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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 16 juni 2021  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  
Förslag: Martin Pettersson (SD) fredagen den 18 juni kl. 09:00. 

 

2.  Information från kommunens konsument-budget och skuldrådgivning 
Dnr KS 312970  

Kl. 11:00-11:30 
Lisbeth Svernling 
m.fl. 

3.  Information om befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2021 
Dnr KS 313000  

Kl. 11:30-12:00 
Helena Svernling 

4.  Information om Västtrafiks upphandling av trafiktjänster i Uddevalla 
Dnr KS 313118  

Kl. 13:00-13:30 
Sven Andersson 

5.  Medborgarförslag från Skredsviks samhällsförening genom Leif 

Kristiansson om gatljus i Skredsvik 
Dnr KS 2020/00799  

Kl. 13:30 

6.  Medborgarförslag från Madelen Heino Tavemark om utökat utbud för 

25-års jubilarer  
Dnr KS 2021/00160  
 
Beredning inför kommunfullmäktige 

Kl. 13:30 

7.  Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och 

Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 

hörselnedsättning 
Dnr KS 2020/00138  

 

8.  Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas rapport 

och revisionsberättelse för 2020 
Dnr KS 2021/00317  

 



  
 

Kallelse 
Föredragningslista 

Kommunstyrelsen 

 

2(3) 

2021-06-08  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

9.  Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020-2022 
Dnr KS 2019/00712  

 

10.  Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 
Dnr KS 2021/00285  

 

11.  Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2021/00286  

 

12.  Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt hävning 

av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen samt 

checklista, svar på återremiss 
Dnr KS 2020/00727  
 
Kommunstyrelsen egna ärenden 

 

13.  Inköp av fiskräknare vid Strömberget, Bäveån 
Dnr KS 2021/00301  

 

14.  Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2021 
Dnr KS 2021/00344  

 

15.  Ekonomisk avvikelse och åtgärdsplan för samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr KS 2021/00327  

 

16.  Ekonomisk avvikelse och åtgärdsplan för socialnämnden 
Dnr KS 2021/00352  

 

17.  Justering av kommunbidrag 2021 
Dnr KS 2020/00718  

 

18.  Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, tilläggsbeställning av 

läktare i idrottshall 
Dnr KS 2020/00631  

 

19.  Riktlinjer för markanvisningar, förslag att remittera ärendet 
Dnr KS 2021/00341  

 

20.  Rapportering av kommunstyrelsens informationssäkerhetsarbete 2021 
Dnr KS 2021/00336  

 

21.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, eldningsförbud, 

allmän handling samt vikarie för kommundirektör 
Dnr KS 2021/00351  
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Föredragningslista Föredragande 

22.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2021 
Dnr KS 2021/00005  

 

23.  Information från kommundirektören 2021 
Dnr KS 2021/00004  

 

24.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Dnr KS 2021/00002  

 

25.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 
Dnr KS 2021/00003  

 

 
Information om distansdeltagande m.m. 
Mot bakgrund av pågående smittspridning uppmanar ordförande partierna att endast låta sig 
representeras av en fysiskt närvarande ledamot per parti. Distansdeltagande godkänns under 
förutsättning att det sker från anvisade rum i stadshuset i enlighet med antagna 
bestämmelser för distansdeltagande i kommunstyrelsen. 
 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp 
gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt 
doftande hygienartiklar. 
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Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Skredsviks samhällsförening genom Leif 

Kristiansson om gatljus i Skredsvik 

Sammanfattning 

Skredsviks samhällsförening, genom Leif Kristiansson, har inkommit med 
medborgarförslag om gatubelysning i Skredsvik. 
 
Av förslaget framgår att samhällsföreningen står kostnaden för underhåll och drift av 28 
gatlyktor i Skredsvik. Belysningen förbrukar cirka 10 000 kwh per år. Förslagsställaren 
framför att kommunen borde bidra till driftkostnaderna. 
 
Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att avgöra ärendet. 
 
Kommunledningskontoret kan konstatera att den aktuella vägen (väg 807) vid vilken 
belysningen placerad är statlig. I kommunen finns ingen policy eller motsvarande som 
anger att bidrag ska ges till denna typ av anläggning. Förslaget föreslås därför avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 
Medborgarförslag från Leif Kristansson. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 



Medborgarförslagets ärende: 
Gatljus Skredsvik 
 
 
Ditt medborgarförslag: 
Skredsviks samhällsförening har under tjugo års tid underhållit och betalat strömkostnader för 
gatljusen. Vi har tjugoåtta gatlyktor där vi under dom sista två åren betalat 35000 kronor  i underhåll 
plus kostnaden för ström, ca 10000kwh / år .Vi som bor här betalar också kommunal och statlig skatt 
och undrar var rättvisan finns. Vi anser att kommunen borde bidra till kostnaden för att driva 
gatlamporna i bygden.  
  
