfattning 

Rimnersområdet är under utveckling i syfte att skapa ett attraktivt sport- och 

idrottscentrum, där ingår ny simhall, ombyggnation av Rimnersvallen samt utveckling 

av Rimnersområdet som helhet. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ha ett 

helhetsperspektiv för att hantera markfrågor i området.  

Byggnationen av Rimnersvallen och simhallen är i utförandefasen och en förstudie har 

genomförts avseende Edingsvägens infrastruktur och en mer detaljerad 

genomförandeplan har tagits fram, som också omfattar vägens anknytningar i öster och 

väster. Arbetet planeras att ske i fyra etapper. Den ursprungliga budgeten om 10 mkr har 

uppdaterats.  

Arbetsområdet som beskrevs i kalkylen var simhallen och visst arbete med utearealen 

samt en del gällande trafikåtgärder i form av förbättring av Edingsvägen förbi 

simhallen. Trafikåtgärderna, som beräknades till 10 mnkr, bestod då i att förnya 

befintlig parkering mellan Edingsvägen och järnvägen, en ny överbyggnad, ny asfalt på 

Edingsvägen samt trottoar och gång-/cykelväg. 

Efter geologiska undersökningar gjordes ny projektering med ändrad placering på 

parkering, andra lägen för kollektivtrafiken, ny linje för Edingsvägen samt förbättrad 

säkerhet för gående och cyklande från Edingsvägen i väst till Exercisvägen i öst.  

Den nya planen som inkluderar omgivning, trafik, infrastruktur samt säkerhet och 

effektivitet för trafikanter och boende i närmiljön, kostnadsberäknades, i 

samråd/samarbete med ingående enheter och förvaltningar, ger en ökad investering på 

etapp 1, med 5 mnkr (från 10 mnkr till 15 mnkr) och investeringen för etapp 2 för 

parkeringen på utsidan mellan simhallen och Edingsvägen är 5 mnkr.  

Total investering för etapp 1 och 2 av ombyggnationen av infrastrukturen vid 

Edingsvägen är 21 mnkr. Ökningen ryms inom kommunfullmäktiges beslutade totala 

investeringsram för aktuell period. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har på delegation beslutat om hemställan om 

att den reviderade investeringen godkänns samt att få igångsättningsbeslut för 

ombyggnationen av Edingsvägen enligt underlag. 

 

Ärendet tas upp som ett extra ärende under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-20 

Delegationsbeslut SBN 2023/00007 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 60 

PM Edingsvägen höjd investering 

Prioritering Edingsvägen 221117 

Etappindelning Edingsvägen 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna en utökning av investeringsbudgeten till 21 mkr för etapp 1 och 2 av 

Edingsvägen infrastruktur, 

att Samhällsbyggnadsnämnden får starta etapp 1 och 2 av ombyggnationen av 

Edingsvägens infrastruktur. 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-20 Dnr KS 2022/00662 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Igångsättningsbeslut med reviderad budget för Edingsvägens 

infrastruktur, etapp 1-2 

Sammanfattning 

Rimnersområdet är under utveckling i syfte att skapa ett attraktivt sport- och 

idrottscentrum, där ingår ny simhall, ombyggnation av Rimnersvallen samt utveckling 

av Rimnersområdet som helhet. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att ha ett 

helhetsperspektiv för att hantera markfrågor i området.  

 

Byggnationen av Rimnersvallen och simhallen är i utförandefasen och en förstudie har 

genomförts avseende Edingsvägens infrastruktur och en mer detaljerad 

genomförandeplan har tagits fram, som också omfattar vägens anknytningar i öster och 

väster. Arbetet planeras att ske i fyra etapper. Den ursprungliga budgeten om 10 mkr har 

uppdaterats.  

Arbetsområdet som beskrevs i kalkylen var simhallen och visst arbete med utearealen 

samt en del gällande trafikåtgärder i form av förbättring av Edingsvägen förbi 

simhallen. Trafikåtgärderna, som beräknades till 10 mnkr, bestod då i att förnya 

befintlig parkering mellan Edingsvägen och järnvägen, en ny överbyggnad, ny asfalt på 

Edingsvägen samt trottoar och gång-/cykelväg. 

Efter geologiska undersökningar gjordes ny projektering med ändrad placering på 

parkering, andra lägen för kollektivtrafiken, ny linje för Edingsvägen samt förbättrad 

säkerhet för gående och cyklande från Edingsvägen i väst till Exercisvägen i öst.  

 

Den nya planen som inkluderar omgivning, trafik, infrastruktur samt säkerhet och 

effektivitet för trafikanter och boende i närmiljön, kostnadsberäknades, i 

samråd/samarbete med ingående enheter och förvaltningar, ger en ökad investering på 

etapp 1, med 5 mnkr (från 10 mnkr till 15 mnkr) och investeringen för etapp 2 för 

parkeringen på utsidan mellan simhallen och Edingsvägen är 5 mnkr.  

 

Total investering för etapp 1 och 2 av ombyggnationen av infrastrukturen vid 

Edingsvägen är 21 mnkr. Ökningen ryms inom kommunfullmäktiges beslutade totala 

investeringsram för aktuell period. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har på delegation beslutat om hemställan om 

att den reviderade investeringen godkänns samt att få igångsättningsbeslut för 

ombyggnationen av Edingsvägen enligt underlag. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2023-02-20 Dnr KS 2022/00662 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-20 

Delegationsbeslut SBN 2023/00007 

PM Edingsvägen höjd investering 

Prioritering Edingsvägen 221117 

Etappindelning Edingsvägen 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna en utökning av investeringsbudgeten till 21 mkr för etapp 1 och 2 av 

Edingsvägen infrastruktur 

 

att Samhällsbyggnadsnämnden får starta etapp 1 och 2 av ombyggnationen av 

Edingsvägens infrastruktur 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

PM EKONOMI Rimnerområdet höjda 

investeringar 

 

1(1) 

2022-10-28  

  

 

 
 

 

Rimnerområdet – höjd investering i Edingsvägens infrastruktur 

 

Rimnersvallen och Rimners simhall är i fas utförande, bygget går som det är planerad med 

tidplan och ekonomi.  

Under förstudiefasen blev det budgeterad med 10 millioner SEK för ombyggnad av 

Edingsvägen, som är huvudtrafikåder till och från i området. Kalkylen var grov och har sedan 

blivit mera detaljerad, och där ingår arbeten med att knyta an i öster och väster, arbetet blir 

delad i 4 etapper. 

 

Det ger följande delkostnader, med samlad kalkyl i slutet: 

 

Projektering och utredningar: sept 2022 till jan 2023: 1.100.000 SEK 

 

Etapp 1: Utförande av väg från befintlig rondell i väst till anknytning rondell i öst, komplett 

med förbättring GC väg från söder och Rimnersgatan anpassad. 15.000.000 SEK. Utförande 

2023-2024 

  

Etapp 2: Markdel parkeringar simhallen. 4.700.000 SEK. Utförande 2024 

 

Etapp 3: Västra området förbi rondell västerut, väg och GC väg. 5.200.000 SEK. Utförande 

höst 2024 alt 2025. 

 

Etapp 4: Rondell i öster mot Rimners. 10.200.000 SEK. Utförande 2025 alt 2026. 

 

TOTAL budget: 36.200.000 SEK (en ökning på 26.200.000 SEK från tidigare budget) 

 

 

Projektorganisationen ber om beslut att: 

 

Godkänna förslag om utökat budget för ombyggnad och anpassning av Edingsvägen. 

 

 

 

Ivan Andersen    

Processledare    

Samhällsbyggnad    

Uddevalla Kommun    

    

 





Prioriteringsordning angående de höjda kostnaderna för Edingsvägen. 

Etapp 1 (Edingsvägen samt Rimnersgatan): Denna etapp är nödvändig att prioritera då det finns 
många punkter som knyter an till byggnation av Rimnersvallen, Simhallen samt den nya torgytan. På 
Rimnersgatan ska vägytan iordningställa efter Västvattens arbete med att gräva nya ledningar på 
Rimnersgatan hösten/vintern 2022/2023. Samtidigt anpassas gatan så att det blir 
tillgänglighetsanpassade entréer in mot den nya huvudläktaren till Rimnersvallens färdigställandetid i 
augusti/september 2023.  
Korsningen Edingsvägen/Rimnersgatan byggs om till en T-korsning och Rimnersgatan ska framöver 

fungera som en gågata. Anslutningen mot räddningsvägen som leder till Rimnersvallen och 

Rimnershallen behöver fungera till augusti/september 2023 när Rimnersvallen tas i bruk.  

Avseende torgytan så höjdsätts den i samarbete med den flyttade GC-vägen som kommer att gå norr 

om Edingsvägen samt ny busshållplats som ligger i direkt anslutning till denna. Busshållplats finns 

inte i dagsläget i området och behöver finnas på plats till 2024 i och med den nya upphandlingen av 

trafikerade sträckor för stadstrafiken. Vidare finns en ny in/utfart via torgytan till den nya 

simhallsparkeringen för att få ett bättre flöde än bara vägen som går in till parkeringen norr om 

befintlig kastplan. Denna del av torgytan kommer färdigställas i samband med simhallens 

färdigställande i juni 2024. I juni 2024 kommer även SM i friidrott att arrangeras på Rimnersvallen 

och för att besökare ska kunna komma till arrangemanget på ett tryggt och säkert sätt behöver dessa 

delar vara färdigställda till dess.  

Flytten av GC-vägen till norra sidan ger möjlighet till ett säkrare trafikflöde för de mjuka 

trafikanterna. De som kommer från tunneln under väg 44 styrs mot simhallsentrén alternativt in på 

den bilfria torgytan via en upphöjd GC-passage. En risk om inte den nya in/utfarten byggs i detta 

läget är att bilar tar sig in på den bilfria ytan på torget för att hämta eller lämna passagerare. 

Etapp 2 (parkeringytan): I och med att parkeringen söder om Edingsvägen planeras att flyttas upp i 

anslutning till simhallsparkeringen så minimeras passage av gående över Edingsvägen och på så sätt 

blir området tryggare för de mjuka trafikanterna. Denna etapp bör också prioriteras av den 

anledningen att den blir betydligt svårare att bygga om några år då det är svårt att komma åt denna 

smala delen av ytan mellan GC-väg och ny parkering till simhallen. Att bygga den samtidigt som 

simhallsparkeringen byggs borde också bli mest kostnadseffektivt. Vid byggnation i senare 

skedeskulle delar av simhallsparkeringen samt GC-väg behöva stängas av som arbetsområde. 

Etapp 3 (flytt av GC-väg västra delen av Edingsvägen): Denna etapp avser att utföra en 

sammanhållen tillräckligt bred GC-väg i området för att skydda de mjuka trafikanterna. Dagens GC-

väg är bara 2,5 meter vilket är för smalt för att kunna vara en god framkomlig, säker GC-väg. För att 

få plats med en bredare GC-väg tas trottoaren bort på andra sidan och en säker GC-passage byggs 

där de mjuka trafikanterna behöver passera över vägen. Denna etapp går att genomföra i ett senare 

skede. 

Etapp 4 (ny cirkulationsplats): Denna etapp bör ligga sist i prioriteringsordningen då den 

fyrvägskorsning som finns där idag fungerar. Cirkulationen gör korsningen säkrare vid framtida ökade 

trafikmängder och kommer fungera som vändplats för den nya busslinjen som passerar igenom 

området, n provisorisk lösning kan byggas i avvaktan på finansiering så att bussen ändå har möjlighet 

att vända runt här. 

 



 
 

Delegationsbeslut 
Samhällsbyggnad 

1(3) 

2023-02-20 Dnr: SBN 2023/00007 

 

Handläggare 

Nämndsekreterare Ola Löfgren 

Telefon 0522-69 58 29 

ola.lofgren@uddevalla.se 

 

 

Samhällsbyggnad 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 63 63 

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

 
 

Delegationsbeslut enligt ordförandes delegation A.1 besluta i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 

kan avvaktas angående utökad budget för projektet 60990 

trafikåtgärder Rimnersområdet 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden, som har i uppdrag att ha ett helhetsperspektiv kring 

markfrågor i området, har fått en remiss från kommunstyrelsen angående beslut om 

igångsättning med reviderad budget för Edingsvägens infrastruktur, etapp 1–4.  

 

I juni 2024 kommer SM i friidrott att arrangeras på Rimnersvallen. För att besökare ska 

kunna komma till arrangemanget på ett tryggt och säkert sätt behöver trafikåtgärder 

beskrivna nedan som etapp 1 respektive 2 vara färdigställda.  

 

När beslut om ny simhall på Rimners togs 2019 arbetades en grov kalkyl fram. 

Arbetsområdet som beskrevs i kalkylen var simhallen och visst arbete med utearealen 

samt en del gällande trafikåtgärder i form av förbättring av Edingsvägen förbi 

simhallen. Trafikåtgärderna, som beräknades till 10 mnkr, bestod då i att förnya 

befintlig parkering mellan Edingsvägen och järnvägen, en ny överbyggnad, ny asfalt på 

Edingsvägen samt trottoar och gång-/cykelväg.  

När marken, efter geologiska undersökningar visade sig inte kunna bära planen, gjordes 

ny projektering med ändrad placering på parkering, andra lägen för kollektivtrafiken, ny 

linje för Edingsvägen samt förbättrad säkerhet för gående och cyklande från 

Edingsvägen i väst till Exercisvägen i öst. Den nya planen som inkluderar omgivning, 

trafik, infrastruktur samt säkerhet och effektivitet för trafikanter och boende i närmiljön, 

kostnadsberäknades, i samråd/samarbete med ingående enheter och förvaltningar, ger en 

ökad investering på etapp 1, med 5 mnkr (från 10 mnkr till 15 mnkr) och investeringen 

för etapp 2 för parkeringen på utsidan mellan simhallen och Edingsvägen är 5 mnkr. 

Total investering för etapp 1 och 2 är 21 mnkr med projekteringskostnaden. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande beslutar  

 

att skicka delegationsbeslutet som samhällsbyggnadsnämndens remissvar 

 

 

 



 
 

Delegationsbeslut 

 

2(3) 

2023-02-20 Dnr SBN 2023/00007 

 

 

Mattias Forseng 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

 

 

Ärendebeskrivning 

 

Etapp 1 (Edingsvägen och Rimnersgatan): Etappen är nödvändig att prioritera då det 

finns många punkter som knyter an till byggnation av Rimnersvallen, simhallen samt 

den nya torgytan. På Rimnersgatan ska vägytan iordningställas efter Västvattens arbete 

med att gräva nya ledningar på Rimnersgatan höst/vinter 2022/2023. Samtidigt anpassas 

gatan så att det blir tillgänglighetsanpassade entréer in mot den nya huvudläktaren till 

Rimnersvallens, färdigställandetid augusti/september 2023.  

Korsningen Edingsvägen/Rimnersgatan byggs om till en T-korsning och Rimnersgatan 

ska framöver fungera som gågata. Anslutningen mot räddningsvägen som leder till 

Rimnersvallen och Rimnershallen behöver fungera till augusti/september 2023, när 

Rimnersvallen tas i bruk.  

 

Avseende torgytan, höjdsätts den i samband med den flyttade gång-/cykelvägen (GC-

vägen), som kommer att gå norr om Edingsvägen, samt ny busshållplats som ligger i 

direkt anslutning till denna. Busshållplats finns inte i dagsläget i området. Busshållplats 

behöver finnas på plats till 2024 i och med den nya upphandlingen av trafikerade 

sträckor för stadstrafiken.  

 

Vidare byggs en ny in/utfart via torgytan till den nya simhallsparkeringen, för att få ett 

bättre flöde än bara vägen som går in till parkeringen norr om befintlig kastplan. Denna 

del av torgytan kommer färdigställas i samband med simhallens färdigställande i juni 

2024.  

 

Flytten av GC-vägen till norra sidan ger möjlighet till säkrare trafikflöde för de mjuka 

trafikanterna. De mjuka trafikanter som kommer från tunneln under väg 44 styrs mot 

simhallsentrén alternativt in på den bilfria torgytan via en upphöjd GC-passage. En risk 

om inte den nya in/utfarten byggs i detta läge är att bilar tar sig in på den bilfria ytan på 

torget för att hämta eller lämna passagerare.  

 

Etapp 2 (parkeringsytan): Planeringen att parkeringen söder om Edingsvägen flyttas 

upp i anslutning till simhallsparkeringen minimerar passage av gående över 

Edingsvägen och området blir tryggare för de mjuka trafikanterna. Även denna etapp 

bör prioriteras för att den blir betydligt svårare att bygga om några år, då det är svårt att 

komma åt den smala delen av ytan, mellan GC-väg och ny parkering, till simhallen. Att 

bygga denna etapp samtidigt som simhallsparkeringen byggs, borde också bli 

kostnadseffektivt, då byggnation i senare skede skulle innebära att delar av 

simhallsparkeringen samt GC väg behöver stängas av som arbetsområde.  

 

 



 
 

Delegationsbeslut 

 

3(3) 

2023-02-20 Dnr SBN 2023/00007 

 

 

Enligt delegation A.1 

 

 
Expediera till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 
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. 

 

 



 

a31ae372-dd51-41d3-92a1-325e7ed27efb 

 

Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr KS 2022/00496 

Igångsättningstillstånd för trafikanpassningsåtgärder av 
Sandersdalsskolan samt ökat kommunbidrag för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Med anledning av att Sandersdalsskolan ändrat inriktning från en F-5 skola till en F-3 

skola, finns behov av att göra åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

förvaltade väg i anslutning till skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i 

trafikmiljön på grund av förändringar av skolans lokalbehov, utifrån av barn- och 

utbildningsnämnden beslutad skolstrukturplan. 

Sandersdalsskolan införde förändringen vid skolstart HT-22. Elever från 

Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan har slagits ihop och elevantalet ökat med cirka 

65 elever, från 294 till 360 elever och antalet klasser ökat från 12 till 16. Även antalet 

personal på skolan har ökat. Detta innebär att Sandersdalsskolan ökat från en 2 

parallellig F-5 skola till en 4 parallellig F-3 skola.  

I och med att antalet årkurser F-3 ökar kommer även andelen elever som hämtas och 

lämnas med bil öka och trafiksituationen, under framför allt morgonen, påverkas. Detta 

ställer högre kvar på en anpassad hämtning/lämningsplats och har ekonomiskt inte 

funnits med i projektet för utökning av skolan. Beställningen har kommit in till 

förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver få ett igångsättningstillstånd för 

trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att behöva färdigställas under 2022. 

Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 0,75 miljoner kronor och ryms 

inom kommunens beslutade investeringsutrymme. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-29 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD): ändring av första beslutssatsen till följande: Att konstatera att 

trafikanpassningsåtgärden är utförd. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna med sitt eget 

ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att konstatera att trafikanpassningsåtgärden är utförd, 

att tillkommande kapitalkostnader täcks av kapitalkostnadsreserven i kommunens 

budget. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 36  
 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-12-08 Dnr KS 2022/00496 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Igångsättningstillstånd för trafikanpassningsåtgärder av 

Sandersdalsskolan samt ökat kommunbidrag för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Med anledning av att Sandersdalsskolan ändrat inriktning från en F-5 skola till en F-3 

skola, finns behov av att göra åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

förvaltade väg i anslutning till skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i 

trafikmiljön på grund av förändringar av skolans lokalbehov, utifrån av barn- och 

utbildningsnämnden beslutad skolstrukturplan. 

  

Sandersdalsskolan införde förändringen vid skolstart HT-22. Elever från 

Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan har slagits ihop och elevantalet ökat med cirka 

65 elever, från 294 till 360 elever och antalet klasser ökat från 12 till 16. Även antalet 

personal på skolan har ökat. Detta innebär att Sandersdalsskolan ökat från en 2 

parallellig F-5 skola till en 4 parallellig F-3 skola.  

 

I och med att antalet årkurser F-3 ökar kommer även andelen elever som hämtas och 

lämnas med bil öka och trafiksituationen, under framför allt morgonen, påverkas. Detta 

ställer högre kvar på en anpassad hämtning/lämningsplats och har ekonomiskt inte 

funnits med i projektet för utökning av skolan.  

 

Beställningen har kommit in till förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver få 

ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att behöva 

färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 0,75 

miljoner kronor och ryms inom kommunens beslutade investeringsutrymme. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Sandersdalsskolan 

 

att tillkommande kapitalkostnader täcks av kapitalkostnadsreserven i kommunens 

budget 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-12-08 Dnr KS 2022/00496 

  

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-08-29 Dnr SBN 2022/00231 

  

 

Handläggare 

Trafikingenjör Anna Djärv 

Telefon 0522-69 83 09 
anna.djarv@uddevalla.se 

 

Trafikanpassningsåtgärder som följd av investering på 

Sandersdalsskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av att Sandersdalsskolan ändrat inriktning från en F-5 skola till en F-3 

skola, finns behov av att göra åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

förvaltade väg i anslutning till skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i 

trafikmiljön på grund av förändringar av skolans lokalbehov, utifrån av barn- och 

utbildningsnämnden beslutad skolstrukturplan.  

 

Sandersdalsskolan införde förändringen vid skolstart HT-22. Elever från 

Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan har slagits ihop och elevantalet ökat med cirka 

65 elever, från 294 till 360 elever och antalet klasser ökat från 12 till 16. Även antalet 

personal på skolan har ökat. Detta innebär att Sandersdalsskolan ökat från en 2 

parallellig F-5 skola till en 4 parallellig F-3 skola.  

 

I och med att antalet årkurser F-3 ökar kommer även andelen elever som hämtas och 

lämnas med bil öka och trafiksituationen, under framför allt morgonen, påverkas. Detta 

ställer högre kvar på en anpassad hämtning/lämningsplats och har ekonomiskt inte 

funnits med i projektet för utökning av skolan.  

 

Beställningen har kommit in till förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver få 

ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att behöva 

färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 0,5 

miljoner kronor. Detta innebär ökade kapitalkostnader motsvarande 55 000 kronor per 

år när åtgärden färdigställts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 

att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Sandersdalsskolan 

 

att kompensera Samhällsbyggnadsnämnden med 55 000 kronor per år i utökat 

kommunbidrag för tillkommande kapitalkostnader 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2022-08-29 Dnr SBN 2022/00231 

  

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Anna Djärv 

Förvaltningschef Trafikingenjör 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 319 Dnr SBN 2022/00231 

Trafikanpassningsåtgärder som följd av investering på 
Sandersdalsskolan 

Sammanfattning 

Med anledning av att Sandersdalsskolan ändrat inriktning från en F-5 skola till en F-3 

skola, finns behov av att göra åtgärder på den av Samhällsbyggnadsförvaltningen 

förvaltade väg i anslutning till skolan. Behovet har uppstått som en följdinvestering i 

trafikmiljön på grund av förändringar av skolans lokalbehov, utifrån av barn- och 

utbildningsnämnden beslutad skolstrukturplan.  

Sandersdalsskolan införde förändringen vid skolstart HT-22. Elever från 

Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan har slagits ihop och elevantalet ökat med cirka 

65 elever, från 294 till 360 elever och antalet klasser ökat från 12 till 16. Även antalet 

personal på skolan har ökat. Detta innebär att Sandersdalsskolan ökat från en 2 

parallellig F-5 skola till en 4 parallellig F-3 skola.  

I och med att antalet årkurser F-3 ökar kommer även andelen elever som hämtas och 

lämnas med bil öka och trafiksituationen, under framför allt morgonen, påverkas. Detta 

ställer högre kvar på en anpassad hämtning/lämningsplats och har ekonomiskt inte 

funnits med i projektet för utökning av skolan.  

Beställningen har kommit in till förvaltningen. Samhällsbyggnadsnämnden behöver få 

ett igångsättningstillstånd för trafikanpassningarna. Genomförandet kommer att behöva 

färdigställas under 2022. Investeringsutgiften för trafikanpassningsåtgärderna är 0,5 

miljoner kronor. Detta innebär ökade kapitalkostnader motsvarande 55 000 kronor per 

år när åtgärden färdigställts. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-29 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Henrik Sundström (M) och Maria Johansson (L): bifall till 

förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att ge igångsättningstillstånd för projektet Trafikåtgärder Sandersdalsskolan  

att kompensera Samhällsbyggnadsnämnden med 55 000 kronor per år i utökat 

kommunbidrag för tillkommande kapitalkostnader 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-09-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet   
Ola Löfgren  
 

Justerat 2022-09-26   
Mikael Staxäng  
 
Kent Andreasson  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-09-27 intygar   
Ola Löfgren  
   
Skickat 2022-09-27 
Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KS 2022/00594 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport  om 
granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 
trafikplanering 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden 

bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

Särskilt fokus har legat på kommunens val att bevilja bygglov och exploateringar på 

äldre detaljplaner. 

Utifrån revisorernas rekommendationer kommer nämnden vidta följande åtgärder: 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret arbeta vidare med att hitta 

tydliga finansieringsmodeller för kommunala detaljplaner. 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret utvärdera processen för 

planbesked för att optimera de planbesked som ges utifrån ett 

genomförandeperspektiv.  

 Att fördjupa analysen kring handläggningstider och redovisa resultatet för 

nämnden under 2023.  

 Att analysera pågående arbete med att förnya äldre detaljplaner utifrån 

samhällsnytta och genomförbarhet.  

 Att utifrån principerna i samhällsbyggnadsstrategin och i samarbete med 

kommunledningskontoret ta fram en prioritering för förnyelse av äldre 

detaljplaner. 

 Att se över och komplettera projektmodellen med rutiner och checklistor när 

bygglov söks för större exploateringar/investeringar på äldre detaljplaner.  

Kommunledningskontoret har inget att erinra över samhällsbyggnadsnämndens svar och 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna det. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2023-01-19 § 6. 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-19. 

Granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 2022-

11-08. 

Kortrapport av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering.2022-11-08, 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 37 
 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-01 Dnr KS 2022/00594 

  

 

Handläggare 

Projektledare Anders Brunberg 

Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Samhällsbyggnadsnämndens svar på revisionsrapport  om 

granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden 

bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

Särskilt fokus har legat på kommunens val att bevilja bygglov och exploateringar på 

äldre detaljplaner. 

 

Utifrån revisorernas rekommendationer kommer nämnden vidta följande åtgärder: 

 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret arbeta vidare med att hitta tydliga  

finansieringsmodeller för kommunala detaljplaner.  

 

 Att i samarbete med kommunledningskontoret utvärdera processen för 

planbesked för att optimera de planbesked som ges utifrån ett 

genomförandeperspektiv.  

 

 Att fördjupa analysen kring handläggningstider och redovisa resultatet för 

nämnden under 2023.  

 

 Att analysera pågående arbete med att förnya äldre detaljplaner utifrån 

samhällsnytta och genomförbarhet.  

 

 Att utifrån principerna i samhällsbyggnadsstrategin och i samarbete med  

kommunledningskontoret ta fram en prioritering för förnyelse av äldre 

detaljplaner. 

 

 Att se över och komplettera projektmodellen med rutiner och checklistor när 

bygglov söks för större exploateringar/investeringar på äldre detaljplaner. 

 

Kommunledningskontoret har inget att erinra över samhällsbyggnadsnämndens svar och 

föreslår kommunfullmäktige att godkänna det. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2023-01-19 § 6. 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, 2022-12-19. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2023-02-01 Dnr KS 2022/00594 

  

 

 

 

Granskningsrapport av kommunens arbete med detaljplaner och  

trafikplanering 2022-11-08. 

Kortrapport av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. 

2022-11-08 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Anders Brunberg 

Kommundirektör Projektledare  

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunens revisorer 

 



Till: Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 

 

 

 
 

 
   

            2022-11-02    

 

Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     

    

  

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och 

trafikplanering 

 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma 

om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens 

detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och 

exploateringar på äldre detaljplaner.  

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att 

samhällsbyggnadsnämnden:  

- delvis bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. 

- inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska 

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta 

kommunens tillväxttakt. 

- säkerställt att trafikplaneringen beaktas inom nuvarande detaljplanearbete.  

- inte säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Sammanfattningsvis visar granskningen att det finns utvecklingsområden vad gäller trafikplaneringen 

vid exploatering inom äldre detaljplaner, handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att 

inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning och uppföljning.  

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till samhällsbyggsnämnden och 

kommunstyrelsen och översänds med önskemål att erhålla 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 2023-02-02. 

 

Uddevalla den 2 november 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                                    Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                        1:e vice ordförande                      2:e vice ordförande 
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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun genomfört en 

granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering. Granskningen har 

syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av 

beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.  

Granskningen visar att det finns en tydlig detaljplaneprocess med förutsättningar för 

efterlevnad av plan och bygglagen, rättssäker handläggning och en tydlig prioritering av 

detaljplaner. Kommunen har ett högt antal äldre detaljplaner i behov av översyn samtidigt som 

granskningen visar att nämnden har långa handläggningstider för detaljplaner. Därtill har 

nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner, utan att personella resurser 

ökar. Nämnden har inte analyserat och följt upp att det finns tillräckliga ekonomiska och 

personella resurser för att klara sitt uppdrag. 

Vidare visar granskningen att trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. 

Däremot görs inte någon riskanalys kopplat till beslut om investering, exploatering eller 

beviljande av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för att detaljplanen inte är utformad 

för att möta dagens behov av exempelvis infrastruktur och VA när kommunen använder äldre 

detaljplaner som exploateras av privata aktörer. 

Granskningen visar även att nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda detaljplaner 

samt aktivt följer upp prioriteringslistan av pågående detaljplaner systematiskt. Däremot brister 

nämnden i sin uppföljning avseende effektivitet i planprocessen samt uppföljning av risker 

kopplade till långa handläggningstider och arbetet med att förnya föråldrande planer brister.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-

prövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt 

en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella 

resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt. 

Vad gäller trafikplanering är det vår bedömning att nämnden säkerställt att trafikplaneringen 

beaktas inom nuvarande detaljplanearbete. Däremot bedömer vi att nämnd och styrelse inte 

på motsvarande sätt har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid 

beslut om investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden:  

 Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för att klara 

av uppdraget att effektivisera detaljplaneprocessen samt se över och förnya äldre detalj-

planer.  

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta eventuella åtgärder 

för högre effektivitet i detaljplaneprocessen.   

 Säkerställ en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre detaljplaner.   

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen: 

 Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunrevisionen genomförde en förstudie avseende detaljplaneprocessen under 2021 som 

visade risker inom styrning och uppföljning av arbetet med detaljplaner samt risker inom 

trafikplaneringen. De förtroendevalda revisorerna har utifrån genomförd förstudie samt i årets 

risk och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att genomföra en fördjupad granskning 

av kommunens arbete med detaljplaner, bland annat med visst fokus avseende 

trafikplaneringen.  Hela bakgrunden till granskningen framgår i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig 

styrning och uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus i granskningen har 

lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.  

 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har det säkerställts en ändamålsenlig styrning och prioritering för framtagande av 

detaljplaner? 

o Har det säkerställts att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för 

att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt? 

 Har det säkerställts att trafikplaneringen beaktas inom detaljplanearbetet och tillhörande 

beviljande av bygglov? 

 Har det säkerställts en ändamålsenlig uppföljning av detaljplanearbetet? 

1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar 

Granskningen avser samhällsbyggnadsnämnden. Granskningen avgränsas i enlighet med 
ställda revisionsfrågor.  

1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning utgörs de 

huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 Plan- och bygglagen (2010:900) 

 Kommunens översiktsplan 

 Andra relevanta kommunspecifika styrdokument 

 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.  
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1.5. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. 

Därtill har en stickprovsgenomgång av objekt (bygglov/exploateringar) i fyra äldre detaljplaner 

genomförts. Stickprovet avser Folkets Park, Östberget, Rimnersvallen och Ljungskileskolan.  

Stickprovet har genomförts med fokus på hur arbetet med trafikplanering har beaktats i 

beviljande av bygglov på dessa detaljplaner och vilka bedömningar som gjorts inför valet att 

bygga på gamla detaljplaner.  

Stickprovsgenomgången har genomförts genom dokumentstudier samt genom avstämningar 

med tjänstepersoner vid Plan- och exploateringsenheten. EY har begärt ut detaljplaner med 

samtliga bygglov som har beviljats på detaljplanerna. EY efterfrågat samtliga underlag, 

utredningar, riskanalyser och övriga beslut som kan kopplas till trafikplanering inför beslut av 

detaljplanen och bygglov. Därtill har EY begärt ut eventuella riskanalys och övriga utredningar 

kopplat till valet att exploatera på äldre detaljplaner, i stället för att upprätta ny detaljplan.  

 

Iakttagelser från stickprovet framgår av bilaga 3. 

 

Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 4. Samtliga intervjuade har beretts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  
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2. Styrning och uppföljning av detaljplanearbetet 

2.1. Ansvarsfördelning avseende detaljplanprocessen 

I Uddevalla kommun ansvarar kommunstyrelsen för beredning och beviljande av planbesked. 

Beredningen sker på avdelningen Hållbar tillväxt på kommunledningskontoret. Samhälls-

byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom detaljplanarbetet. Detaljplaner 

handläggs av Plan- och exploateringsenheten som är organiserad inom samhällsbyggnads-

förvaltningen. Kommunfullmäktige beslutar om planbesked och detaljplaner av principiell 

beskaffenhet eller större vikt. 

 

Figur 1: EY:s tolkning av ansvarsfördelningen avseende planbesked och detaljplaner i Uddevalla kommun. 

Kommunstyrelsen ansvarar för beredning och beslut av planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

beredning och beslut av detaljplaner. Beslut av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas av kommunfullmäktige. 

 

2.2. Detaljplanprocessen är tydligt dokumenterad med stöddokument och checklistor  

Plan- och exploateringsenheten har tagit fram en processkarta för detaljplanearbetet som 

utgår från Boverkets process och material för detaljplaneprocessen som följer kraven i Plan- 

och bygglagen (PBL). Till processkartan finns interna stöddokument och checklistor som 

handläggaren kommer åt direkt från processkartan. Av processen finns respektive steg som 

ska genomföras samt ansvarig funktion för dess genomförande. Av intervju framkommer att 

processen upplevs tydlig och att handläggaren har stöd från checklistor och interna rutiner. 

Därtill diskuteras detaljplaner och inkommande planbesked på månadsvisa möten för att 

utbyta kunskap och säkerställa likvärdiga bedömningar.  

Av intervju framgår att majoriteten av detaljplanerna i Uddevalla kommun följer ett 

standardförfarande. I nedanstående figur 2 framgår de olika stegen i detaljplaneprocessen i 

Uddevalla kommun.  

 
Figur 2: EY:s tolkning av detaljplanplanprocessen i Uddevalla kommun  

2.2.1. Nämnden tar del av löpande information om enskilda detaljplaner  

Av intervju och dokumentstudier framgår att nämnden även tar del av löpande information 

kring enskilda detaljplaner varje gång en detaljplan går in i en ny fas. Det vill säga vid inkommet 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Planbesked

Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplaner

Uppdrag Ev. Program Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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uppdrag och eventuellt framtagande av program, vid samråd och vid efterföljande granskning 

samt vid beslut och då beslutet vinner laga kraft.   

2.3. Trafikplanering beaktas i arbetet med nya detaljplaner  

Utöver plan- och exploateringsenheten deltar övriga förvaltningar, avdelningar och enheter i 

olika stor omfattning i kommunens detaljplaneprocess. Delaktighet i processen varierar utefter 

behov och arbetet organiseras till stor del i projektgrupper. För respektive ny detaljplan som 

upprättas en projektgrupp. Det finns alltid en ansvarig planhandläggare och mark- och 

exploateringsingenjör för aktuell detaljplan som ansvarar för dess genomförande.  

 

Till varje detaljplan knyts en trafikingenjör som är med i planeringen av detaljplanen samt yttrar 

sig vid samråd samt vid granskning. Funktioner vid övriga förvaltningar, avdelningar och 

enheter bjuds in att delta vid flera tillfällen under processen för möjlighet till yttrande. Av uppgift 

från planchefen tas även hänsyn till påverkan på kringliggande trafik i angränsande 

detaljplaner. Det finns dock inga stöddokument eller checklistor för detta. Detta uppges dock 

vara en väl fungerade del detaljplaneprocessen. 

2.4. Beaktandet av trafikplanering vid exploatering på äldre detaljplaner skiljer sig åt  

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska samhällsbyggnadsnämnden pröva om åtgärden 

överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Finns det en upprättad detaljplan 

görs inte en lokaliseringsprövning, det vill säga provning om marken är lämplig för den åtgärd 

som ansökan gäller, eftersom den prövningen gjordes när detaljplanen togs fram. Att inte 

genomföra en lokaliseringsprövning gäller oavsett hur gammal detaljplanen är. Exempelvis 

prövas om platsen är lämplig ur bullersynpunkt i det ursprungliga detaljplaneskedet och ska 

därför inte prövas i bygglovet. Inte heller de tekniska egenskapskraven, till exempel 

brandsäkerhet, prövas i bygglovet.  

 

Av intervju framkommer att det finns risk för att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till 

dagens behov när kommunen använder äldre detaljplaner som exploateras av privata aktörer. 

Vidare framgår att så länge en privat exploatör håller sig inom detaljplanens ram saknas krav 

på att analysera hur trafiken kommer att påverkas av exploateringen. Projekteras en 

exploatering å andra sidan av kommunen finns det internrutiner i kommunens projektmodell 

för att säkerställa att trafikfrågor fångas upp och utreds i tidigt skede.   

 

Vidare framkommer att det finns risk att äldre detaljplaner inte är anpassade efter samhällets 

nuvarande behov av bland annat infrastruktur och trafikplanering. Äldre detaljplaner är heller 

inte anpassade efter kommunens gällande översiktsplan och övriga strategier och mål för 

samhällsbyggnad.  

2.5. Stickprov av trafikplanering i fyra äldre detaljplaner med tillhörande bygglov  

Inom ramen för granskningen har en stickprovsgenomgång genomförts av objekt 

(bygglov/exploateringar) i fyra detaljplaner. Kontrollpunkterna i stickprovet har fokuserats på 

hur arbetet med trafikplanering har beaktats i beviljande av bygglov och beslut om investering 

och/eller exploatering inom utvalda detaljplaner.  
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Fokus ligger även på vilka bedömningar som gjorts inför valet att bygga på äldre detaljplaner. 

Det är inte olovligt att bevilja bygglov och godkänna exploateringar på äldre detaljplaner. Därför 

bör det noteras att röd markering i kontrollpunkter inte nödvändigtvis är att betrakta som 

felaktigt eller strida mot lag eller regler. Nedan tabell 1 sammanfattas resultatet av 

stickprovsgranskningen. 
 

Tabell 1: Stickprovsgranskning av objekt i fyra äldre detaljplaner (DP) 

1. Ej tillämpbar eftersom exploateringen genomförandes inom detaljplanens genomförandetid. I 

detaljplanen finns analys av planens påverkan på trafiken.   

2. Ej tillämpbar eftersom exploateringen genomförandes inom detaljplanens genomförandetid. I 

detaljplanen finns analys av planens påverkan på trafiken. 

3. Eftersom exploateringen genomfördes inom detaljplanens genomförandetid samt att de i 

detaljplanen finns en analys avseende trafikpåverkan är vår bedömning att en trafikutredning 

inför beslut om bygglov inte är nödvändigt.  

4. Detaljplanen uppger ej genomförandetid.  

5. Kommunstyrelsens har inledningsvis beslutat om planbesked och därmed gjort ett avvägande 

att ta fram en ny detaljplan. I det samverkansavtal med Hemsö avseende om- och nybyggnation 

som slutligen fullmäktige beslutade finns ingen dokumentation och övervägande kring beslutet 

om att då exploatera inom befintlig detaljplan. 

6. I förstudie för skolans byggnation beskrivs platsens förutsättningar för byggnation samt även en 

rekommendation om att det behövs en ny detaljplan. Det saknas dock en riskanalys kopplat till 

beslutet att slutligen exploatera på äldre detaljplan. 

 
Sammanfattningsvis visar stickprovsgranskningen att tre av fyra detaljplaner innehåller en 

analys kring trafikpåverkan vid genomförandet av detaljplanen. Den fjärde detaljplanen har en 

kartläggning av trafiksituationen vid framtagandet av detaljplan men saknar analys av 

detaljplanens påverkan på trafiken och vägnätet.  

 

Kontrollpunkter 

Stickprov 

Folkets Park  

2013 

Östberget  

1991 

Rimnersvallen 
1991 

Ljungskileskolan 
1969/1975 

Finns analys avseende påverkan 

på trafiken i detaljplan? 

    

Har bygglov/exploateringen 

genomförts inom genom-

förandetid?  

    
4 

Politiskt övervägande om att anta 

ny detaljplan?  

1    
5 

Riskanalys kopplat till beslutet att 

exploatera på äldre detaljplan? 

2    
6 

Trafikutredning inför beslut om 

bygglov/exploatering?  

3    

     Bedömningsindikatorer                                          - Ja           - Nej          - Ej tillämpbart 
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Exploateringarna har i ett fall genomförts inom detaljplanens genomförandetid, i två fall efter 

genomförandets tid och en detaljplan saknar genomförandetid. Det bör dock i det sistnämnda 

fallet noteras att pågående ny- och tillbyggnation sker ca 45 år efter att detaljplanen antogs. I 

gällande plan- och bygglag ska genomförandetid sättas mellan 5-15 år.   