Samhällsföreningen genom Leif Kristiansson 
 
Dagens datum: 
201223 
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Handläggare 

Administratör Elisabeth Härdner 
Telefon 0522-69 70 29 
elisabeth.hardner@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Madelen Heino Tavemark om utökat 

utbud för 25-års jubilarer  

Sammanfattning 

Madelen Heino Tavemark har skickat in ett medborgarförslag till kommunen om utökat 
utbud för 25-års jubilarer. Medborgarförslaget behandlades på kommunfullmäktige den 
2021-03-10 och kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle besluta i 
ärendet. Förslagsställaren föreslår att kommunen ska erbjuda de jubilarer som varit 
anställda i 25 år en rekvisition på en summa.  
  
Uddevalla kommun har sedan 2018-02-01 avtal med leverantörer för val av 25-årsgåva. 
Nuvarande avtal löper ut 2021-08-31.Medarbetarna som uppnått 25 års anställning har 
tidigare kunnat välja olika alternativ varav ett alternativ har varit resa men p g a 
pandemin har det resebolag kommunen upphandlat med gått i konkurs.  
Eftersom avtalet för 25-årsgåva snart löper ut har kommunen påbörjat ny upphandling. 
Vad som kommer att kunna erbjudas jubilarerna är beroende av de svar som kommunen 
får på upphandlingen. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till pågående arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Elisabeth Härdner 
Kommundirektör Administratör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till förslagsställaren. 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 3 mars 2021 08:46 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Utökat utbud för 25-års jubilarer 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt ärende gäller ett erbjudande för de jubilarer som varit anställda 25 år inom kommunen och som 
ska få en rekvision på en summa med anledning av detta.  
De har ju tidigare kunnat välja att ta ut rekvisionen på resor, men det har kommit till min kännedom 
att den möjligheten inte längre finns. Jag har haft kunder som efterfrågat att kunna få tillbaka den 
möjligheten.  
 
Eftersom vi finns i Uddevalla City så ville jag undersöka om det kan vara möjligt att jubilarerna får 
tillbaka den valmöjligheten genom ett samarbete med oss på Ticket i Uddevalla. Det bidrar till ett 
större utbud för jubilarerna samt även till ett levande centrum om jubilarerna handlar hos butikerna i 
stan. 
 
Dagens datum: 
2021-03-03 
 
Namn: 
Madelen Heino Tavemark 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

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

 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 

och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 

hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) föreslår i 
en motion att Uddevalla kommun ska återinföra uppdraget/tjänsten hos socialnämnden 
att ge stöd och hjälp till medborgare med syn- och/eller hörselnedsättning. Motionen har 
remitterats till socialnämnden, det kommunala rådet för äldre samt det kommunala rådet 
för personer med funktionsnedsättning. Kommunledningskontoret anser motionen 
besvarad med hänvisning till socialnämndens ingångna idéburna offentliga partnerskap 
med Synskadades Riksförbund Uddevalla. Enligt avtalet ska föreningen bistå 
kommunen med den typen av tjänster som motionärerna efterfrågar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-02. 
Kommunala rådet för äldres protokoll, 2021-05-25 § 27 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll, 2021-05-25 § 25 
Socialnämndens protokoll, 2020-03-18 § 36. 
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 
Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 
(SD) om stöd till personer med syn- och hörselnedsättning. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till ingånget idéburet offentligt partnerskap 
med Synskadades riksförbund. 
 

Ärendebeskrivning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) föreslår i 
en motion att Uddevalla kommun ska återinföra uppdraget att ge stöd och hjälp till 
medborgare med syn- och/eller hörselnedsättning. Kommunfullmäktige beslutade att 
remittera ärendet till socialnämnden samt de kommunala råden för äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 
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Socialnämnden beslutade 2020-03-18 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 
med motiveringen att stödet som efterfrågas i motionen redan kan erhållas efter ansökan 
om biståndsbedömd hemtjänst. 
 
Kommunstyrelsen beslutade dock 2021-04-18 att bevilja socialnämnden att ingå ett 
idéburet offentligt partnerskap med Synskadades Riksförbund Uddevalla. Avtalet 
innebär att föreningen bland annat kommer ge råd om anpassningar i hemmiljön och 
skötsel av vardagliga sysslor, motivera individer till aktivt deltagande i samhällslivet, 
utbildning i användandet av olika hjälpmedel för hörsel- och synnedsättningar. Avtalet 
gäller till och med 2023-03-31 med möjlighet till förläning ett år. Föreningen ersätts 
med 200 000 kr per år av kommunen. 
 
De kommunala råden för äldre och personer med funktionsnedsättningar beslutade 
2021-05-27 att anse motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens ingångna 
partnerskap med Synskadades Riksförbund Uddevalla.  
 