 

I tre fall saknas dokumenterad övervägande samt riskanalys kopplat till beslutet att exploatera 

på äldre detaljplan. I ett fall har tiden för en ny detaljplanen vägts mot vikten av att renoveringen 

av Rimnersvallen sker snarat.    

 

För två fall har kommunen genomfört nya trafikutredningar inför beslut om bygglov och/eller 

exploatering.   

 

För mer detaljerad beskrivning av iakttagelserna vid stickprovsgranskning se bilaga 3.  

2.6. Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt fullmäktiges uppdrag effektivisera 

detaljplanprocessen  

Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag av kommun-

fullmäktige att effektivisera detaljplanplanprocessen samt förnyelsearbetet av föråldrade 

planer.  

 

I nämndens uppföljning 2021 framgår att förvaltningen har arbetat med en tydligare prioritering 

samt att optimera arbetssättet. Därtill görs samtliga nya planer digitalt. Det framgår inte av 

uppföljningen om detaljplanprocessen blivit mer effektiv. Beträffande förnyandet av 

föråldrande detaljplaner framgår att förvaltningen arbetar med att identifiera äldre planer i 

behov av förnyelse. Av protokollgranskning framgår att nämnden inte följt upp arbetet under 

året vid sina sammanträden 2022.   

2.7. Det finns en prioritering för framtagande av detaljplaner  

Utifrån översiktsplanen tar planchefen, i samråd med avdelningschefen på Hållbar Tillväxt 

inom kommunledningskanslier, fram en prioriteringslista av nya detaljplaner. Prioriteringen 

uppges förankras med samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef och kommundirektör. 

Samhällsbyggnadsnämnden får information om prioriteringslistan två gånger om året. Av 

intervjuer framgår att detta arbetssätt ska ändras under hösten 2022. Prioriteringen av 

detaljplaner uppges komma att beredas på samma sätt men framöver beslutas av 

kommunstyrelsen. Detaljplanerna prioriteras efter en prioriteringslista där 1 är högst prioriterat 

och 3 är lägst prioriterat. Prioriteringen beskrivs i bilaga 5. 

 

Planhandläggare arbetar med minst en av respektive prioriterad detaljplan för att underlätta 

prioriteringen. Orsaken till det är att arbetet med detaljplaner i vissa perioder kan stå still då 

handlingar eller yttranden ska inkomma. Under dessa perioder arbetar planhandläggaren med 

detaljplaner av lägre prioritet.   
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2.7.1. Nämnden följer upp arbetet med prioriteringslistan två gånger om året  

Samhällsbyggnadsnämnden får sedan 2022 uppföljning avseende prioriteringslistan och det 

övergripande detaljplanplanarbetet två gånger om året. Vid dessa uppföljningstillfällen får 

nämnden information om arbetet utifrån prioritetslistan, var respektive detaljplan i listan 

befinner sig i processen, planer som vunnit laga kraft samt vilka detaljplanarbeten som ej har 

påbörjats eller är pausade.  

2.8. Handläggningstider för detaljplanerna har ökat 

I intervjuer uppges att kommunen har ett stort antal äldre detaljplaner som behöver ses över.  

Äldre detaljplaner uppges kunna försvåra utvecklingen för företag och fastighetsägare samt 

för kommunens myndighetsutövning. Flertalet detaljplaner för industriområden i kommunen är 

gamla och otidsenliga. Vissa äldre planer har enligt planchefens bedömning en onödigt låg 

exploateringsgrad utifrån dagens mått. Detta uppges försvåra för företagen att expandera i 

önskad utsträckning och kan leda till val av annan etableringsort.  

 

Vilken omfattning kommuner har behov av att detaljplanera, vilken typ av planer kommunen 

tar fram och vad detaljplanerna behöver innehålla skiljer sig åt mellan landets kommuner. Det 

kan därför vara svårt att hitta jämförelsekommuner avseende handläggningstid för 

detaljplaner. SKR:s kommungruppsindelning kan användas för att kommuner med likartade 

förhållanden ska kunna identifieras1. I nedan diagram 1 presenteras en jämförelse av 

Uddevalla kommuns planberedskap med liknande kommuner, utifrån kategorisering i Sveriges 

kommuner och regioners (SKR) databas Kolada.  

 

 
 

Diagram 1. Källa: "Liknande kommuner, gruppindelning Större städer och kommuner nära större stad med 
underkategorin lågpendlingskommun nära större stad, Västra Götaland ". För Tranemo kommun saknas nyckeltal 
från 2019 (SKR, Kolada,2019, 2021) 

Diagrammet visar att Uddevalla ligger näst högst i mediantid på 42 månader (3,5 år) i 

jämförelse med likande kommuner 2021. Från 2019 till 2021 har Uddevalla kommuns 

handläggningstid ökat från 24 månader till 42 månader. Handläggningstiden ska även ses i 

ljuset av att vissa planer prioriteras och därmed har kortare handläggningstid medan planer 

 
1 Uddevalla delas in i gruppen Större städer och kommuner nära större stad med underkategorin lågpendlings-
kommun nära större stad. Det ska noteras att jämförelser kan göras med andra kommuner och även utifrån andra 
perspektiv och annat statistiskt underlag. 
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med låg prioritet kan antas ha längre handläggningstid. I intervjuer beskrivs att cirka en av fyra 

detaljplaner överklagas, vilket ligger i enlighet med rikssnitt. Överklaganden av detaljplaner 

påverkar hur lång tid detaljplanarbetet tar. En utmaning som kommunen står inför är mängden 

äldre detaljplaner och uppdraget att digitalisera äldre detaljplaner.  

 

Av intervjuer framkommer att kommunstyrelsen beslutar om planbesked som skapar många 

mindre detaljplaner, så kallade frimärksplaner. Detta innebär att avgränsade och angränsade 

fastigheter behandlats separat. De intervjuade menar att det hade varit mer effektivt att arbeta 

med större detalj- och områdesplaner med helhetsperspektiv.  Gemensamma frågor som 

exempelvis buller, trafik och geoteknik hade då kunnat samordnats. Vidare uppges att 

samhällsbyggnadsnämnden har fått planbesked från kommunstyrelsen som inte ryms inom 

översiktsplanen, vilket gör att även detaljplanen inte inryms i översiktsplanen. En detaljplan 

som inte inryms inom översiktsplanen behöver hanteras med ett utökat förfarande. Det innebär 

att processen tar längre tid och innehåller fler steg för att motivera avsteg från översiktsplanen 

gentemot Länsstyrelsen. En sådan detaljplan uppges hamna långt ner i prioriteringen. Det ska 

dock noteras att översiktsplanen inte är juridiskt bindande.    

2.9. Det finns en risk att ekonomiska och personella resurser för arbetet med detalj-

planer täcker inte hela uppdraget  

Plan- och exploateringsenheten består av en planchef, en plansamordnare och 7,25 

planhandläggare. Vid tid för granskning handläggs cirka 45 pågående detaljplanarbeten. Av 

intervju framgår att det är en hög beläggning av ärenden på respektive planhandläggare, men 

att arbetet upplevs vara hanterbart. Enheten har upphandlat en extern arkitektfirma som stöttar 

upp dels genom att projektleda hela projekt, dels genom att fungera som experter i komplexa 

ärenden. Vidare tar enheten in konsulter för vissa kompetenser, bland annat inom landskaps-

arkitektur och dagvatten.  

 

Ur en bemanningssynpunkt beskrivs plan- och exploateringsenheten ha en god kompetens 

och resurskapacitet för arbetet, men trots detta en hög belastning av pågående ärenden. 

Planhandläggare lånas ut till kommunledningskontoret för beredning av planbesked och 

stadsutvecklingsprojekt då kompetensen saknas på kommunledningskontoret, vilket uppges 

påverka handläggningstiden för detaljplaner negativt. Enheten får dock ekonomisk ersättning 

för den personal som lånas ut till kommunledningskontoret.  

 

I intervju framkommer även att merparten av medarbetarna på plan- och exploateringsenheten 

saknar längre erfarenhet av detaljplanarbete. Enheten uppges ha och ha utmaningar med att 

behålla personal. Två av åtta medarbetare har lämnat enheten mellan 2021-2022. Enligt 

uppgift har dessa medarbetare ersatts. Vidare framgår att det i landet finns en generell 

utmaning med att rekrytera planhandläggare. Avsaknaden av mer erfaren personal beskrivs 

som en utmaning som ibland får konsekvenser för effektiviteten i verksamheten. 

 

Som beskrivits ovan finns det en hög efterfrågan på detaljplaner i kommunen. Därtill har 

kommunen ett stort antal äldre detaljplaner som behöver ses över givet sin ålder och eventuellt 

behöver förnyas. Det uppges att äldre detaljplaner kan vara svåra att tyda, inte är anpassade 
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efter dagens samhälle och det finns risk att de försvårar utvecklingen för företag och fastighets-

ägare. Äldre och svårtolkade detaljplaner kan även försvåra för kommunens bygglovs-

handläggare. Äldre detaljplaner är heller inte anpassade efter dagens samhälle utifrån flera 

perspektiv, såsom trafiklösningar och parkeringsytor. Av intervjuer framkommer att enheten 

inte har resurser för att arbeta med att förnya äldre detaljplaner.  

2.9.1. Nämndens uppföljning av ekonomiska resurser kopplat till detaljplaner är 
övergripande  

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av ordinarie ekonomi- och verksamhetsuppföljning två 

gånger per år. Av verksamhetsberättelsen för 2021 går det inte att utläsa plan- och 

exploateringsenhetens resultat eller uppföljning av arbetet med detaljplaner under året. Det 

görs heller ingen regelbunden uppföljning avseende handläggningstider för detaljplaner. Av 

muntlig uppgift framgår att plan- och exploateringsenheten hade ett underskott på –3,3 miljon 

kronor på helår 2021 från sin budget på 24,3 miljoner kronor2. I nämndens verksamhets-

berättelse framkommer att delar av underskottet beror på kostnader för planarbete och 

förstudier som var större än budgeterat.  

 

Vidare framkommer att prognosen för plan- och exploateringsenheten 2022 är ett underskott 

på 521 000 kronor på helår i förhållande till sin budget på 21,4 miljoner kronor. Av intervju med 

planchef framgår att de ekonomiska resurserna anses vara tillräckliga för antalet detaljplaner 

som handläggs inom enheten idag. Däremot uppges det saknas resurser för arbetet med att 

inventera, uppdatera och digitalisera föråldrande detaljplaner.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har i sin internkontrollplan med tillhörande risk- och väsentlig-

hetsanalys identifierat en risk avseende finansiering av detaljplanarbetet utifrån att kommunen 

har en ny plantaxa som inte är implementerat fullt ut. Därtill identifierar nämnden en risk för 

ökat tryck på nya detaljplaner utan att personella resurser ökar. Konsekvensen uppges kunna 

bli att nämnden inte får ekonomisk kompensation för nedlagt planarbete, budgeten överskrids, 

personella resurser blir otillräckliga samt att exploatörer väljer annan kommun. Åtgärder för att 

minska denna risk är att förvaltningen ska arbeta med tydligare prioriteringar och 

återkopplingar samt nyanställningar.  

 

Vid tid för granskningen har ingen uppföljning av åtgärderna genomförts. Uppföljning ska enligt 

internkontrollplanen återrapporteras till nämnden i december 2022.  

2.10. Bedömning  

Kommunallagen anger att nämnd ska tillse att sin verksamhet bedrivs i enlighet med de 

lagbestämmelser som gäller för verksamheten, det vill säga i enlighet med PBL:s 

bestämmelser om detaljplaner. Styrelse och nämnd ska också tillse att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

 

 
2 I budgeten ingår all verksamhet inom plan- och exploateringsenheten, dvs även MEX-verksamhet 

(arrendeintäkter, avgifter, försäljning av skog och berg). Underskottet förklaras enligt uppgift från enhetschefen 
främst på grund av vikande intresse för berg- och skogsförsäljning.  
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Styrning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

styrning av verksamheten. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt en tillräcklig analys 

och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att utarbeta 

detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt.  

 

Nämnden har skapat förutsättningar för efterlevnad av PBL, genom rutindokument och 

checklistor kopplat till detaljplaneprocessen. Det sker också ett arbete för att säkerställa 

rättssäkerhet i handläggningen genom månadsvisa möten. Nämnden har insyn och är delaktig 

i beslutsprocessen för enskilda detaljplaner vid specifika beslutspunkter. Därtill finns det en 

tydlig prioritering för framtagande av nya detaljplaner som bygger på kommunens 

översiktsplan. Vi ställer oss dock frågande till den tilltänkta processen med att 

kommunstyrelsen ska besluta om prioriteringen för detaljplaner, eftersom detaljplanearbetet 

inryms i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag enligt reglemente. 

 

Däremot visar granskningen att handläggningstider för detaljplaner är bland de längre, och 

ökar, i jämförelse med i liknande kommuner. Samtidigt finns det behov av att se över äldre 

detaljplaner och påbörja ett förnyelsearbete. Det finns en hög efterfrågan på detaljplaner i 

kommunen samtidigt som det är en hög belastning på planhandläggare. Det behöver inte 

innebära att enheten har otillräckliga ekonomiska och personella resurser men det saknas 

enligt vår bedömning en analys för att säkerställa att resurserna är tillräckliga för enhetens 

uppdrag. Vi noterar att kommunstyrelsen beslutar om planbesked som skapar många mindre 

detaljplaner, så kallade frimärksplaner, vilket riskerar skapa ineffektivt i detaljplanarbetet. 

Därtill visar granskningen att nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner 

utan att personella resurser ökar. Konsekvensen uppges kunna bli att nämnden inte får 

ekonomisk kompensation för nedlagt planarbete, budgeten överskrids, personella resurser blir 

otillräckliga samt att exploatörer väljer annan kommun. Det är vår mening att långa 

handläggningstider även innebär en risk för att utan analys av risker och konsekvenser 

exploatera på äldre detaljplaner.  

 

Trafikplanering 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt att trafikplaneringen beaktas inom nuvarande 

detaljplanearbete. Däremot är vår bedömning att nämnd och styrelse inte på motsvarande sätt 

har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. Till varje detaljplan knyts en 

trafikingenjör som är med i planeringen av detaljplanen samt yttrar sig vid samråd samt vid 

granskning.  

 

Däremot visar granskningen att det inte görs inte görs en riskanalys kopplat till beslut om 

investering, exploatering eller beviljande av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för 

att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till dagens behov när kommunen använder äldre 

detaljplaner som exploateras av privata aktörer.  

 

Det saknas krav på att analysera hur trafiken kommer att påverkas av exploateringen så länge 

en privat exploatör håller sig inom detaljplanens ram. Det saknas även rutin på gängse 
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beredning och riskanalys inför beslut om projektering på äldre detaljplaner. Vi menar att det 

således finns risk att adekvata riskanalyser inför investeringar och exploatering på äldre 

detaljplaner inte genomförs.  

 

Uppföljning 

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig 

uppföljning av verksamheten.  

 

Granskningen visar att nämnden numera systematiskt följer upp prioriteringslistan av 

pågående detaljplaner. Däremot visar granskningen att nämndens uppföljning avseende 

effektivitet i planprocessen samt uppföljning av risker kopplade till långa handläggningstider 

och arbetet med att förnya föråldrande planer brister. Det är inte tydligt i uppföljningen om 

nämnden når fullmäktiges mål att effektivisera planprocessen. Nämnden har inte följt upp eller 

vidtagit åtgärder för att analysera orsaken till handläggningstiderna och vid behov justera 

ekonomiska och personella resurser eller effektivisera handläggningsprocessen.  
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3. Samlad bedömning  

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågorna 

Har det säkerställts en 

ändamålsenlig styrning 

och prioritering för 

framtagande av 

detaljplaner? 

o Har det säkerställts att 

det finns tillräckliga 

ekonomiska och 

personella resurser för 

att utarbeta detaljplaner i 

den takt som fodras för 

att möta kommunens 

tillväxttakt? 

Delvis.  

Granskningen visar att det finns en tydlig detaljplaneprocess 

med förutsättningar för efterlevnad av PBL. Det sker också ett 

aktivt arbete för att säkerställa rättssäkerhet i handläggningen 

genom månadsvisa möten. Därtill finns en tydlig prioritering 

för framtagande av nya detaljplaner som bygger på 

kommunens översiktsplan.  

Däremot har nämnden långa handläggningstider samtidigt 

som det finns högt antal äldre detaljplaner i behov av 

översyn. Den långa handläggningstiden och det höga antalet 

äldre detaljplaner innebär en risk för att utan analys 

exploatera på äldre detaljplaner. Därtill visar granskningen att 

nämnden identifierat en risk för ökat tryck på nya detaljplaner, 

utan att personella resurser ökar. Nämnden har inte 

analyserat och följt upp att det finns tillräckliga ekonomiska 

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt 

som fodras för att möta kommunens tillväxttakt.  

Har det säkerställts att 

trafikplaneringen beaktas 

inom detaljplanearbetet 

och tillhörande beviljande 

av bygglov? 

Delvis.  

Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner. 

Däremot visar granskningen att det inte görs en riskanalys 

kopplat till beslut om investering, exploatering eller beviljande 

av bygglov på en äldre detaljplan. Det finns risk för att 

exempelvis vägnät och VA inte anpassas till dagens behov 

när kommunen använder äldre detaljplaner som exploateras 

av privata aktörer.  

Har det säkerställts en 

ändamålsenlig uppföljning 

av detaljplanearbetet? 

 

Delvis.  

Nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda 

detaljplaner. Därtill arbetar nämnden numera aktivt med och 

följer upp prioriteringslistan av pågående detaljplaner 

systematiskt.  

 

Däremot visar granskningen att nämndens uppföljning 

avseende effektivitet i planprocessen samt uppföljning av 

risker kopplade till långa handläggningstider och arbetet med 

att förnya föråldrande planer brister. Nämnden har inte följt upp 

eller vidtagit åtgärder för att analysera orsaken till hand-

läggningstiderna och vid behov justera ekonomiska och 

personella resurser eller förbättra handläggningsprocessen. 
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3.2. Slutsats  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-

prövning är att samhällsbyggnadsnämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och 

uppföljning av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att nämnden inte säkerställt 

en tillräcklig analys och uppföljning av att det finns tillräckliga ekonomiska och personella 

resurser för att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt. 

 

Vad gäller trafikplanering är vår bedömning att nämnden säkerställt att trafikplaneringen 

beaktas inom nuvarande detaljplanearbete. Däremot bedömer vi att nämnd och styrelse inte 

på motsvarande sätt har säkerställt att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid 

beslut om investering inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.  

 

Det finns sammanfattningsvis utvecklingsområden vad gäller trafikplaneringen vid 

exploatering inom äldre detaljplaner, handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att 

inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning och uppföljning.  

3.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden: 
  

 Inventera ekonomiska och personella resurser för att säkerställa en kapacitet för att klara 

av uppdraget att effektivisera detaljplaneprocessen samt se över och förnya äldre 

detaljplaner.  

 Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte att vidta eventuella åtgärder 

för högre effektivitet i detaljplaneprocessen.   

 Säkerställ en systematisk uppföljning av arbetet med att förnya äldre detaljplaner.   

 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen: 
 

 Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut om investering 

inom äldre detaljplaner utförda av privat aktör.   

 

 

Göteborg den 2 november 2022 

 

 

 

Elin Forså    Karin Knutsson   

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor

     

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1: Bakgrund 

Det är ett kommunalt ansvar att upprätta översikts- och detaljplaner. I översiktsplanen 

redovisar kommunen den politiska viljan och den framtida användningen av mark och vatten 

inom kommunen. En detaljplan är ett dokument som reglerar markanvändningen och 

bebyggelseutformningen mer detaljerat än i översiktsplanen. En detaljplan ska tas fram enligt 

en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda samt för att få fram ett bra 

beslutsunderlag. Processen är av stor betydelse för kommunens utveckling.  

Fullmäktige har antagit en Trafik- och parkeringsstrategi som beskriver kommunens inriktning 

i arbetet med trafik- och parkeringsfrågor, vilken innehåller målsättningar för vad kommunen 

vill uppnå på området. Kommunstyrelsen har antagit ett dokument i vilket kriterier för 

bedömning av ny-/ombyggnadsprojekt i samband med ansökan om planbesked, 

markanvisning eller annan större exploatering slår fast följande; nybyggnad liksom drift och 

underhåll av vägnätet innebär stora kostnader för det allmänna varför frågan om nya gator 

liksom gatunätets omfattning skall värderas i samhällsplanering och överväganden om av nya 

exploateringar.  

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ansvarar enligt reglemente för den översiktliga 

planeringen av användningen av mark och vatten. Kommunstyrelsen ansvarar även för beslut 

om planbesked. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för antagande, upphävande eller 

ändring av detaljplaner och områdesbestämmelser.  

Kommunrevisionen genomförde en förstudie avseende detaljplaneprocessen under 2021. 

Förstudien visade på ett antal risker, däribland risk för bristfällig styrning av arbetet med 

detaljplaner eftersom det saknas politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna ska 

göras. Förstudien visade även på risk för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av 

avsaknad av systematisk uppföljning av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. 

Kommunrevisionen har även uppmärksammat att kommunen väljer att gå vidare med 

exploatering och beviljande av bygglov på äldre detaljplaner. Härvidlag ser revisonen en risk 

för vilka effekter valet av äldre detaljplaner har för trafiksituationen för vissa projekt.  

Med bakgrund av ovan nämnda förstudie och revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2022 

har kommunrevisionen beslutat att genomföra en fördjupad granskning av kommunens arbete 

med detaljplaner, bland annat med visst fokus avseende trafikplaneringen. 
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Bilaga 2: Revisionskriterier 

Kommunallag (2017:725) 

Kommunallagen (2017:725) styr kommunens verksamhet på ett övergripande plan men 

reglerar inte arbetet med detaljplaner. Enligt kommunallagens 6 kap. 1§ är det 

kommunstyrelsen som ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter samt ha uppsikt över nämndernas gemensamma verksamhet.   

Enligt 6 § ska nämnderna säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt.  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Rätt att besluta i en viss 

ärendegrupp innefattar att bifalla eller avslå en ansökan, att förena 

tillstånd/godkännande/dispenser/ undantag med villkor, att besluta vad som i övrigt ska gälla 

för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda 

bestämmelser, och att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.  

 

Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

Plan- och bygglag (2010:900)  

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i  

PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 

med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.   

 

Plan- och bygglagen reglerar all planläggning av mark, vatten och byggande. Det är framförallt 

kapitel 5 som avser detaljplaneprocessen.  

 

I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett 

skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra 

tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen 

anges vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för 

handläggningen.   

 

Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap. 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i 

enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig 

och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 9 

kap. 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges för 

en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen, 

eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en  

åtgärd utanför ett område med detaljplan.   

 

Enligt 9 kap. 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor från den dag då 

ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 
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från sökanden på dennes initiativ. Av 9 kap. 22 § framgår att om ansökan är ofullständig får 

nämnden föreligga sökanden att avhjälpa bristerna. 9 kap. 27 § anger att om nämnden inom 

tre veckor förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då 

bristen avhjälptes.   

 

En detaljplans bestämmelser är utformade mot bakgrund av den lagstiftning som gällde när 

detaljplanen togs fram. Om detaljplanen gjordes med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 

gäller de definitioner som finns i PBL och plan- och byggförordningen, PBF, vid tolkning av 

planen. Om detaljplanen istället är gjord med stöd av ÄPBL gäller de definitioner som finns i 

ÄPBL och äldre plan- och byggförordningen, ÄPBF.  Stadsplaner, byggnadsplaner, 

avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser ska anses ha antagits med stöd av 

ÄPBL. Det innebär att alla planer som tagits fram innan PBL, ska anses ha tagits fram med 

ÄPBL oavsett vilken lagstiftning som gällde när de togs fram. Det innebär att för planer som 

är gjorda före ÄPBL gäller de definitioner som finns i ÄPBL och ÄPBF. 
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Bilaga 3: Iakttagelser från stickprovsgranskningen  

3.4. Folkets Park  

 Detaljplanen för Folkets Park och cirkulationsplats antogs 2013 av kommunfullmäktige. 

Genomförandetiden3 ar fem år. Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Folkets 

Park samt cirkulationsplatsen. Planen medger även bostäder, förskola och parkering.  

 

 Avseende trafik uppger detaljplanen att trafikmängden på Parkgatan beräknas öka med ca 

600-700 fordon per årsmedeldygn då aktuell detaljplanplan samt ytterligare närliggande 

detaljplan genomförs.  Det finns även förslag till parkering till boenden och förskola. Inget 

i övrigt som kommenteras påverka trafik/vägnätet.  

 

 2013 upprättades exploateringsavtal för planområdet med privat exploatör. Samtliga fyra 

bygglov som finns beviljade på detaljplanen beslutandes om mellan 2013-2015, det vill 

säga inom genomförandetiden. 

3.5. Östberget 

 Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 1991 med genomförandetid på 9 år. Planen 

möjliggör för fem flerbostadshus. Det finns ingen bygglovsansökan för två av fem 

flerbostadshus.  

 

 Trafik och parkering kommenteras i planen. Trafik i korsningen sigelhultsvägen - 

västgötavägen bedömdes som intensiv vid rusningstider. Planen föreslår bygga särskilda 

filer för vänstersvängande fordon. Inget i övrigt som kommenteras påverka trafik/vägnätet.  

 

 Samtliga tre bygglov som finns beviljade på detaljplanen beslutandes om mellan 2009-

2011, det vill säga efter genomförandetiden. 

3.6. Rimnersvallen  

 Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 1991 med genomförandetid på 5 år. Syftet 

med planen är en planerad om- och tillbyggnad av Rimnersvallens läktare.  

 

 I detaljplanen nämns att det finns anledning att se över trafikföringen på Valhallavägen. 

Den del av Rimnersgatan som passerar förbi anläggningen ändras till gågata. Planen 

uppger att en nämnvärd ökning av trafiken på angränsande gator inte förväntas ske efter 

avstängningen.  

 

 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett investeringsutrymme för renovering och 

tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Arbetsprocessen skulle starta med en 

behovsanalys och följas med en förstudie och sedan en ny detaljplan. En ny detaljplan 

 
3 Genomförandetiden anger den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras och ska bestämmas 

till mellan fem och femton år. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas 

mot berörd fastighetsägares vilja. (Boverket) 
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beräknades vara klar först 2025. Efter att behovsutredningen gjorts kom kommunen fram 

till att Rimnersvallen var i behov av renovering tämligen omgående. Utifrån Rimnersvallens 

skick och den beräknade tidplanen ansågs det inte möjligt eller lämpligt att Rimnersvallens 

renovering kan invänta projektets färdigställande med en ny detaljplan.  

 

 Kommunfullmäktige beslutade gå vidare med renovering och tillgänglighetsanpassning av 

Rimnersvallen inom befintlig detaljplan. Ingen riskanalys har genomförts kopplat till 

beslutet. I behovsanalysen identifieras behov av att göra trafikutredning. Trafikutredning 

syftade till att ge förslag på åtgärder för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet, 

dragning av gång och cykelvägnät samt behov och placering av parkeringsytor.  

 

 Det finns tre ansökningar för beviljade bygglov, samtliga beslutade och beviljade av 

jävsutskottet under 2022, det vill säga efter genomförandetiden. I den behovsanalys som 

genomfördes 2021-01-18 framkommer i lokalbehovsanals att trafik/parkeringsutredning 

behövs.  

3.7. Ljungskileskolan  

 Området där Ljungskileskolan avses byggas ut ligger inom två detaljplaner. Dels 

Ljungskile, Skälläckeröd 1:63 antagen av kommunfullmäktige 1969, dels Ljungs-Hälle 

1:288 antagen av kommunfullmäktige 1975. Detaljplanerna saknar genomförandetid.  

 

 Planen avseende Skälläckeröd nämns inget om trafiksituationen. I planen avseende Hälle 

gård och Ljungskile socken finns nämns förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt 

biltrafik och parkering. Det finns dock ingen analys om planernas påverkan på trafiken.    

 

 2016 beställer Barn- och utbildningsnämnden en förstudie för att reda ut förutsättningarna 

för en ny,- om- och tillbyggnation av Ljungskileskolan. I förstudien som färdigställdes 2019 

framkommer att en ny detaljplan krävs för att bygga en ny skola med den kapacitet som 

barn- och utbildningsnämnden efterfrågat. Det nämns även att trafiken och infrastrukturen 

kring skolan är svårlöst. Trafiksituationen samt parkering för hämtning och lämning är vid 

förstudien genomförande ansträngd och beräknas bli en mer ansträngd vid fördubbling av 

skolan kapacitet. Förstudien föreslår en grundlig trafikutredning tidigt under planarbetet 

alternativt en fördjupad förstudie kring hur trafiksituationen löses innan planarbetet.  

 
 2017 färdigställs en trafikutredning genomförd av enheten för trafik- och gata vid 

samhällsbyggnadskontoret. Utredningens slutsats var att utrymmet vid skolan begränsar 

möjligheten att skapa bra trafik- och parkeringslösningar. Det kommer att vara mycket 

svårt, om inte omöjligt, att uppnå en fungerande trafiksituation om skolan byggs ut till 1000 

elever. Enheten ansåg att det inte var lämpligt att bygga ut skolan till 1000 elever. Om 

kommunen ändå beslutade att gå vidare med utbyggnaden framhåll utredningen att fler 

utredningar behövde göras. Det saknas dokumentation på om trafikutredningen lämnats 

till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.  

 

 Barn och utbildningsnämnden ansöker i april 2019 om planbesked för en expansion av 

Ljungskileskolan samt en förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen för alternativa och 
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kompletterande lokaliseringslösningar i Ljungskileområdet. Nämnden beslutar även att en 

trafikutredning ska genomföras. Kommunstyrelsen godkänner planbesked och att 

detaljplaneförslag upprättas för området. I augusti 2019 beställer nämnden en förstudie 

gällande Ljungskileskolan för att klara behovet av skolplatser temporärt fram tills en ny 

skola är färdig. En trafikutredningen genomfördes 2019. Syftet var att utreda hur en 

expansion av Ljungskileskolan skulle påverka omgivande trafikmiljö samt ge förslag på 

trafiklösningar som skulle förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för elever.  

 
 I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att ingå samverkansavtal med Hemsö 

fastigheter AB. I samverkansavtalet framgår att parterna är överens om att verka för om- 

och nybyggnation sker inom befintlig detaljplan. I augusti 2022 beslutade kommun-

styrelsens om ett trafik- och parkeringsförslag för att lösa trafiksituationen vid skolan.  

 

 Det finns ingen dokumenterad riskanalys kopplat till beslutet att genomföra byggnationen 

inom befintlig detaljplan. Enligt intervjuuppgift arbetar inte samhällsbyggnadsnämnden 

med att ta fram en ny detaljplan för området.  

 

 Utöver vad som framkommer i samverkansavtalet saknas dokumentation på beslutet att 

genomföra byggnationen inom befintlig detaljplan. Enligt intervjuuppgift arbetar inte 

samhällsbyggnadsnämnden med att ta fram en ny detaljplan.  
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Bilaga 4: Intervju och dokumentförteckning  

Intervjuer 

2022-09-05 

 Kommunstyrelsens presidium  

 Samhällsbyggnadsnämndens presidium 

 Avdelningschef för hållbar tillväxt  

 Avdelningschef för planeringsavdelningen 

 Planchef 
 
2022-09-16 

 Projektchef 
 

Dokumentation  

 Kriterier för bedömning av nya projekt 2015-04-20 

 Laga kraft DP 2018-2022 

 Sammanställning på planbesked under 2021-22 

 Strategisk plan 2020-2022 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 2018-02-12 

 Beslut KF 2021-01-14 §6 Införande av förprövning 

 Beslut KF 2021-11-10 §242 Införande av en markplan 

 Dokumentation till revisonens granskning av kommens planberedskap  

 Dokumentförteckning  

 Interkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen  

 KLKs organisation  

 Kommunens organisation  

 Kommunstyrelsens styrkort 2022 

 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Uddevalla kommun  

 Plan Välfärd antagen KF 2021-09-08 

 Plan Välfärd 2030 Bilaga 

 Projektorganisation stadsutveckling  

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun  

 Riktlinjer för markanvisning  

 Riktlinjer för parkering och parkeringstal  

 Riktlinjer för interkontroll  

 Samhällsbyggnadsstrategi  

 Slutrapport principer för köp och sälj av fastigheter NOREM  

 Tillämpningsanvisningar intern kontroll  

 Tjänsteskrivelse KLK 2021-10-14 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 2018-02-12 

 Verksamhetsberättelse 2021 KS 

 Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022 Kommunstyrelsen  

 Årsredovisning 2021 kommunen 

 Castor ärendegång standardförfarande 

 Delårsrapport april 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Intern behovsbedömning 

 Internkontrollplan 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Kommunfullmäktiges beslut strategisk plan 2019–2022 

 Organisationsskiss 

 Plan och exploatering – upprätta detaljplaner  
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 Planarbete 

 Planeringsavdelningens verksamhetskort  

 Projektmodell 2.0 dokument  

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 

 Riktlinjer för styrning och ledning  

 Riktlinjer interkontroll 

 Risk- och väsentlighetsanalys, kommunövergripande internkontrollpunkter 

 Risk- och väsentlighetsanalys, samhällsbyggnad internkontrollpunkter 

 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 

 Strategisk plan 2019–2022 

 Styrkort Kommunfullmäktige 2019–2022 

 Verksamhetsberättelse 2021, Samhällsbyggnadsnämnden 

 Verksamhetsplan 2022–2024 med budget 2022 

 Årsredovisning 2021 Uddevalla kommun 

 Avfallsplan – Renhållningsordning för Uddevalla kommun 

 Bostadsförsörjningsprogram – Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 

 Cykelplan  

 Energiplan 2015–2019  

 FÖP Lyckorna 1990-11-13, §235 

 FÖP Staden Antagande 2017-10-11 

 FÖP Uddevalla tätort  

 Gestaltningsprogram för centrala Ljungskile februari 2018 

 Gestaltningsprogram Uddevalla tätort 

 Kulturmiljövårdsprogram 

 Lokalförsörjningsplan 2020–2030 

 Maritim strategi  

 Riktlinjer för parkering och parkeringstal 2021 

 Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk – antagen 2011-11-09 

 Samhällsbyggnadsstrategi Uddevalla kommun 

 Stadsnatur och parker 2011 12 dec med kartor 

 Stadsnatur och parker, delrapport till fördjupning av kommunens översiktsplan, feb 1994 

 Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun 2013 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla kommun 

 VA-strategi, antagen 2015-12-09 §307 

 Digital grundkarta 2021 

 Förorenade områden i den fysiska planeringen – en vägledning  

 Gemensam handbok 

 Handbok för avfallsutrymmen 2018 

 Krav geodata 2D-skickas till konsult  

 Rutinbeskrivning förvaltningens kvalitetsgranskning  

 Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning 
 Översiktsplan  

 

Protokoll kommunstyrelsen  

 Protokoll 2022-01-26 

 Protokoll 2022-02-23 

 Protokoll 2022-03-30 

 Protokoll 2022-04-27 

 Protokoll 2022-05-25 

 Protokoll l 2022-06-22 
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 Protokoll 2022-08-31 

 
Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden 

 Protokoll 2022-01-25, omedelbart justerad §13 

 Protokoll 2022-01-25 

 Protokoll 2022-02-15 

 Protokoll 2022-03-22, omedelbart justerad §96 

 Protokoll 2022-03-22  

 Protokoll 2022-04-21 

 Protokoll 2022-05-17, omedelbart justerad §178 

 Protokoll 2022-05-17 

 Protokoll 2022-06-16, omedelbart justerad §§229–230 

 Protokoll 2022-06-16 

 Protokoll 2022-07-07 

 Protokoll 2022-08-30 
 

Dokumentation för stickprov - Folkets Park 

 Beslut 2007-11-15 §327 

 Beslut 2010-01-21 §20 

 Detaljerad riskbedömning för detaljplan 2012-08-31 

 Junogatan-Gbgvägen cirkulation 

 Parkgatan-Gbgvägen cirkulation 

 Planbeskrivning, antagande 2013-04-10 

 Plankarta 2013-04-10 

 Trafikbullerutredning 2012-08-27 

 Exploateringsavtal folkets park och cirkusplatsen 

 Exploateringsavtal  

 Folketshus Bygglov Hus A+B 

 Folketshus Bygglov Hus C 

 Folketshus Bygglov Hus D1 och D2 

 Folketshus Bygglov Hus E till H2 

 Folketshus Ritning Hus E till H2 

 Plankarta Folkets park och cirkusplatsen ex pl avtal 

 Protokollsutdrag KF 2013-04-10 §43 

 Protokollsutdrag KS 2013-03-27 §70 

 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2013-02-02 

 Tekniska nämndens protokollsutdrag 2013-02-21 
 

Dokumentation för stickprov - Ljungskileskolan  

 Planbeskrivning LJ16 

 Plankarta A3 LJ16 
 Plankarta del 2 i A3 LJ16 

 Planbeskrivning LJ21 

 Plankarta LJ21 

 Beslut BUN 2019-04-23 §61 

 Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-09-25 § 227 Begäran om planbesked 

berörande Skälläckeröd 1.63 och Ljungs-Hälle 1.288 

 Ljungskileskolan Trafikutredning 2019-11-28 
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 Parkeringsnorm för Uddevalla kommun 

 Riktlinjer för parkering och parkeringstal 2021 

 Samhällsplaneringsutskottets protokollsutdrag 2019-09-03 § 44 Begäran om planbesked 

berörande Skälläckeröd 1.63 och Ljungs-Hälle 1.288 

 Trafik- och parkeringsstrategi Uddevalla Kommun 2017-08-31  

 Undertecknat samverkansavtal inklusive bilagor mellan Uddevalla Kommun och Hemsö 

fastigheter AB 

 Beslut BUN 190821 §98 

 Beslut KS 2020-10-28 §319 

 Beställning förstudie Ljungskileskolan 2016-11-18 

 Beställning förstudie Ljungskileskolan 2016-11-18, komplettering 2017-08-18 

 BUN lokalförsörjningsplan 2019–2029 

 Funktionsprogram Uddevalla Grundskola 2019 

 Förstudie Ljungskileskolan 2019-03-25 

 Förstudie NY F-9 skola och förskola i Ljungskile 

 Kompletterande förstudie Ljungskileskolan 2019-05-14 

 Ljungskile Lokalprogram 7-9 2 uppdaterat 

 Ljungskile Lokalprogram F-6 2 uppdaterat 

 Tjänsteskrivelse BOU Ansökan om planbesked och förstudie  

 Tjänsteskrivelse BOU Beställning av förstudie gällande tillfällig lösning för 

Ljungskileskolan 2020-2027 

 Tjänsteskrivelse Utredning av skollokalbehov Ljungskile-Forshälla-Råssbyn 

 Uppdaterad behovsberäkning Ljungskileskolan 

 Bestämmelser och rekommendationer  

 Gällande planer Ljungskile  

 Kulturmiljövård Ljungskile  

 Ljungskile beskrivning del 1 

 Ljungskile beskrivning del 2 

 Markanvändning  

 Miljöskydd Ljungskile  

 Riksintressen Ljungskile  

 Service o fritid Ljungskile  
 
Dokumentation för stickprov- Rimnersvallen  

 Behovsanalys 2021-01-18, Tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen 

 Beslut KF 2021-09-08 §167 

 Beslut KF 2021-10-13 §211 

 Veidekke (Nordr) begäran om förlängning av marköverlåtelseavtal Östberget 2020-09-04 

 Tjänsteskrivelse KLK 2020-11-04  

 Beslut 2011-05-19 §216 dNr 2011 967 

 Bygglov dNr 2009 0492 

 Bygglov dNr 2010 1106 

 Samrådsprotokoll 2011-02-15 dNR 2010 3028 

 Slutbevis 2011-09-07 dNr 2009 3889 

 Tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnad 2011-05-06 

 Beräkning av trafikbuller 

 Detaljplan Östberget antagen 1991-09-10 §150 

 Illustrationskarta deltaplan Östberget 

 Planbesked  

 Plankarta detaljplan Östberget  

 Vägtrafikbuller 3K Akustikbyrån 



 
 

27 

 Beslut KF 2015-09-09 §202  

 Beslut SBN 2015-03-19 §108 

 Markanvisningsavtal Östberget  

 Protokoll KS 2015-08-26 §266 

 Tjänsteskrivelse KLK 2015-08-24 

 Beslut KF 2017-12-13 §325 

 Beslut KS 2017-11-29 §278 

 Tjänsteskrivelse KLK 2017-10-26 

 Beslut KF 2022-06-08 §140 

 Beslut KS 2022-05-25 §171 

 Fullmakt markanvisningsavtal  

 Marköverlåtelseavtal  

 Plankarta detaljplan Östberget  

 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förslag till byggnation 

 Tjänsteskrivelse KLK 2022-04-28 
 Undertecknat marköverlåtelseavtal inkl. bilagor för del av Stadskärnan 1.262 
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Bilaga 5: Prioriteringsordning av detaljplaner   

 

1. Detaljplaner med prioritet 1 är samhällsviktiga fastigheter såsom skola och social omsorg 

och har målsättningen att vara klar omkring två år efter startmöte. När startmötet påbörjas 

är anhängigt kommunstyrelsens beslut i planbeskedet när planen beräknas vara klar.  

2. Detaljplaner med prioritet 2 är mindre kommunala och privata exploateringen i centrumnära 

lägen samt exploateringar som delvis stöder samhällstrategin. Målsättningen är att planen 

ska vara klar inom tre till fyra år från startmötet.  