Kommunledningskontoret delar bedömningen att partnerskapet kommer leverera många 
av de tjänster som motionen föreslår och förordar därför att motionen ska anses 
besvarad. 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Motionärerna 
Socialnämnden 
 



2020-02-10

,:i:"i-::.'¡ ,i 'i ;,1¡,'.,,;:

Motion om stöd till personer med syn- octýeller hörselnedsättning.

Om syn- och/eller hörsel försämras leder detta ofta till en stor och svår omställningsprocess för den
som drabbas' Personer med sådana nedsättningar blir ofta mer isolerade än andra i samma ålder.
Detta leder till ett ofrivilligt mer passivt liv, som vi vet innebär ökad risk för sämre hälsa och därmed i
förlängningen också till högre kostnader för kommunens hemtjänst.

I många kommuner i landet finns en syn- och hörselinstruktör som ger råd och utreder behov av
anpassningar i hemmiljöry motiverar individer till aktivt deltagande i samhället, tränar dagliga sysslor
i och omkring hemmet och användandet och skötseln av syn- och hörselhjälpmedel.

Med stöd från dessa instruktörer kan fler människor fortsätta att leva självständigt både i hemmet och
i samhället. Detta ger förhöjd självsäkerhet och kontroll över vardagery trygghet och säkerhet, vilket
Ieder till ökad livskvalitet med större möjligheter att delta och vara aktiv i samhället. Uddevalla har
haft en omnämnd tjänst i många år, men den försvann i samband med denna persons pensionering.

Sverigedemokraterna vill absolut inte bidra till att försämra livsvillkoren för nämnda, synnerligen
utsatta, gruPper utan tvärtom tillförsäkra dem inte bara möjligheten utan också rätten till viktig social
samvaro, till sociala kontakter och att av egen förmåga kunna tillgodogöra sig information och
förströelse genom radio, TV och andra medier.

Västra Götalandsregionen har för sin del en syn- och hörselcentral i Vänersborg, vilka dock primärt
enbart tillhandahåller tekniska hjälpmedel och hörapparater och detta efter tidsbokning.
Således är detta knappast ett alternativ för behövande vars behov ofta är av enklare beskaffenhet och
dessutom utgörs patientgrupperna oftast av äldre med både begränsad mobilitet och nedsatt hälsa
utöver små möjligheter att med egna färdmedel ta sig till dessa centraler.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att Uddevalla kommun återinför uppdraget att ge adekvat stöd och hjälp till medborgare med syn-
och/eller hörselnedsättning.

U 2020-02-10

Pettersson (SD) Antonsson (SD)

Stefan Eliasson (SD)
Ledamot

Gruppledare
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Handläggare 

Avdelningschef Christer Fransson 
Telefon 0705226044 
christer.fransson@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 

och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- och 

hörselnedsättning 

Sammanfattning 

 Socialnämnden anser i sitt remissvar till kommunfullmäktige att motionen om att införa 
särskilda insatser för hörsel/synnedsatta ska avslås. Stöd och hjälp kan erhållas genom 
ansökan om biståndsbedömd hemtjänst eller kontakt med hörsel och syncentral inom 
VGR     

Beslutsunderlag 

 Motion från SD 20-02-10 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 20-02-12 
Tjänsteskrivelse 20-02-21    

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att som remissvar föreslå att kommunalfullmäktige avslår motionen om att införa 
särskild insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och hjälp finns inom 
existerande verksamheter 
 
   

Ärendebeskrivning 

En motion till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna föreslår att Uddevalla 
kommun inför särskilt stöd för personer med hörsel och/eller synnedsättning. 
 
Uddevalla har tidigare haft en funktion som heminstruktör som senare benämndes 
syninstruktör. Funktionen var en service för främst synnedsatta och hjälpte till med 
praktiska problem i vardagen kopplat till synnedsättningen men var även ett 
samtalsstöd, annan service var att vara behjälplig att skriva ansökningar om färdtjänst 
eller att ansöka om belysningsanpassning.  
 
Funktionen syninstruktör är inte lagstadgad, ingår inte i socialtjänsten kärnuppdrag och 
är inte heller hälso och sjukvård. Många kommuner i närområdet har valt att avskaffa 
funktionen eller har aldrig infört den. Stöd i samband med funktionsnedsättning 
inklusive hörsel och synnedsättning kan erhållas genom ansökan om biståndsbedömd 
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hemtjänst. Det är VGR:s hörsel och syncentraler som är rehabiliteringsansvariga för 
målgruppen och ska stödja, ge råd samt förskriva hörsel/syn hjälpmedel. 
 