3. Detaljplaner med prioritering 3 är planer som bedöms ha ett lågt samhällsstrategiskt 

intresse samt planer som inte stöds av översiktsplanen eller andra bärande dokument, 

men som bedöms kunna vara viktiga för exploatören att genomföra. Målsättningen är att 

ha ett långsiktigt slutdatum för genomförande.  

 



Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun har EY genomfört en granskning av kommunens arbete med detaljplaner och
trafikplanering. Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av kommunens
detaljplaneprocess. Särskilt fokus har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och exploateringar på äldre detaljplaner.

Inledning | Bakgrund, syfte och revisionsfrågor

Bakgrund
Kommunrevisionen genomförde under 2021 en förstudie
avseende detaljplaneprocessen. Förstudien visade risk för
bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom det
saknas politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna
ska göras. Förstudien visade även på risk för bristfällig kontroll
och uppföljning på grund av avsaknad av systematisk uppföljning
av det sammanhållande arbetet med detaljplaner. Kommun-
revisionen har även uppmärksammat att kommunen väljer att gå
vidare med exploatering och beviljande av bygglov på äldre
detaljplaner. Revisionen har sett att äldre detaljplaner kan ha
effekt på trafiksituationen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnads-
nämnden bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning av
kommunens detaljplaneprocess. Särskilt fokus i granskningen
har lagts vid kommunens val av beviljande av bygglov och
exploateringar på äldre detaljplaner.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

• Har det säkerställts en ändamålsenlig styrning och prioritering
för framtagande av detaljplaner
• Har det säkerställts att det finns tillräckliga ekonomiska

och personella resurser för att utarbeta detaljplaner i den
takt som fodras för att möta kommunens tillväxttakt?

• Har det säkerställts att trafikplaneringen beaktas inom detalj-
planarbetet och tillhörande beviljande av bygglov/
exploateringar?

• Har det säkerställts en ändamålsenlig uppföljning av
detaljplanearbetet?

Resultat | Viktiga iakttagelser styrning

• Det finns en tydlig detaljplaneprocess med förutsättningar för
efterlevnad av plan- och bygglagen. Det sker också ett aktivt
arbete för att säkerställa rättssäkerhet i handläggningen
genom månadsvisa möten.

• Det finns en tydlig prioritering för framtagande av nya detalj-
planer som bygger på kommunens översiktsplan. Nämnden
följer hela beslutsprocessen för enskilda detaljplaner.

• Kommunen har långa handläggningstider för detaljplaner
samtidigt som det finns högt antal äldre detaljplaner i behov
av översyn. Den långa handläggningstiden och det höga
antalet äldre detaljplaner innebär en risk för att exploatering
sker på äldre detaljplaner utan analys.

• Granskningen visar att handläggningstider för detaljplaner är
bland de längre och ökar i jämförelse med i liknande
kommuner. Samtidigt finns det behov av att se över äldre
detaljplaner och påbörja ett förnyelsearbete.

• Det finns en hög efterfrågan på detaljplaner i kommunen
samtidigt som det är en hög belastning på planhandläggare.
Det behöver inte innebära att enheten har otillräckliga
ekonomiska och personella resurser, men det saknas enligt
vår bedömning en analys för att säkerställa att resurserna är
tillräckliga för enhetens uppdrag.

• Därtill visar granskningen att nämnden har identifierat en risk
för ökat tryck på nya detaljplaner, utan att personella
resurser ökar. Nämnden har inte analyserat och följt upp att
det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för
att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta
kommunens tillväxttakt.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!



Resultat | Viktiga iakttagelser trafikplanering

• Trafikplaneringen beaktas inom arbetet med nya detaljplaner.
Till varje detaljplan knyts en trafikingenjör som är med i
planeringen av detaljplanen samt yttrar sig vid samråd samt
vid granskning.

• Däremot visar granskningen att det inte görs inte görs en
riskanalys kopplat till beslut om investering, exploatering
eller beviljande av bygglov på en äldre detaljplaner. Det finns
risk för att exempelvis vägnät och VA inte anpassas till
dagens behov när kommunen använder äldre detaljplaner
som exploateras av privata aktörer.

• Det saknas krav på att analysera hur trafiken kommer att
påverkas av exploateringen så länge en privat exploatör
håller sig inom detaljplanens ram.

• Det saknas även rutin för beredning och riskanalys inför
beslut om projektering på äldre detaljplaner. Vi menar att det
finns risk att adekvata riskanalyser inför investeringar och
exploatering på äldre detaljplaner inte genomförs.

Inom ramen för granskningen har en stickprovsgenomgång
genomförts av bygglov/exploateringar i fyra detaljplaner.
Kontrollpunkterna i stickprovet har fokuserats på hur arbetet
med trafikplanering har beaktats i beviljande av bygglov och
beslut om investering och/eller exploatering inom utvalda
detaljplaner. Fokus ligger även på vilka bedömningar som gjorts
inför valet att bygga på äldre detaljplaner. Det är inte olovligt
att bevilja bygglov och godkänna exploateringar på äldre
detaljplaner. Därför bör det noteras att röd markering i kontroll-
punkter inte nödvändigtvis är att betrakta som felaktigt eller
strida mot lag eller regler.

Till höger listas de viktigaste resultaten från stickprovs-
granskningen av Folkets Park, Östberget, Rimnersvallen och
Ljungskileskolan.

Resultat | Viktiga iakttagelser trafikplanering (forts.)

• Tre av fyra detaljplaner innehåller en analys kring trafik-
påverkan vid genomförande av detaljplaner. Den fjärde
detaljplanen har en kartläggning av trafiksituationen vid
framtagandet av detaljplan, men saknar analys av detalj-
planens påverkan på trafiken och vägnätet.

• Exploateringarna har i ett fall genomförts inom detaljplanens
genomförande tid, i två fall efter genomförandets tid och en
detaljplan saknar genomförandetid.

• I tre fall saknas dokumenterade övervägande samt riskanalys
kopplat till beslutet att exploatera på äldre detaljplan. I ett fall
för en detaljplan vägts mot vikten av att renoveringen av
Rimnersvallen sker snart.

• För två fall har kommunen genomfört nya trafikutredningar
inför beslut om bygglov och/eller exploatering.

För mer utförlig info om stickprovet, se huvudrapporten

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 



Resultat | Viktiga iakttagelser uppföljning 

• Nämnden följer hela beslutsprocessen för enskilda detalj-
planer.

• Nämnden arbetar numera aktivt med och följer upp
prioriteringslistan av pågående detaljplaner systematiskt.

• Vi ställer oss frågande till den tilltänkta processen med att
kommunstyrelsen ska besluta om prioriteringen för detalj-
planer, eftersom detaljplanearbetet inryms i samhälls-
byggnadsnämndens uppdrag enligt reglemente.

• Det finns brister i nämndens uppföljning av effektivitet i
planprocessen samt uppföljning av risker kopplade till långa
handläggningstider och arbetet med att förnya föråldrande
planer

• Det är inte tydligt i uppföljningen om nämnden når
fullmäktiges mål att effektivisera planprocessen.

• Nämnden har inte följt upp eller vidtagit åtgärder för att
analysera orsaken till handläggningstiderna och vid behov
justera ekonomiska och personella resurser eller effektivisera
handläggningsprocessen.

Slutsats | Rekommendationer

Det finns sammanfattningsvis utvecklingsområden vad gäller
trafikplaneringen vid exploatering inom äldre detaljplaner,
handläggningstiden av detaljplaner samt arbetet med att
inventera och se över äldre detaljplaner, kompetensförsörjning
och uppföljning.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till
samhällsbyggnadsnämnden:

• Inventera ekonomiska och personella resurser för att säker-
ställa en kapacitet för att klara av uppdraget att effektivisera
detaljplanprocessen samt se över och förnya äldre detalj-
planer.

• Tillse att handläggningstider för detaljplaner analyseras i syfte
att vidta eventuella åtgärder för högre effektivitet i detalj-
planprocessen.

• Säkerställa en systematisk uppföljning av arbetet med att
förnya äldre detaljplaner.

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendation till
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen:

• Säkerställa att risker för trafiksituationen systematiskt
beaktas vid beslut om investering inom äldre detaljplaner
utförda av privat aktör.

Vill du veta mer? Läs den fullständiga rapporten på kommunrevisionens sida på uddevalla.se!

Granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering 

Slutsats | Samlad bedömning

• Vår sammanfattade bedömning är att samhällsbyggnads-
nämnden delvis bedriver en tillräcklig styrning och uppföljning
av kommunens detaljplaneprocess. Vidare bedömer vi att
nämnden inte säkerställt en tillräcklig analys och uppföljning av
att det finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser för
att utarbeta detaljplaner i den takt som fodras för att möta
kommunens tillväxt takt.

• Vår bedömning är att nämnden säkerställt att trafikplaneringen
beaktas inom nuvarande detaljplanprocess. Däremot bedömer vi
att nämnd och styrelse inte på motsvarande sätt har säkerställt
att risker för trafiksituationen systematiskt beaktas vid beslut
om investering inom äldre detaljplaner utförda av privata
aktörer.



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 2022/00340 

Bildande av bolag för skolskjuts; antagande av bolagsordning 
och specifikt ägardirektiv, val av ägarombud m.m. Uddevalla 
Skolskjuts AB 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-25 § 154 att uppdra åt kommunledningskontoret 

att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att bedriva 

skolskjutstrafik i Uddevalla kommun samt att utarbeta en optimeringsplan innan 

upphandling genomförs.  

Uppdraget med att ta fram beslutsunderlag för bolagsbildning är färdigställt. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till bolagsordning och specifikt 

ägardirektiv för ett nytt bolag kallat Uddevalla Skolskjuts AB. Föremål för bolagets 

verksamhet, vilket anges i bolagsordningen, är att ombesörja att skolskjuts anordnas, 

planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. Bolaget 

kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd verksamhet. 

När kommunfullmäktige har antagit bolagsordning och ägardirektiv krävs att 

erforderliga handlingar sänds in till Bolagsverket för att bolaget slutligt ska bildas.  

Omfattning av arbetet i styrelsen för bolaget bedöms vara ringa, varför uppdraget ej 

föreslås berättiga till arvoden eller ersättningar. 

Kommunstyrelsen har att utse ägarombud för de kommunala bolagen. 

Kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisorer handläggs i separat 

ärende. 

Den del av uppdraget som avser att utarbeta en optimeringsplan är under arbete vid 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-25 § 154 

Bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): att förslaget avslås och att kommunstyrelsen istället beslutar 

att undersöka möjligheterna att upphandla öppen skolskjutstrafik via Västtrafik. 

 

Martin Pettersson (SD) nominerar Christer Hasslebäck (UP) till ombud vid stämman 

med Uddevalla Skolskjuts AB. 

 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 38 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Johanssons (C) 

avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bilda bolaget Uddevalla Skolskjuts AB, 

att fastställa bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB enligt upprättat förslag, 

att fastställa specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB enligt upprättat förslag, 

att uppdrag som ledamot, ordförande eller vice ordförande i styrelsen inte ska berättiga 

till arvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Christer Hasslebäck (UP) till ombud vid stämma med Uddevalla Skolskjuts AB. 

Reservation 

Camilla Johansson (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Eftersom den föreslagna modellen för skolskjutsar som föreslås med stängd 

skolskjutstrafik är mycket sämre för skolskjutsberättigade elever på framförallt 

landsbygden att åka med kollektivtrafiken kan vi i Centerpartiet inte biträda förslaget. 

Det innebär dessutom försämrade resmöjligheter för allmänheten på landsbygden och 

den föreslagna modellen med ett nytt kommunalt bolag som utan konkurrens skall ge 

trafiken till ett annat kommunalt bolag är också mycket tveksam ur juridisk synpunkt. 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning för (SD)-, (M)-, och (KD)-

grupperna. 

 

Detta är ett följdbeslut som härrör till beslut med diarienummer KS 2021/00383 som 

avhandlades i kommunstyrelsen den 27 oktober 2021. Sverigedemokraterna, 

Moderaterna och Kristdemokraterna har inte ändrat uppfattning i sakfrågan, men 

respekterar det vägval som kommunstyrelsen gjort. 

 

Maria Johansson (L) lämnar följande anteckning till protokollet: 

 

Eftersom den föreslagna modellen för skolskjutsar som föreslås med stängd 

skolskjutstrafik är mycket sämre för skolskjutsberättigade elever på framförallt 

landsbygden att åka med kollektivtrafiken kan vi i Liberalerna inte biträda förslaget.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. 38 

Det innebär dessutom försämrade resmöjligheter för allmänheten på landsbygden och 

den föreslagna modellen med ett nytt kommunalt bolag som utan konkurrens skall ge 

trafiken till ett annat kommunalt bolag är också mycket tveksam ur juridisk synpunkt. 

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2023-02-24 

Christer Hasslebäck (UP)  

Löneenheten  

Systemförvaltare Troman 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 
Telefon  
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Bildande av bolag för skolskjuts; antagande av bolagsordning 

och specifikt ägardirektiv, val av ägarombud m.m. för 

Uddevalla Skolskjuts AB 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-25 § 154 att uppdra åt kommunledningskontoret 

att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att bedriva 

skolskjutstrafik i Uddevalla kommun samt att utarbeta en optimeringsplan innan 

upphandling genomförs.  

 

Uppdraget med att ta fram beslutsunderlag för bolagsbildning är färdigställt. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till bolagsordning och specifikt 

ägardirektiv för ett nytt bolag kallat Uddevalla Skolskjuts AB. Föremål för bolagets 

verksamhet, vilket anges i bolagsordningen, är att ombesörja att skolskjuts anordnas, 

planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. Bolaget 

kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd verksamhet. 

 

När kommunfullmäktige har antagit bolagsordning och ägardirektiv krävs att 

erforderliga handlingar sänds in till Bolagsverket för att bolaget slutligt ska bildas.  

 

Omfattning av arbetet i styrelsen för bolaget bedöms vara ringa, varför uppdraget ej 

föreslås berättiga till arvoden eller ersättningar. 

 

Kommunstyrelsen har att utse ägarombud för de kommunala bolagen. 

Kommunfullmäktiges val av ledamöter och lekmannarevisorer handläggs i separat 

ärende. 

 

Den del av uppdraget som avser att utarbeta en optimeringsplan är under arbete vid 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2023-02-01. 

Bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att bilda bolaget Uddevalla Skolskjuts AB, 
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2023-02-01 Dnr KS 2022/00340 

  

 

 

 

 

att fastställa bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB enligt upprättat förslag, 

 

att fastställa specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB enligt upprättat förslag, 

 

att uppdrag som ledamot, ordförande eller vice ordförande i styrelsen inte ska berättiga 

till arvode eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att utse NN till ombud vid stämma med Uddevalla Skolskjuts AB. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-25 § 154 att uppdra åt kommunledningskontoret 

att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett helägt kommunalt bolag i syfte att bedriva 

skolskjutstrafik i Uddevalla kommun samt att utarbeta en optimeringsplan innan 

upphandling genomförs. Arbete pågår hos barn- och utbildningsförvaltningen att 

utarbeta en optimeringsplan.  

 

Uppdraget med att ta fram beslutsunderlag för bolagsbildning är färdigställt. 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till bolagsordning och specifikt 

ägardirektiv för ett nytt bolag kallat Uddevalla Skolskjuts AB. Föremål för bolagets 

verksamhet, vilket anges i bolagsordningen, är att ombesörja att skolskjuts anordnas, 

planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. Bolaget 

kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd verksamhet. 

 

Bolaget kommer att omfattas av det generella ägardirektivet för Uddevalla kommuns 

direkt och indirekt helägda bolag. Ett specifikt ägardirektiv har upprättats. 

 

Av styrdokumenten framgår, förutom ändamål och föremål för verksamheten bl.a. att 

styrelsen ska bestå av tre ledamöter och högst två suppleanter samt att 

kommunfullmäktige utser ordförande och en eller flera vice ordförande. Enligt 

kommunallagen ska också kommunfullmäktige utse minst en lekmannarevisor. Enligt 

förslaget ska det också utses en ersättare för lekmannarevisorn. Då bolagets uppgift är 

att beställa skolskjuts för barn- och utbildningsnämndens räkning är avsikten att 

bolagets styrelse ska spegla presidiet i nämnden. Valen behandlas av 

kommunfullmäktige i separat ärende. 

 

Omfattning av arbetet i styrelsen för bolaget bedöms vara ringa, varför uppdraget ej 

föreslås berättiga till arvoden eller ersättningar och att detta stadfäst i särskilt beslut i 

kommunfullmäktige.  

 

När kommunfullmäktige har antagit bolagsordningen krävs att erforderliga handlingar 

sänds in till Bolagsverket för att bolaget slutligt ska bildas.  
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Kommunstyrelsen har, genom delegation från kommunfullmäktige, att utse ägarombud 

för de kommunala bolagen.  

 

Den del av uppdraget som avser att utarbeta en optimeringsplan är under arbete vid 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Handläggaren 
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Dokumenttyp:  Bolagsordning 

Dnr: KS 2022/340 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 

Antagen: datum och § 

Dokumentansvarig:  Ekonomichef 

Senast reviderad: - 
 

 

Bolagsordning för Uddevalla Skolskjuts AB 

 

§ 1Firma 
Bolagets firma är Uddevalla Skolskjuts AB. 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ombesörja att skolskjuts anordnas, 

planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. 

Bolaget kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd 

verksamhet. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.  

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att ansvara för att skolskjuts anordnas åt elever berättigade till 

skolskjuts anordnad av Uddevalla kommun enligt gällande lag och föreskrifter. 

 

Bolaget ska i sin verksamhet följa de tillämpliga kommunalrättsliga principerna i 

2 kapitlet kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren. 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas.  

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 

§ 7 Aktieantal 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 1 000 aktier. 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter jämte högst två suppleanter.  

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant.  

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant.  

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast 

fyra veckor och senast två veckor före stämman.  

§ 12 Ärenden på årsstämman 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 

 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Godkännande av dagordningen. 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport. 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen revisorerna och lekmannarevisorerna 

med suppleanter. 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i 

Uddevalla kommun. 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämma enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren. 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret. 
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 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet. 

 Bildande av bolag. 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom. 

 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts 

ovan. 

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller som 

annars är av större vikt. 

§ 14 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 15 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan även bemyndiga annan är 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening. 

§ 16 Hembud 
Hembudsskyldigheten 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den 

nye ägaren ska också visa på vilket sätt den nye ägaren fått äganderätt till aktien. 

När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen 

meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 

aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen 

framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget senast två månader räknat från 

anmälan hos styrelsen om övergången. 

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus. 

 

Lösenbelopp och betalning 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Tvist 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom 2 månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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§ 17 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av 

författningsreglerad sekretess.  

 

                           



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2022/00280 

Former för genomförande av skolskjutstrafik i Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2021 att Uddevalla kommun inte ska upphandla 

sin skolskjutstrafik via Västtrafik AB. Nuvarande avtal upphör 2024 och en ny lösning 

måste därför vara i drift till höstterminen 2024. Barn- och utbildningsnämnden 

behandlade ärendet i juni 2021 och beslutade då att avstå från att lämna synpunkter 

huruvida Västtrafik ska ges uppdraget. För att tillhandahålla skolskjuts kan kommunen 

som ett alternativ välja att göra en egen upphandling. Kommunledningskontoret 

förordar i så fall att direktupphandla en konsult som förbereder upphandlingen utifrån 

de krav som barn- och utbildningsnämnden ställer. 

  

Ett andra alternativ är att låta kommunens egna bolag, Uddevalla Omnibus AB, handha 

skolskjutstrafiken. Flera juridiska utredningar har beställts som behandlar olika aspekter 

på att Omnibus tilldelas uppdraget. Utredningarna visar dock att det av 

upphandlingsrättsliga skäl inte är möjligt att inom nuvarande organisering av 

kommunens bolag tilldela Omnibus uppdraget utan upphandling. Den huvudsakliga 

anledningen är att Omnibus bedriver mer än 20 procent av sin verksamhet för andra 

kunder än Uddevalla kommun (bolaget levererar bl.a. tjänster till Västtrafik i form av 

bl.a. stadstrafik i Uddevalla). Det har dock framkommit att det bedöms som möjligt att 

inrätta ett särskilt kommunalt bolag som ansvarar för skolskjutstrafiken och som i sin 

tur beställer tjänster från Omnibus. Detta görs via ett undantag i upphandlings-

lagstiftningen.  

  

De båda alternativen beskrivs mer ingående i beslutsunderlagen där också de juridiska 

utredningarna återfinns. 

  

Kommunledningskontoret överlämnar ärendet med de ovan beskriva alternativa 

handlingsvägarna och dess för- och nackdelar utan att förorda någon av dem. 

Kommunledningskontoret framhåller dock att om upphandling ska göras behöver den 

starta omgående för att säkerställa skolskjuts från hösten 2024. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-10. 

Juridisk bedömning, intern upphandling av skolskutstjänst, Gärde och Partners 2022-04-

06. 

Juridisk bedömning, intern upphandling av skolskutstjänst, Gärde och Partners, 2022-

02-18 med bilaga 1 och 2. 

Protokoll Uddevalla Utvecklings AB 2022-01-21 § 4. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 288. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-11 § 96.Juridisk bedömning, 

Uddevalla kommuns möjlighet att direktupphandla kollektivtrafiktjänster från 

Uddevalla Omnibus AB, Lindahl, 2021-01-28. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 154 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Bifall till alternativ B, det vill säga att uppdra åt 

kommunledningskontoret att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett helägt 

kommunalt bolag i syfte att bedriva skolskjutstrafik i Uddevalla kommun med följande 

tillägg: att utarbeta en optimeringsplan innan upphandling genomförs. 

 

Camilla Johansson (C) för (C), (L) och (M): Bifall till alternativ A med ändringen så att 

lydelsen blir: Att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra alternativ A, 

direktupphandling av konsult i syfte att göra en nulägesanalys av skolskjutsen, samt ta 

fram underlag för en upphandling av skolskjutstrafik. 

 

David Sahlsten (KD) och Martin Pettersson (SD): Bifall till Camilla Johanssons (C) 

yrkande.  

 

Jarmo Uusitalo (MP), Christer Hasslebäck (UP) och David Höglund Velasquez (V): 

Bifall till Ingemar Samuelsson (S) yrkande. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot Camilla Johansson (C) yrkande 

och finner kommunstyrelsen bifalla det förstnämnda. 

 

Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns. 

 

Ja-röst för Ingemar Samuelssons (S) yrkande. 

Nej-röst för Camilla Johanssons (C) m.fl. yrkande. 

  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster konstaterar ordförande att kommunstyrelsen har bifallit 

ordförandes egna yrkande. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Roger Ekeroos (M) 

Paula Berger (S) Mikael Staxäng (M) 

Annelie Högberg (S) Monica Bang Lindberg (L)  

Stefan Skoglund (S)  David Sahlsten (KD)  

David Höglund Velasquez (V)  Martin Pettersson (SD) 

Christer Hasslebäck (UP)  Rolf Carlson (SD) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) Camilla Johansson (C) 

Jarmo Uusitalo (MP)  

 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 154 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram beslutsunderlag i syfte att bilda ett 

helägt kommunalt bolag i syfte att bedriva skolskjutstrafik i Uddevalla kommun, 

 

att utarbeta en optimeringsplan innan upphandling genomförs 

 

Reservation 

Kristdemokraternas, Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 

yrkanden. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-05-30 

Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-05-30 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2022-05-31 

Kommunledningskontoret upphandlingsenheten 

Uddevalla Omnibus AB 

Uddevalla Utvecklings AB 
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Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Skolskjuts AB 

 

Innehåll 
1. Bolag i Uddevalla kommun 

2. Föremål för Bolagets verksamhet 

3. Ändamålet med Bolagets verksamhet 

4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 

5. Uppdraget 

6. Verksamhets- och ekonomiska mål 

7. Implementering 

Bolag i Uddevalla kommun 
Uddevalla Skolskjuts AB (Bolaget) ägs till 100 % av Uddevalla kommun.  

Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, bolagsordningen och 

kommunfullmäktiges beslutade generella Ägardirektiv (”Generella 

Ägardirektivet”), samt detta ägardirektiv. 

1. Föremål för Bolagens verksamhet 
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ombesörja att skolskjuts anordnas, 

planeras och beställs för den skolskjuts som Uddevalla kommun ansvarar för. 

Bolaget kan även tillhandahålla tjänster som har anknytning till nämnd 

verksamhet. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.  

2. Ändamålet med Bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att ansvara för att skolskjuts anordnas åt elever berättigade till 

skolskjuts anordnad av Uddevalla kommun enligt gällande lag och föreskrifter. 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägaren, 

Uddevalla kommun. 

3. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 
Bolaget ska i sin verksamhet följa de tillämpliga kommunalrättsliga principerna i 

2 kapitlet kommunallagen. Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd 

som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  
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4. Uppdraget 
Bolagets uppdrag är att se till att skolskjuts jämte därmed förenlig verksamhet 

löpande finns tillgänglig för Uddevalla kommun utefter vid varje tidpunkt aktuella 

behov. Bolaget ska sträva efter att verksamheten bedrivs optimerat i relation till 

god tillgänglighet och service. 

5. Verksamhets- och ekonomiska mål  
Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk 

utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge 

en god ekonomisk bas för att kunna utveckla sin verksamhet, dels för att minska 

kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt 

hållbara principer och förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller 

ökar sitt värde.  

 

Det långsiktiga målet för Bolagets ekonomiska ställning är en soliditet om 10 % 

(soliditeten beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade 

reserver, justerade för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen).  

 

En avkastning krävs för att upprätthålla värdet och för att uppnå det långsiktiga 

soliditetsmålet.  

 

Kommunfullmäktige åsätter Bolaget årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i 

förhållande till Bolagets totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat 

och finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Målet för Bolaget är att 

räntabiliteten på totalt kapital ska uppgå till minst 1 %.  

 

Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst 

ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 

värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 

ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  

6. Implementering 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget.  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-27 Dnr KS 2023/00082 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Val av ledamöter, ordförande samt lekmannarevisorer till 

Uddevalla Skolskjuts AB 

Sammanfattning 

Under förutsättning av att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till att 

bilda bolaget Uddevalla Skolskjuts AB samt bolagsordning för densamma ska 

kommunfullmäktige utse styrelse och revisorer för bolaget. 

 

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter jämte högst två suppleanter.  

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den  

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill  

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i  

bolagets styrelse. 

 

Därutöver ska kommunfullmäktige utse minst en revisor och revisorssuppleant. 

Kommunledningskontoret har bett kommunens revisorer att inkomma med 

nomineringar för dessa uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-27. 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att välja N.N till ledamot till ledamot tillika ordförande i styrelsen för Uddevalla 

Skolskjuts AB, 

 

att välja N.N till ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Uddevalla Skolskjuts 

AB, 

 

att välja N.N till ledamot i styrelsen för Uddevalla Skolskjuts AB, 

 

att välja N.N och N.N till suppleanter i styrelsen för Uddevalla Skolskjuts AB, 

 

att välja N.N till revisor och N.N till revisorssuppleant i Uddevalla Skolskjuts AB, 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2023-02-27 Dnr KS 2023/00082 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Förtroendemannaregistret 

Valda personer 

Uddevalla Skolskjuts AB 

Kommunens revisorer 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr KS 2023/00087 

Utträde ur Fair Trade City, avskaffande av Fairtrade mål samt 
revidering av åtaganden i åtgärdsprogrammet för de regionala 
miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-
2025, åtgärd BK5 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 

och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 

kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 

översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  

En ambition i det kommande strategiska arbetet är kommunen ska göra satsningar på 

lokalproducerade varor. Majoriteten föreslår därför att kommunens nuvarande 

målsättningar på området ekologiska livsmedel samt Fairtrademärkta produkter och 

Fairtrade-diplomering upphör. 

Mål om inköp av ekologiska livsmedel 

Kommunen har i kommunfullmäktiges styrkort tidigare haft mål om att en viss andel av 

inköpta livsmedel ska vara ekologiska. Detta mål gäller inte längre då styrkortets 

giltighet löpte ut 2022.  

Kvarstående mål på området är ett av de åtagandena i åtgärdsprogrammet för de 

regionala miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025 som 

kommunstyrelsen beslutade om 2022-08-31. Berört mål har beteckningen ”BK5. Främja 

ekologisk livsmedelskonsumtion a) Öka inköpen av ekologiska livsmedel inom 

kommunen.” 

Medlemskap i Fairtrade City och Fairtrademål 

Uddevalla kommun är sedan 2010 en diplomerad Fairtrade City då kommunfullmäktige 

biföll en motion med ett sådant förslag. Som diplomerad ingår kommunen i ett nätverk 

med 49 andra svenska kommuner. För att vara diplomerad ska kommunen ha en 

övergripande strategi för hållbar och etisk konsumtion, lokal styrning genom 

samverkansgrupp, verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City, informations- och 

engagemangsarbete och upphandling och inköp av rättvist handlade produkter. Årlig 

avgift för diplomering är 15 tkr. Kommunala kostnader för administration och 

aktiviteter tillkommer.  

Uddevalla kommun antog i december 2021 tre s.k. Fairtrademål: 

A 100% Fairtrade-märkta produkter i kaffeautoamtsavtalet som innefattar kaffe, te och 

chokladdryck för alla anställda. 

 100% Fairtrade-märkta produkter i livsmedelsavtalet för kaffe, te, rörsocker, bananer och 

chokladdryck. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 40 

 B  Kommunen ska verka för att i ökad utsträckning upphandla och konsumera Fairtrade-

produkter. Det innebär att utöka sortimentet att innehålla andra produkter än livsmedel, 

exempelvis fotbollar, blommor, textilier samt utbud av Fairtrade produkter och tjänster på 

hotell och konferensanläggningar.  

C  Öka intresse och kännedom för rättvis handel Ta fram en verksamhetsplan med struktur för 

informationsinsatser och engagemang 

Skillnaden i kostnad för kommunen mellan Fairtrade-produkter och icke rättvisemärkta 

produkter är svår att beräkna. För kaffe uppskattas skillnaden vara 10-15 kronor kilo. 

Under fjärde kvartalet 2019 köpte kommunen c:a 4500 kilo Fairtrade-märkt kaffe. 

Lagen om offentlig upphandling 17 kap 4§ ställer krav på att en upphandlande 

myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt 

angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana 

förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig. Produkter som typiskt sett ingår i 

ett Fairtrade-sortiment, såsom kaffe och choklad, har hög risk att vara producerade på 

ett sätt som inte uppfyller nämnda bestämmelse. Kommunen kommer vid upphandlingar 

sannolikt även fortsättningsvis behöva att kravställa certifierade produkter inom dessa 

områden. Det finns på marknaden förutom Fairtrade, en handfull andra 

märkningar/certifieringar. 

Den politiska majoriteten föreslår att målen avskaffas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-08 § 269.  

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram vilka alternativ som 

finns till Fairtrade-märkning och att ta fram kostnader för dessa.  

 

Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V): avslag på förslaget i 

handlingarna. 

 

Henrik Sundström (M), Martin Pettersson (SD) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): 

bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarnas första beslutssats mot 

avslag på densamma och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på den andra och tredje beslutssatsen mot 

avslag på desamma och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 40 
Ordföranden ställer slutligen proposition på Jarmo Uusitalos (MP) tilläggsyrkande mot 

avslag på densamma och finner kommunstyrelsen avslå tilläggsyrkandet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att återkalla åtagande BK5, Främja ekologisk livsmedelskonsumtion a) Öka inköpen av 

ekologiska livsmedel inom kommunen, i åtgärdsprogrammet för de regionala 

miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025. 

  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att Uddevalla kommun ska avsluta sitt engagemang i Fairtrade City, 

  

att kommunens Fairtrade mål för perioden 2022-2024, antagna 2021-12-08 § 269, ska 

upphöra att gälla. 

 

Reservation 

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 

Camilla Johansson (C) reserverar sig mot beslutets första beslutssats med följande 

motivering. 

 

Centerpartiet ser inget motsatsförhållande i ekologisk kontra lokal produktion. Vi ser 

behovet av en ökad självförsörjningsgrad och vikten av att all matproduktion inom 

kommunen och dess närliggande kommuner ökar, varför vi avslår detta förslag. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Ordförandes protokollsförslag är undermåligt och majoriteten vägrar att komplettera 

handlingarna i enlighet med mitt tilläggsyrkande med beslutsunderlag vilket är 

beklagligt. 

 

Protokollsanteckning 

Camilla Johansson (C) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

I protokollsförslaget hänvisar man till Lagen om offentlig upphandling 17 kap 4 § ; att 

kommunen vid upphandlingar av produkter inom de områden som Fairtrade idag 

levererar ( kaffe socker  etc) sannolikt även fortsättningsvis kommer behöva kravställa  

certifierade produkter. Man hänvisar också till att det på marknaden förutom Fairtrade, 

finns en handfull andra märkningar/certifieringar. Det finns ingen bilaga om vad de 

märkningarna/ certifieringarna kommer kosta i förhållande till Fairtrade ej heller är de 

namngivna varför vi ser protokollsförslaget bristfällig. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 40  

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2023-02-24 

Länsstyrelsen 

Upphandlingsenheten 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Chef för enhet hållbarhet, planering och styrning   

 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§    Dnr KS 2023/87 

Utträde ur Fairtrade City, avskaffande av Fairtrademål samt 
revidering av åtaganden i åtgärdsprogrammet för de regionala 
miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-
2025, åtgärd BK5 

Sammanfattning 

Den politiska majoriteten i Uddevalla står i begrepp att arbeta fram en ny strategisk plan 

och politiska mål för innevarande mandatperiod. I syfte att förenkla arbetet i de 

kommunala verksamheterna och arbeta bort långsiktiga ekonomiska låsningar pågår en 

översyn av styrande dokument, planer och målsättningar.  

 

En ambition i det kommande strategiska arbetet är kommunen ska göra satsningar på 

lokalproducerade varor. Majoriteten föreslår därför att kommunens nuvarande 

målsättningar på området ekologiska livsmedel samt Fairtrademärkta produkter och 

Fairtrade-diplomering upphör. 

Mål om inköp av ekologiska livsmedel 

Kommunen har i kommunfullmäktiges styrkort tidigare haft mål om att en viss andel av 

inköpta livsmedel ska vara ekologiska. Detta mål gäller inte längre då styrkortets 

giltighet löpte ut 2022.  

 

Kvarstående mål på området är ett av de åtagandena i åtgärdsprogrammet för de 

regionala miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025 som 

kommunstyrelsen beslutade om 2022-08-31. Berört mål har beteckningen ”BK5. Främja 

ekologisk livsmedelskonsumtion a) Öka inköpen av ekologiska livsmedel inom 

kommunen.” 

Medlemskap i Fairtrade City och Fairtrademål 

Uddevalla kommun är sedan 2010 en diplomerad Fairtrade City då kommunfullmäktige 

biföll en motion med ett sådant förslag. Som diplomerad ingår kommunen i ett nätverk 

med 49 andra svenska kommuner. För att vara diplomerad ska kommunen ha en 

övergripande strategi för hållbar och etisk konsumtion, lokal styrning genom 

samverkansgrupp, verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City, informations- och 

engagemangsarbete och upphandling och inköp av rättvist handlade produkter. Årlig 

avgift för diplomering är 15 tkr. Kommunala kostnader för administration och 

aktiviteter tillkommer.  

 

Uddevalla kommun antog i december 2021 tre s.k. Fairtrademål: 

 

A 100% Fairtrade-märkta produkter i kaffeautoamtsavtalet som innefattar kaffe, te och 

chokladdryck för alla anställda  



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 100% Fairtrade-märkta produkter i livsmedelsavtalet för kaffe, te, rörsocker, bananer och 

chokladdryck. 

 

 B  Kommunen ska verka för att i ökad utsträckning upphandla och konsumera Fairtrade-

produkter. Det innebär att utöka sortimentet att innehålla andra produkter än livsmedel, 

exempelvis fotbollar, blommor, textilier samt utbud av Fairtrade produkter och tjänster på 

hotell och konferensanläggningar.  

 

C  Öka intresse och kännedom för rättvis handel Ta fram en verksamhetsplan med struktur för 

informationsinsatser och engagemang 

 

Skillnaden i kostnad för kommunen mellan Fairtrade-produkter och icke rättvisemärkta 

produkter är svår att beräkna. För kaffe uppskattas skillnaden vara 10-15 kronor kilo. 

Under fjärde kvartalet 2019 köpte kommunen c:a 4500 kilo Fairtrade-märkt kaffe. 

 

Lagen om offentlig upphandling 17 kap 4§ ställer krav på att en upphandlande 

myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt 

angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana 

förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig. Produkter som typiskt sett ingår i 

ett Fairtrade-sortiment, såsom kaffe och choklad, har hög risk att vara producerade på 

ett sätt som inte uppfyller nämnda bestämmelse. Kommunen kommer vid upphandlingar 

sannolikt även fortsättningsvis behöva att kravställa certifierade produkter inom dessa 

områden. Det finns på marknaden förutom Fairtrade, en handfull andra 

märkningar/certifieringar. 

 

Den politiska majoriteten föreslår att målen avskaffas. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-12-08 § 269.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att återkalla åtagande BK5, Främja ekologisk livsmedelskonsumtion a) Öka inköpen av 

ekologiska livsmedel inom kommunen, i åtgärdsprogrammet för de regionala 

miljömålen, utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022-2025, 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Uddevalla kommun ska avsluta sitt engagemang i Fairtrade City, 

 

att kommunens Fairtrade mål för perioden 2022-2024, antagna 2021-12-08 § 269, ska 

upphöra att gälla. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Skickas till 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Fairtrade  

Enheten för hållbarhet, planering och styrning 

Upphandlingsenheten 

Samhällsbyggnadsnämnden, måltidsservice  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr KS 2021/00590 

Antagande av Fairtrade mål 2022-2024 samt utvärdering av 
målen för 2018-2021 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City kommun. Fairtrade City är 

en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar 

handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår kommunen i ett nätverk med 

andra kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.  

Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor 

som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i länder med utbredd 

fattigdom. 

I Sverige finns idag 49 kommuner som är diplomerade och Västra Götaland är en 

Fairtrade region. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för 

strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och 

engagemangsarbete i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv 

och civilsamhälle. 

Ett av kriterierna är att kommunen ska konsumera rättvist producerade produkter när det 

är relevant samt verka för att konsumtionen ökar över tid. Med rättvist producerade 

produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s 

kärnkonventioner. 

Mellan 2019-2021 har kommunen haft tre Fairtrade-mål, där ett är helt uppfyllt och de 

två andra är delvis uppfyllda. För de kommande tre åren 2022-2024 har tre Fairtrade 

mål tagits fram, som utgår från att öka kommunens egen konsumtion och hållbara, 

medvetna inköp av kaffe, te, rörsocker, chokladdryck och bananer. Men också att 

ytterligare utöka sortimentet att även innefatta andra produkter och tjänster än livsmedel 

samt ökat engagemang för rättvis handel.   

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria 

Johansson (L), Ingemar Samuelsson (S), Anne-Marie Viblom (MP), Stefan Skoglund 

(S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 305 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD): att återremittera ärendet med hänvisning 

till pågående utredning om Fairtrade (dnr KS 2021/00309). 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 269 
 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Ingemar Samuelsson (S), Anne-

Marie Viblom (MP), Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det i 

enlighet med Martin Petterssons (SD) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 

besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Fairtrade målen 2022-2024,  

att godkänna uppföljningen av Fairtrade målen 2018-2021. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet  

med följande motivering. 

 

Då den politiska majoriteten vill anta målsättning för Fairtradeinköp till och med 2024  

står det klart kommunstyrelsens tidigare beslut (dnr KS 2021/00309) att utreda  

alternativ till Fairtrade med tillhörande kostnader, i praktiken var en blåröd  

kompromiss i vilken frågan mest medvetet begravdes i en utredning. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-12-13 

Elving Andersson (C), Sonny Persson (S), Lars Olsson (UP) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-12-14 

Samtliga nämnder  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2023/00086 

Revidering av mål och mått för god ekonomisk hushållning för 
Uddevalla Turism AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund.  

 God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv.  

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. Kommunen har 

god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 

verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 

visar måluppfyllelse/förbättring.  

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning.  

Uddevalla Turism AB:s definierar att bolaget har god ekonomisk hushållning när det 

finansiella målet om resultat och verksamhetsmålen för antalet resenärer och besökande 

uppnås 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-02. 

Skrivelse från Uddevalla Turism AB om mål och mått för God Ekonomisk Hushållning 

2022. 

Protokoll från Uddevalla Turism AB 2022-11-29. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Uddevalla Turism ABs definition av god ekonomisk hushållning. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 34 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2023-02-02 Dnr KS 2023/00086 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Revidering av mål och mått för god ekonomisk hushållning för 

Uddevalla Turism AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och 

kommunalförbund.  

 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, 

bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande 

där kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet 

god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv.  

 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar 

av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

 

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när 

finansiella mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, 

visar måluppfyllelse/förbättring.  

 

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning  

 

Uddevalla Turism AB:s definierar att bolaget har god ekonomisk hushållning när det 

finansiella målet om resultat och verksamhetsmålen för antalet resenärer och besökande 

uppnås 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-02-02 

Skrivelse från Uddevalla Turism AB om mål och mått för God Ekonomisk Hushållning 

2022 

Protokoll från Uddevalla Turism AB 2022-11-29 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2023-02-02 Dnr KS 2023/00086 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Uddevalla Turism ABs definition av god ekonomisk hushållning 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Turism AB 

 











 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr KS 2023/00135 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, 
vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag.  

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i bolagsordningen benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med gul 

markering.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna.  

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Utvecklings AB enligt upprättat förslag. 

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 

 

Vid protokollet: Sebastian Johansson 

Justerat 2023-02-24: Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24: Sebastian Johansson 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XX Dnr KS 2023/135 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, 
vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i bolagsordningen benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med gul 

markering.  

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Utvecklings AB enligt upprättat förslag. 
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Dokumenttyp:  Bolagsordning 

Dnr: KS 2021/377 

Antagen av:  Kommunfullmäktige  

Antagen: 1993-01-12 § 4 

Dokumentansvarig:  Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret  

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2022-10-12 § 230 
 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB 
 

 

§ 1 Firma  
Bolagets firma är Uddevalla Utvecklings AB.  

 

§ 2 Säte  
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.  

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 

som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 

verksamheter förenliga verksamheter.  

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.  

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 

syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt 

resursutnyttjande. Bolaget ska svara för uppsikt, kontroll, uppföljning och löpande 

översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla 

kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument.  

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom.  

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

kommun. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt  
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta  

ställning innan beslut i Bolagens verksamheter som är av principiell beskaffenhet  

eller annars av större vikt fattas.  

 

§ 6 Aktiekapital  
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.  

 

§ 7 Antal aktier  
Antal aktier skall utgöra lägst 26 000 aktier och högst 104 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse  
 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst fem  

suppleanter.  

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den  

årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats  

intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i  

bolagsstyrelsen. 

  

§ 9 Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte  

räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av  

årsstämman minst en revisor med minst en suppleant.  

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller enligt aktiebolagslagen till slutet av  

den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant.  

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  
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§ 12 Ärenden på årsstämman  
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:  

 

1. Stämman öppnas;  

2. Val av ordförande vid stämman;  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  

4. Val av en eller två justeringsmän;  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Godkännande av dagordningen;  

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,  

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns  

granskningsrapport;  

8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och  

koncernbalansräkningen  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  

balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med  

suppleanter;  

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla  

kommun; 

11. Val av revisor och revisorssuppleant;  

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  

 

• Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste 

räkenskapsåret  

• Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av 

säkerhet  

• Bildande av bolag  

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag  

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast 

egendom  

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts 

ovan  

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller 

annars av större vikt 
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§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 

 

§ 14 Räkenskapsår  
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.  

 

§ 15 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan bemyndiga annan än 

styrelseledamot och suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening.  

 

§ 16 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 

akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 

uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 

övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt.  
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Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 

§ 17 Inspektionsrätt  
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller 

dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr KS 2023/00136 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Turism AB, 
vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i bolagsordningen benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med gul 

markering.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Turism AB enligt upprättat förslag. 

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet. 

 

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden. 
 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. §  62 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XX Dnr KS 2023/136 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Turism AB, 
vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i bolagsordningen benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med gul 

markering.  

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Uddevalla Turism AB. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Turism AB enligt upprättat förslag. 
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Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 
 

 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Uddevalla Turism AB. 

 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och främja 

turism och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och dess skärgård, 

anordna och bedriva turistbyråverksamhet, äga och förvalta skärgårdsbåtar, 

bedriva båttrafik i skärgården samt att förvalta och utveckla turistanläggningar på 

Bassholmen och gästhamnar for småbåtar samt bedriva med nämnda 

verksamheter förenliga verksamheter.  

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att främja turismen och det rörliga friluftslivet i Uddevalla 

kommun, att öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård, att erbjuda 

upplevelser i skärgårdsmiljön, att bevara och sprida kunskap om de historiska 

skärgårdsbåtarna samt att möjliggöra och främja boende och naturupplevelser på 

Bassholmen. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

Utvecklings AB. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem 

suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en vice ordförande i bolagets 

styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1) Stämmans öppnande; 

2) Val av ordförande vid stämman; 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4) Val av en eller två justeringsmän; 

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6) Godkännande av dagordningen 

7) Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns  

granskningsrapport; 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 

med suppleanter; 

10) Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun; 

11) Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

- Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

- Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

- Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

- Bildande av bolag 

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 

- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 

 

§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 
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§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

§ 16 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening. 

 

§ 17 Hembud  

 
Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 

akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje  

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 

uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 

övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det,  

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från  

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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§ 18 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr KS 2023/00137 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
med dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB. 

Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Hamnterminal AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för SwanFalk Shipping AB enligt upprättat förslag. 

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet.  

  

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 63  
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XX Dnr KS 2023/137 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB 
och SwanFalk Shipping AB, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering.  

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB. 

Bolagsordning för Swanfalk Shipping AB. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Hamnterminal AB enligt upprättat förslag, 

 

att revidera bolagsordningen för SwanFalk Shipping AB enligt upprättat förslag. 
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Bolagsordning för SwanFalk Shipping Aktiebolag  

 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är SwanFalk Shipping Aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att bedriva klarerings- och speditionsrörelse jämte därmed 

förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga 

verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att främja Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet 

och en god logistik i Uddevalla hamn genom till verksamheterna anknytande 

klarerings- och speditionstjänster. 

 

Bolaget ska i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 
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§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till 

samma antal som valda ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.  
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§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1) Stämmans öppnande; 

2) Val av ordförande vid stämman; 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4) Val av en eller två justeringsmän; 

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6) Godkännande av dagordningen 

7) Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 

med suppleanter; 

10) 10.Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i 

Uddevalla kommun; 

11) Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 

  

§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 

 

§ 15 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening.  

 

§ 17 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 

akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 

uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 

övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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§ 18 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 
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Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal Aktiebolag  
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Uddevalla Hamnterminal Aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom 

förvaltning av aktier eller andelar i företag, att äga och förvalta Uddevalla hamns 

anläggningar, bedriva stuveri-, terminal- och annan hamnverksamhet samt bedriva 

speditions- och klareringsverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet, samt 

bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att förvalta och utveckla Uddevalla hamn och dess anläggningar, 

utföra Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god 

infrastruktur och god logistik i Uddevalla hamn. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas 

 

§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 24 000 aktier och högst 96 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till 

samma antal som valda ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1) Stämmans öppnande; 

2) Val av ordförande vid stämman; 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4) Val av en eller två justeringsmän; 

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6) Godkännande av dagordningen 

7) Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 

med suppleanter; 

10) Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun; 

11) Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 

 

§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 
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§ 15 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

§ 16 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening. 

 

17 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 

akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 

uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 

övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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§ 18 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr KS 2023/00138 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB med 
dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB. 

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för Lysekils Busstrafik AB enligt upprättat förslag. 

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet.  

  

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 64  
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XX Dnr KS 2023/138 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB och 
Lysekils Busstrafik AB, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering.  

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB. 

Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Omnibus AB enligt upprättat förslag, 

 

att revidera bolagsordningen för Lysekils Busstrafik AB enligt upprättat förslag. 
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Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB 

 

 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Lysekils Busstrafik AB. 

 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla lokal och regional 

linjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med 

buss, verkstad för egna fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, tillhandahålla 

skolskjutstrafik samt andra persontransporter med buss för allmännyttiga 

verksamheter. 

 

Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt 

vara förenlig med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala 

befogenheter. För anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och 

lokaliseringsprinciperna tillämpas.  

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

Omnibus AB. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.110.000 kronor och högst 4.440.000 kronor.. 

 

§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 11 100 aktier och högst 44 400 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem 

suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1) Stämmans öppnande; 

2) Val av ordförande vid stämman; 

3) Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4) Val av en eller två justeringsmän; 

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6) Godkännande av dagordningen 

7) Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8) Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 

med suppleanter; 

10) Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun; 

11) Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
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§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 

 

§ 15 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 16 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening.  

 

§ 17 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 

akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 

uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 

övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt. 
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Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 
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Bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB 
 

 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Uddevalla Omnibus AB. 

 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, 

tillhandahålla lokal och regionallinjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och 

andra persontransporter med buss, verkstad för egna fordon samt därmed 

anknytande verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regionallinjetrafik, tillhandahålla 

skolskjutstrafik samt andra persontransporter med buss för allmännyttiga 

verksamheter. 

 

Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt 

vara förenlig med bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala 

befogenheter. För anknytande verksamheter ska de kommunala självkostnads- och 

lokaliseringsprinciperna tillämpas.  

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

Utvecklings AB. 



  2 (5) 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 
 

I bolaget skall finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 
 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem 

suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämman 
 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 

suppleanter; 

10.Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun; 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
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§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 

 

§ 15 Räkenskapsår 
 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 16 Firmateckning  
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening.  

 

§ 17 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 

akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 

uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 

övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara 

 

§ 18 Inspektionsrätt 
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Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr KS 2023/00139 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB med 
dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag.  

Bolagsordning för Uddevalla Energi AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Kraft AB. 

Bolagsordning för Bohusgas AB. 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) och David Höglund Velasquez (V): 

avslag på förslaget i handlingarna. 

 

Christer Hasslebäck (UP) och Henrik Sundström (M): bifall till förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Ingemar Samuelssons 

(S) m.fl. avslagsyrkanden och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna.   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Energi AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Energi Elnät AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Energi Värme AB enligt upprättat förslag, 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Kraft AB enligt upprättat förslag, 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2023-02-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 65 

 

att revidera bolagsordningen för Bohusgas AB enligt upprättat förslag.  

 

Deltar ej i beslut 
Camilla Johansson (C) avstår från att delta i beslutet. 

  

Reservation 

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna yrkanden.  

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2023-02-24 

Martin Pettersson (SD), Gösta Dahlberg (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2023-02-24 

Sebastian Johansson 

 

 



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XX Dnr KS 2023/139 

Revidering av bolagsordning för Uddevalla Energi AB med 
dotterbolag, vinstutdelning 

Sammanfattning 

Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas enligt aktiebolagslagen av bolagstämman. 

Det är bolagets styrelse som föreslår till vilket belopp utdelningen ska ske och stämman 

kan inte besluta om högre utdelning än den som styrelsen föreslagit. Aktiebolagslagen 

(18 kap 1 §) ger dock möjlighet att i bolagsordningen föreskriva en möjlighet för 

stämman att besluta om högre vinstutdelning än nivån i styrelsen förslag. 

 

En revidering av bolagsordningarna för samtliga bolag i koncernen Uddevalla 

Utvecklings AB föreslås i syfte att möjliggöra att vid bolagsstämmorna besluta om en 

högre vinstutdelning än bolagsstyrelsernas förslag. Ändringsförslaget återfinns i en ny 

paragraf i respektive bolagsordning benämnd vinstutdelning och är synlig i fet stil med 

gul markering.  

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Uddevalla Energi AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB. 

Bolagsordning för Uddevalla Kraft AB. 

Bolagsordning för Bohusgas AB. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Energi AB enligt upprättat förslag, 

 

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Energi Elnät AB enligt upprättat förslag, 

 

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Energi Värme AB enligt upprättat förslag, 

 

att revidera bolagsordningen för Uddevalla Kraft AB enligt upprättat förslag, 

 

att revidera bolagsordningen för Bohusgas AB enligt upprättat förslag.  
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Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att sälja och distribuera fjärrvärme och 

kyla. Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa 

verksamheter, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägare/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god fjärrvärmeförsörjning 

och långsiktigt hållbar energiförsörjning i huvudsak inom Uddevalla kommun 

samt bemöta behov av kyla i kommunen. 

 

En del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på 

affärsmässig grund, varvid självkostnadsprincipen inte är tillämplig. 

Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den  

verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och 

annan förvaltning av egendom. 

 

Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i 

geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå 

en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet, varvid lokaliseringsprincipen inte är 

tillämplig. 

 

I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 

2 kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi 

AB. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till 

samma antal som valda ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämman 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
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6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns  

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 

suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun; 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

• Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 

 

§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 

 

§ 15 Räkenskapsår  
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår 

 

§ 16 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.  

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

 

§ 17 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  
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Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än  

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 

övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har 

fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska 

styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars 

postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de  

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, 

senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det,  

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning 

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från  

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från  

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 
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Bolagsordning för Uddevalla Energi AB 

 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Uddevalla Energi AB. 

 

§ 2 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom 

förvaltning av aktier eller andelar i företag, producera, distribuera och försälja 

energi, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar, att utföra insamling, 

återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att utveckla, äga och förvalta 

infrastruktur för elektronisk kommunikation samt att äga och förvalta fastigheter, 

anläggningar och lös egendom, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga 

verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda 

verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag och moderbolag i en koncern av 

bolag som driver verksamheter för energiförsörjning, renhållning och 

avfallshantering, samordna koncernbolagen till nytta för ett optimalt 

resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till  

bredband genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla kommun. 

 

Den del av bolaget och koncernen som lyder under 7:2 ellagen, 38 § 

fjärrvärmelagen och 5:2 naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid 

inte självkostnadsprincipen ska tillämpas och inte likställighetsprincipen behöver 

tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller 

upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning  

egendom. 

 

För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver produktion av 

och handel med el gäller inte lokaliseringsprincipen. Bolaget och koncernen får, 

utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område 
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bedriva elnätsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet av 

naturgas i geografisk närhet till bolagets eller koncernens respektive 

elnätsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet inom  

Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och 

fjärrvärmeverksamhet. 

 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de 

kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. Skulle bolaget likvideras 

ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 
I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till 

samma antal som valda ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 
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§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämman  
1. På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:  

1. Stämmans öppnande;  

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  

4. Val av en eller två justeringsmän;  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Godkännande av dagordningen  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport;  

8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkningen  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 

med suppleanter;  

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i 

Uddevalla kommun;  

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter;  

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt 

 

§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 
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§ 15 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

 

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.  

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 17 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 

akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje  

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 

uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 

övergången. 

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus. Lösenbelopp och betalning Har en aktie som är underkastad lösningsrätt 

överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda 

skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
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Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 
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Bolagsordning för Uddevalla Elnät AB 
 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB.  

 

§ 2 Säte  

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.  

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera el och äga och förvalta 

fast och lös egendom för verksamheten. Bolaget skall tillhandahålla tjänster, som 

har anknytning till dessa verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag 

som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens 

ställe.  

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet  
Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god elförsörjning, 

långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för medborgare och företag 

i kommunen samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet.  

 

Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla 

kommuns område bedriva elnätsverksamhet i geografisk närhet till bolagets 

elnätsverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig 

nätverksamhet.  

 

Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock att nätavgifter regleras enligt ellagen 

genom fastställande av intäktsram.  

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom.  

 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de 

kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.  

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi 

AB. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 
I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till 

samma antal som valda ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämman 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
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6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns  

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 

suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun; 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 

 

§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 

 

§ 15 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.  

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

 

§ 17 Hembud  
 

Hembudsskyldighet  
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Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När  

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela 

detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. 

Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan 

hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det,  

av notarius publicus. 

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 
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Bolagsordning för Bohus Gas Aktiebolag 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Bohus Gas Aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och distribution av 

biogas, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte därmed 

förenlig verksamhet med anknytning till Uddevalla eller dess invånare. 

 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed 

sammanhängande verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig 

grund och får bedrivas utanför kommunens gränser. För den delen av 

verksamheten gäller inte lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. 

 

Självkostnadsprincipen är inte lämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 

försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver överföring av biogas får bedrivas 

även utanför kommunens område i dess geografiska närhet till företagets 

överföringsverksamhet inom kommun i  

syfte att uppå en ändamålsenlig överföringsverksamhet. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi 

AB. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till 

samma antal som valda ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med 

minst en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den 

årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12 Ärenden på årsstämman  
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:  

1. Stämmans öppnande;  

2. Val av ordförande vid stämman;  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;  

4. Val av en eller två justeringsmän;  

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

6. Godkännande av dagordningen  
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7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport;  

8. Beslut om  

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med 

suppleanter;  

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun;  

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter;  

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

 Fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

 Fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

 Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 

 

§ 14 Vinstutdelning 

Bolagsstämman ska besluta om utdelning av minst det belopp som framgår 

av ägarombudets ombudsinstruktion. 

 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 16 Firmateckning  
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller suppleant att teckna firman.  

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  

 

§ 17 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  
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Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till  

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till 

aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 

aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen 

framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två  

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det,  

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning 

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara  

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas 

inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 

§ 18 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar 

och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Val av revisorer i vissa stiftelser och bolag     

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har uppmärksammat att val av revisorer återstår till vissa 

stiftelser. 

 

Följande val behöver göras: 

 

 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter till stiftelsen Johannes Andersson i 

Hogstorps donation. 

 1 revisor till Stiftelsen Barnens dag. 

 1 revisorssuppleant till Mediapoolen i Västra Götaland AB 

 

Kommunledningskontoret har bett kommunens revisorer att inkomma med 

nomineringar.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2023-02-27 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslut beslutar 

 

att välja revisorer och revisorsersättare i enlighet med nomineringar från kommunens 

revisorer.  

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunens revisorer 

Förtroendemannaregistret  

Valda personer  

Berörda stiftelser 
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Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2023 

 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga anmälningsärendena i förteckning 2023-02-27 till handlingarna.  

 

2022/602 

Myndigheten för press, radio och tv beslut att avslå begäran om ändring av ansvarig 

utgivare samt beslut om att avregistrera Uddevalla kommuns sändningsverksamhet med 

följande motivering:  

 

Den 1 januari 2023 ändrades vissa bestämmelser i yttrandefrihetslagen (YGL). 

Ändringarna innebär att endast de webbsändningar som tillhandahålls av traditionella 

massmedieföretag eller andra aktörer som har utgivningsbevis, ska anses som 

sändningar av program. Andra aktörer som sänder radio- eller tv-program via webben 

ska därför inte längre anmäla utgivare till Myndigheten för press, radio och tv. 

 

2023/68  

Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige, ny ersättare Helen Andersson (M)  

 

324752  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-02-16 § 30, Bräcke Strand beslut om 

antagande av detaljplan för utökade byggrätter.  

 

2022/483  

Medborgarförslaget handlar om att få i gång den befintliga belysningen på Kurveröds 

tennisplan. Belysningen där har varit ur funktion i många år. Tennisplanen används 

flitigt både av barn och av vuxna. Medborgarförslaget stämmer överens med 

förvaltningens planer på att belysa de mest använda aktivitetsytorna som ligger på 

allmän platsmark. Tennisplaner hör till sådana ytor. Totalt finns det tio tennisplaner som 

förvaltningen ansvarar för och förvaltningen har redan budgeterat och planerar att sätta i 

gång belysningen på några av dem, inklusive Kurveröds tennisplan, under år 2023. 

Medborgare deltar på sammanträdet under behandlingen av ärendet men inte under 

beslut. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
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2022/674 

Mark- och miljödomstolens dom 2023-02-20 om att upphäva detaljplan Forshälla-Röd 

2:12 m.fl. för ny skola på Skäret. 

 

Demokratiberedningens protokoll 2023-02-08. 

 

2023/1 

Rapporter över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. 

 

2022/69 

Kultur och fritidsförvaltningen har fått in ett medborgarförslag om att satsa på 

ungdomsidrott. Grunden för medborgarförslaget är att covid-19 pandemin slagit hårt på 

ungdomsidrotten och att vissa sporter tappat utövare. Konkret innebär förslaget är att ta 

bort kostnaderna för hallhyra under 2022 och 2023 och även öppna samt ansluta fler 

hallar såsom tex Stenab arena till kommunens bokningssystem. Förslagsställaren menar 

vidare att det är slöseri att låta gymnastiksalar och idrottshallar stå tomma även när det 

inte finns några restriktioner eftersom idrott minskar både fysisk och psykisk ohälsa. 

Kultur och fritidsförvaltningen uppfattning är att tillgängligheten till de kommunala 

anläggningarna är god, sett till det faktum att det finns många tider obokade och därmed 

möjliga att boka. Därav är det inte aktuellt att ansluta icke-kommunala hallar såsom 

Stenab till kommunens bokningssystem. Kultur och fritidsförvaltningen har intäktskrav 

på varje anläggning och varje idrottshall då vi betalar en hyra till anläggningsägaren 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget bedöms kunna skapa ojämlikheter mot 

idrotter som inte utövar sin verksamhet specifikt i inomhushallar och det skulle skapa 

ojämlikheter mot kulturavdelningens verksamhetsutbud och utövare som inte heller 

erbjuds verksamhetslokaler utan kostnad. Vidare har inte förvaltningen ekonomiskt 

utrymma att möta aktuellt förslag, med avseende på att ta bort kostnader för hyra. 

Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget avseende delen om slopade 

hallhyror Kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget avseende anslutande av 

fler idrottshallar till kommunens bokningssystem 

 

2023/1 

Kommunfullmäktiges underlag inför budgetdialogen 2023. 



       

 

 
Statistikrapport, enligt 28 h § LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 § LSS  
 

X   Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
      X   Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 
Avser rapportering för period: 1 nov 2022 – 31 jan 2023   
                                                                             
År: 2022/2023                              Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                               
                                       
                                                                                              
  Datum 
gynnande beslut

Person 
Ex 1, 2, 3 

Vilken typ av insats Kvinna/ 
flicka

Man/ 
pojke 

2017-08-22 18/1 Bostad för vuxna X
2020-04-06 20/65 Daglig verksamhet X
2020-04-06 20/91 Daglig verksamhet X
2021-02-01 21/15 Boende vuxna X
2021-03-30 21/28 Boende vuxna X
2021-05-14 21/33 Boende vuxna X
2021-06-07 21/37 Boende vuxna X
2021-11-12 22/12 Boende vuxna X
2022-03-02 22/22 Kontaktperson X
2022-06-14 22/23 Bostad vuxna X
2021-09-21 22/25 Daglig verksamhet X
2022-04-14 22/29 Kontaktperson X
2022-05-10 22/32 Bostad vuxna X
2022-04-01 22/34 Korttidsvistelse X
2022-10-10 23/01 Bostad vuxna X
2022-09-12 23/02 Kontaktperson X



       

 

2022-07-22 23/03 Kontaktperson X
2022-08-24 23/04 Korttidsvistelse X
2022-09-28 23/05 Daglig verksamhet X
2022-09-16 23/06 Kontaktperson X
2022-08-16 23/07 Bostad för vuxna X
2022-09-16 23/08 Kontaktperson X
2022-09-08 23/09 Bostad vuxna X

 



 

 

 
Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h § SoL, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
 
      X    Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum 
      X    Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 
Avser rapportering för period:      1 nov 2022 – 31 jan 2023 
                                                                             
År: 2022                          Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period                                             
                                                    
Datum för 
beslut/avbrott

Person 
Ex 1, 2, 3 

Vilken typ av insats Kvinna/ 
flicka

Man/ 
pojke

2021-04-26 21/13 Särskilt boende för äldre X 
2021-05-26 21/15 Särskilt boende för äldre X
2021-12-22 22/09 Särskilt boende för äldre X
2021-11-02 22/12 Särskilt boende för äldre X 
2022-05-24 22/15 Särskilt boende för äldre X
2022-05-12 22/16 Särskilt boende för äldre X
2022-02-08 22/17 Särskilt boende för äldre X
2022-04-05 22/18 Särskilt boende för äldre X
2022-02-08 22/19 Särskilt boende för äldre X 
2022-05-04 22/23 Särskilt boende för äldre X 
2022-05-12 22/24 Särskilt boende för äldre X
2022-01-19 22/25 Särskilt boende för äldre X 
2022-03-24 22/26 Särskilt boende för äldre X
2022-03-23 22/27 Särskilt boende för äldre X
2022-04-08 22/30 Särskilt boende för äldre X 
2022-05-25 22/31 Särskilt boende för äldre X
2022-04-29 22/32 Särskilt boende för äldre X



 

 

2022-05-25 22/33 Särskilt boende för äldre X
2022-05-20 22/34 Särskilt boende för äldre X 
2022-05-05 22/35 Särskilt boende för äldre X
2022-06-23 22/39 Särskilt boende för äldre X 
2022-06-15 22/40 Särskilt boende för äldre X
2022-07-14 22/41 Särskilt boende för äldre X
2022-06-03 22/42 Särskilt boende för äldre X 
2022-06-15 22/43 Särskilt boende för äldre X
2022-06-07 22/44 Särskilt boende för äldre X
2022-06-22 22/45 Särskilt boende för äldre X 
2022-07-08 22/46 Särskilt boende för äldre X
2022-06-23 22/47 Särskilt boende för äldre X
2022-06-01 22/48 Särskilt boende för äldre X
2022-07-06 22/49 Särskilt boende för äldre X
2022-07-13 22/50 Särskilt boende för äldre X
2022-06-03 22/51 Särskilt boende för äldre X
2022-07-08 22/52 Särskilt boende för äldre X
2022-07-14 22/53 Särskilt boende för äldre X
2022-06-29 22/54 Särskilt boende för äldre X
2022-07-11 22/55 Särskilt boende för äldre X
2022-07-05 22/56 Särskilt boende för äldre X
2022-06-21 22/57 Särskilt boende för äldre X
2022-06-22 22/59 Särskilt boende för äldre X 
2022-07-04 22/60 Växelvård X 
2022-06-15 22/61 Särskilt boende för äldre X 
2022-06-23 22/62 Särskilt boende för äldre X 
2022-07-18 22/63 Särskilt boende för äldre X 
2022-07-21 22/64 Särskilt boende för äldre X
2022-07-21 22/65 Särskilt boende för äldre X 



 

 

2022-07-28 22/66 Särskilt boende för äldre X
2022-09-12 23/1 Särskilt boende för äldre X
2022-09-13 23/2 Särskilt boende för äldre X 
2022-10-31 23/3 Särskilt boende för äldre X
2022-08-11 23/4 Särskilt boende för äldre X
2022-08-03 23/5 Särskilt boende för äldre X
2022-10-20 23/6 Särskilt boende för äldre X
2022-09-12 23/7 Särskilt boende för äldre X
2022-08-18 23/8 Särskilt boende för äldre X
2022-10-31 23/9 Särskilt boende för äldre X 
2022-10-25 23/10 Särskilt boende för äldre X
2022-09-13 23/11 Särskilt boende för äldre X
2022-08-08 23/12 Särskilt boende för äldre X
2022-09-28 23/13 Särskilt boende för äldre X 
2022-09-15 23/14 Särskilt boende för äldre X 
2022-09-23 23/15 Särskilt boende för äldre X 
2022-08-30 23/16 Särskilt boende för äldre X
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Handläggare 

Ekonom Emran Ibishi 

Telefon 0522-69 60 21 
emran.ibishi@uddevalla.se 

 

Underlag till budgetdialog 2024-2026 för kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 

ett förslag till underlag inför budgetdialog 2024-2026. I underlaget framgår resultat 

2020-2022, budget för 2023, samt underlag inför kommande planperiod. 

 

Den budgetram som framgår av anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget 

oförändrad 2024-2026 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 

överförmyndaren och vänortskommittén. Dock finns det ett behov av ökad budgetram, 

därför görs äskande om 0,6 mkr för planperioden samt en tillfällig utökning 2024 med 

0,2 mkr avseende vänortskonferens.  

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 

ett förslag till underlag inför budgetdialog 2024-2026. I underlaget framgår resultat 

2020-2022, budget för 2023, samt underlag inför kommande planperiod.  
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Resultat 2020-2022 

Budgetavvikelse per år (belopp i mkr) 

 

  2020 2021 2022 

Kommunfullmäktige 0,4 0,3 -0,1 

Kommunens revisorer 0,5 0,1 0,2 

Överförmyndaren 0,7 0,4 0,7 

Vänortskommittén 0,4 0,3 0,2 

SUMMA 2,0 1,1 1,0 

 

 

Resultatet 2020 berodde på lägre kostnader för arvoden för samtliga verksamheter. 

Covid-19 påverkade verksamheten genom lägre kostnader för resor, inga utbyten 

skedde inom vänortskommittén. Kostnaden för revision blev lägre än avsatt budget. För 

överförmyndarens del uppvisades en positiv budgetavvikelse för administrationen via 

kontoret samverkande överförmyndare. 

Även för 2021 blev det en positiv avvikelse. Kommunfullmäktiges resultat berodde på 

att kostnader för nytt system uppstod först 2022. Dock tillkom kostnader förknippande 

med Uddevalla kommuns 50-årsjubileum. För kommunens revisorer var överskottet 

delvis en följd av uteblivna kurser/konferenser i och med pandemin. Även 

vänortskommitténs resultat berodde på pandemin, medan överförmyndarens 

avvikelse främst berodde på arvoden. 

För 2022 redovisar Kommunfullmäktige ett sammanlagt överskott med 1,0 mkr. 

Kommunfullmäktiges har haft utökade kostnader för IT köp pga. mandatsskifte. 

Kommunens revisorers resultat beror på ett lägre kostnadsutfall för inköp av extern 

revisionstjänst än budgeterad. Överförmyndarens resultat beror på lägre kostnader för 

arvoden är budgeterad. Vänortskommittén budgetöverskott beror på att man inte har 

haft ett fysiskt studentutbyte pga. pandemin.  
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Budget 2023 

Kommunfullmäktige  

Ett nytt kommunfullmäktige har valts in och de nya ledamöterna hade sitt första 

sammanträde 9 november 2022. Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för 

arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare, lokalhyra, webbsändningar, 

annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset. I budgeten ingår även kostnader för 

kommunala rådet för äldre, kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, 

demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Ett nytt ungdomsfullmäktige för 

mandatperiod 2022–2023 har valts in under september 2022. Ungdomsfullmäktige 

består av 24 ledamöter och 4 ersättare, de beräknas ha totalt 7 sammanträden varav 4 

under vårterminen 2023.   
 

 

Kommunens revisorer 

Kommunrevisionen består av fyra gruppbildningar: presidium, revisorsgruppen, 

bevakningsgrupper, samt projektgrupper som tillsätts vid fördjupade granskningar och 

förstudier. Revisorerna sammanträder en gång per månad, med undantag för juli månad. 

Utöver detta så för presidiet dialog med sakkunniga biträden för att följa aktuella 

ärenden. Sedan genomförs även dialogmöten med uppdragsgivare 

(kommunfullmäktige) och de nämnder som revisorerna är utsedda till att granska. 

Därutöver tjänstgör även de kommunala revisorerna som lekmannarevisorer i de 

kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som ingår i det samlade 

kommunala revisionsuppdraget. Budgeten för kommunens revisorer omfattar kostnader 

för sakkunnigt biträde beträffande administration och arvoden och ersättningar till de 

förtroendevalda revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden 

avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning. En ny 

standard för kommunal räkenskapsrevison tillämpas from 1 januari 2023, standarden 

har stora likheter med ISA (International Standards on Auditing) har framtagits av 

branschorganisationen FAR, SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Sveriges 

kommunala Yrkesrevisorer.  
 

Överförmyndaren 

Överförmyndarens budget består främst av arvoden samt omkostnader för 

överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala 

utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning utifrån tidigare år. 

Avgörande för kostnadsansvar är huvudmannens ekonomiska situation. Kontorets 

kostnader utgörs huvudsakligen av personal, lokalkostnader och IT system.  

Vänortskommittén 

Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig 

kontaktverksamhet, samt arvoden till ledamöter. Under 2023 kommer Uddevalla 

kommun vara värd för ett vänortsmöte med de nordiska vänorterna. 

 

 



 Anmälningsärende  
Kommunledningskontoret 

4(5) 

2023-02-28 Dnr KS 2023/104 

  

 

 

 

Prognostiserat resultat 2023 

Efter februari månad görs en bedömning av eventuell ekonomisk avvikelse för året, 

prognosarbetet har inte genomförts när denna skrivelse sammanställs.  
 

Underlag till budget 2024-2026 

Den preliminära budgetramen för 2024 uppgår till 13,3 mkr. Ramen som framgår av 

anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget oförändrad 2024-2026. Det finns dock 

ett behov av ökad budgetram i planperioden framöver om 0,6 mkr, samt en tillfällig 

utökning 2024 för vänortskommittén på 0,2 mkr  
 

Kommunfullmäktige  

Ungdomsfullmäktige har fått en utökad deltagande därav finns behov om att hålla de 

planerade sammanträden i ett större lokal, kostnaden för detta hanteras inom befintlig 

budgetram. 
 

Kommunens revisorer 

I kommunen revisorernas budgetram ingår sedan tidigare beslut om utökning med 0,3 

mkr för täckning av fördjupade granskningar. Timkostnad för sakkunnigt biträde har 

indexerats uppåt med 6,2 % för 2023 vilket påverkar utrymmet för de planerade 

fördjupande granskningar. Den generella indexuppräkningen i budgetram enligt 

flerårsplan täcker endast en del av prisjusteringen, därav finns behov om ytterligare 

utökning i budgetram med 100 tkr för år 2024-2026. Kommunens revisorer planerar att 

ytterligare stärka kompentensen inom revisionsarbetet, kostnaden för detta hanteras 

inom befintlig budgetram. 

 

Överförmyndaren 

Det finns ett stort behov av ställföreträdare. De arvoden som utbetalas till 

ställföreträdarna är beroende av huvudmannens ekonomiska situation. Överförmyndaren 

har ökade kostnader för administration för överförmyndarkontoret som i sin tur beror på 

högre personalkostnader, högre lokalkostnader samt högre system/IT kostnader, 

kostnaderna för detta hanteras inom befintlig budgetram.  

 

Vänortskommittén 

Kontakterna med Japan utvecklas alltmer. Sedan 2016, har vänortskommittén förutom 

utbyte med Grundskolan även utbyte med olika gymnasieskolor i Okazaki. Syftet med 

det utbytet innebär att vinnaren till det Internationella priset, (en tävling inom Ung 

Företagsamhet/UF), lokala tävling Ung & företagsam, kan erbjuda två personer 

möjligheten till ett utbyte som innebär att de föreläser om sin produkt eller tjänst under 

en vecka. 

 

Både Japan och Sverige har problem med en hög andel åldrande befolkning. Japan vill 

gärna lära sig mer om Ung Företagsamhet ifrån tidig ålder istället för senare på 

högskolenivå, för att få elever att välja att starta eget företag och inte samla sin 
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arbetskraft på mestadels stora företag.  Det betyder också att man får en större förståelse 

för hur man lever i andra länder och man kan se på sitt eget liv och samhälle med nya 

referenspunkter.  

 

Uddevalla Gymnasieskola utökar även med ytterligare en japansk språkklass, till totalt 2 

språkklasser. (Deras lärare, Selena Seguel är en fd utbyteselev ifrån 

Sommarhemskolan). Kunskapsinhämtning vid t.ex. vänortskonferenser är viktiga i en 

omvärldsbevakning. Uddevalla kommun kommer att vara värd för vänortskonferensen 

2024.  Genom pandemin har vi kontinuerliga digitala möten med våra vänorter som 

utgör ett effektivt komplement i vårt samarbete, men de går inte att utesluta de 

personliga mötenas positiva effekter.  

 

För nämnda utvecklingsområden finns ett behov om utökad budgetram med 0,1 mkr för 

åren 2024-2026. För året 2024 kommer man även behöva en ytterligare tillfällig 

utökning med 0,2 mkr för att täcka kostnader i samband med att Uddevalla kommun 

står på tur som värd för den stora nordiska Vänortskonferensen.  Konferensen omfattar 

politiker, tjänstemän samt skolungdomar ifrån Sverige, Norge, Finland, Danmark, 

Finland och Island.  
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Medborgarförslagets ärende: 
Rätten till Nödvändig tandvård 
 
Ditt medborgarförslag: 
Många äldre människor har rätt till ett tandvårdssystem som benämns "Nödvändig tandvård", "N-
tandvård" eller "grönt kort". Detta är något du som medborgare har rätt till om du har omfattande 
hemsjukvård eller bor på ett särskilt boende, för att kunna få tandvård och ta hand om dina tänder.  
 
Detta är dock ett system, som den enskilde individen oftast inte vet om. Vi inom tandvården kan 
endast informera om detta system, men har ingen befogenhet att utföra ett intyg. Detta ansvarar 
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan om. 
 
Mitt förslag är därför, att denna bedömning och rättighet som dessa individer har, ska ske i samband 
med biståndshandläggningen. Om individen har rätt till detta system, borde det utfärdas med en 
gång då denna får omfattande hemtjänst eller flyttar till särskilt boende. Detta hade sparat både tid 
och pengar. 
 
Dagens datum: 
2023-02-13 
 
Namn: 
Frida Andersson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2023-02-13 11.16 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Fridhemsområdet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Fridhemsområdet förfaller år för år. Mitt förslag är att kommunen gör iordning området för 
kolonilotter, nya tennis- och boulebanor samt frisbeegolf. Det finns också många backar som går att 
åka pulka i om man röjer undan sly. Det finns säkert fler möjligheter att öka användningen av denna 
stora yta. 
En upprustning av Frihem skull var till både nytta och glädje för oss som bor i de norra stadsdelarna. 
Att det finns behov av kolonilotter är lätt att konstatera om man går runt i hyreshusområdena där 
många gräver upp gräsmattan utanför sin lägenheter för att odla grönsaker och blommor. Ett 
koloniområde är också en utmärkt plats för social interaktion. 
 
Dagens datum: 
2023-02-09 
 
Namn: 
Inga-Lill Josefsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 
Samtycke 
2023-02-09 16.08 
Jag godkänner att mina uppgifter lagras enligt lagen om GDPR. Läs mer på sidan 
www.uddevalla.se/personuppgifter hur Uddevalla kommun hanterar dina personuppgifter. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Uddevalla 
kommuns grundskolor.  
 
Vänsterpartiet anser att alla barn i landets samtliga skolor ska få äta sig mätta varje dag och 
att de ska ha rätt till frukost. För oss är det lika självklart som att de ska få del av en 
pedagogisk verksamhet av god kvalitet. Många barn och unga äter inte frukost hemma. Det 
kan bero på att tiden inte räcker till, föräldrar som går tidigt till jobbet och inte ordnar med 
frukost till barnen eller på dåliga matvanor.  Det finns också barn som möts av ett tomt 
kylskåp på morgonen. Föräldrarna har helt enkelt inte råd att köpa mat.  
 
Den ökande barnfattigdomen är ett faktum i Sverige, såsom de ökande sociala klyftorna. 
Ojämlikheten har inte varit så stor sedan 1975. I en rapport från Rädda Barnens 
internationella organisation jämförs Sverige med länder i Östeuropa när det kommer till 
barnfattigdom. Sverige är sämst i Norden och det är störst skillnader mellan utrikes- och 
inrikesfödda i Sverige i EU. Inget barn ska behöva öppna ett tomt kylskåp 
 
Enligt skollagen har skolan ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnader mellan 
elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap.Det är en lagstadgad uppgift som 
måste tas på allvar. 
 
Det finns mycket som kommuner och myndigheter kan göra för att förbättra barn och ungas 
livsvillkor. Ett är att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna till att orka med 
undervisningen, lek och aktiviteter i skolan, genom att se till att inget barn ska behöva vara 
hungrig när skoldagen börjar. 
 
En god skolgång ger fler ungdomar utbildning och möjlighet till jobb, det medför att 
skolfrukost är ett sätt i arbetet att förebygga brott och kriminalitet. 
 
Vänsterpartiet vill se ett gemensamt agerande från Uddevalla kommun där alla kommunens 
grundskolor erbjuder frukost utan kostnad för alla elever oavsett årskurs. 
 
Vi föreslår därför Kommunfullmäktige besluta :  
 

- Att inrätta kostnadsfri frukost för alla elever i Uddevalla kommuns grundskolor. 



 
 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby  
David Höglund Velasquez  
Kerstin Åkare 
Annette Frisk 
 
Vänsterpartiet Uddevalla  



 
 

_________________________________________ 

LIBERALERNA UDDEVALLA  

uddevalla@liberalerna.se 

Motion om ridanläggning vid Sunds herrgård 

Uddevalla kommun har utrett frågan om en ny ridanläggning. Vi välkomnar detta eftersom det är 

dags att även ridsporten i Uddevalla får en anläggning värd namnet. Däremot är vi skeptiska till den 

höga ambitionsnivån man lägger. Fina läx- och konferensrum i all ära, men det kanske inte är 

högsta prioritet när ekonomin svajar och ungdomarna väntar på en plats där de kan sköta hästar och 

rida.  

Liberalerna vill därför att man sänker ambitionsnivån och bygger en välfungerande och praktisk 

ridanläggning på en plats som inte kräver stora markförberedelser och anpassningar. Bratteröd är ett 

orimligt alternativ eftersom det kräver för många och för dyra anpassningar av marken. Däremot 

kan kommunen använda befintliga byggnader och marker vid Sunds herrgård. På så sätt kan man 

starta verksamheten tämligen omgående för att sedan utveckla verksamheten allt eftersom. Man 

slipper också låsa fast sig vid driftskostnader på uppemot 1 miljon kronor i månaden vilket man kan 

undra över vilken ridklubb som har råd med dessa kostnader.  

Vi vill att Uddevalla kommun släpper tanken på ett luftslott och i stället bygger en bra, funktionell 

och modern anläggning i Uddevalla kommun. 

Liberalerna Uddevalla vill därför: 

att Uddevalla kommun omgående avbryter planerna på ridanläggning vid Bratteröd och i stället 

upprättar en ridanläggning vid Sunds herrgård. 

  

 

Maria Johansson 

Kalle Gustavsson 

Liberalerna Uddevalla 
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