Risk och konsekvensanalys i samband med att tjänsten togs bort visar inte på några 
särskilda konsekvenser eller risker i samband med borttagandet av servicen. Tjänsten 
hade varit vakant 6 månader vid analysen och vakanshållningen hade inte resulterat i 
några reaktioner från syncentral eller hemtjänst. Inte brukare har reagerat till 
socialtjänsten mot att servicen tagits bort. 
Socialnämnden föreslås att som remissvar föreslå att kommunalfullmäktige avslår 
motionen om att införa särskild insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och 
hjälp finns inom existerande verksamheter. 
 
 
 
Roger Granat Christer Fransson 
Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr SN 2020/00058  

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- och 
hörselnedsättning 

Sammanfattning 

En motion till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna föreslår att Uddevalla 
kommun inför särskilt stöd för personer med hörsel och/eller synnedsättning. Kommun-
fullmäktige har beslutat att remittera motionen till socialnämnden, det kommunala rådet 
för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. 
 
Socialnämnden anser i sitt remissvar till kommunfullmäktige att motionen om att införa 
särskilda insatser för hörsel/synnedsatta ska avslås. Stöd och hjälp kan erhållas genom 
ansökan om biståndsbedömd hemtjänst eller kontakt med hörsel och syncentral inom 
VGR.   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 
Arbetsutskottets protokollsutdrag 2020-03-04 § 12 Motion från Martin Pettersson (SD), 
Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- 
och hörselnedsättning. 
Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 
(SD) om stöd till personer med syn- och hörselnedsättning 2020-02-10. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 20-02-12 § 60 Motion från Martin Pettersson 
(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 
syn- och hörselnedsättning.  

Yrkanden 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Martin Pettersson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Stefan Skoglund (S) yrkar att som remissvar föreslå kommunalfullmäktige bifalla 
motionen genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationerna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på förslaget i handlingarna mot Rose-Marie 
Antonssons (SD) och Martin Petterssons (SD) bifallsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslag i handlingarna mot Stefan Skoglunds 
(S) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att som remissvar föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen om att införa särskild 
insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och hjälp finns inom existerande 
verksamheter. 
  
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 forts. 

Reservation 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 
 
Stefan Skoglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar 
en skriftlig reservation från (S)-gruppen i socialnämnden enligt följande: 
 
Alla politiska partier pratar om att man vill stärka samverkan med idéburen sektor och 
här har vi en möjlighet. Det finns även 5 miljoner kronor avsatta i budgeten, för 
idéburna offentliga partnerskap (IOP). Brukarorganisationerna har kompetens, lokaler, 
och nära kontakt med de grupper som behöver stöd och har visat intresse av att 
samverka. Att samverka mer med brukarorganisationerna som stöder målgrupperna är 
en vinn vinn situation. 
 
Man skulle även i samband med detta kunna diskutera andra frågor som 
brukarorganisationerna skulle kunna ha intresse utav i partnerskap med kommunen. 
Exempelvis skulle de kunna hjälpa till i prioriteringen utav ”enkelt avhjälpta hinder” 
där de framfört synpunkter på hur kommunen prioriterat när de kartlagt 
tillgängligheten i kommunen. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2020-03-25 
Ann-Charlott Gustafsson, Raymond Wälsjö 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-26 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2020-03-27 
Kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2021/00319  

Svar på motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie 
Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer 
med syn och hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) inkom 
med en motion om att Uddevalla kommun ska införa särskilt stöd för personer med 
hörsel- och/eller synnedsättning.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 att remittera motionen till socialnämnden, 
kommunala rådet för äldre samt kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Under 2020 blev flera av kommunala rådens sammanträden 
inställda på grund av covid-19 och därför har inte ärendet hanterats tidigare.   
 
Socialnämnden beslutade 2020-03-18 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
När beslutet togs i socialnämnden yrkade bland annat motionären Martin Pettersson 
(SD) samt Stefan Skoglund (S) att som remissvar föreslå kommunfullmäktige bifalla 
motionen genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationerna.       
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-12.  
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 118, initiativ till idéburet offentligt 
partnerskap mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun. 
Förslag till överenskommelse om IOP mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och 
Uddevalla kommun. 
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 § 44 Överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap mellan SRF Uddevalla och Uddevalla kommun.  
Socialnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 36, motion från Martin Pettersson (SD), 
Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn 
och hörselnedsättning.  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 60, motion från Martin Pettersson 
(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 
syn och hörselnedsättning. 
Motion från Martin Pettersson (SD) Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 
(SD) om stöd till personer med syn och hörselnedsättning. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar 
  
att anse motionen besvarad då syftet med motionen har genom kommunstyrelsens 
beslut, 2021-04-28, indirekt genomförts. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Forts. § 27  

 
Vid protokollet 
Kajsa Jansson  
 
Justerat  
Stefan Skoglund (S), Irene Börjesson  
 
Skickat 2021-06-01 
Kommunstyrelsen  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2021/00319  

Svar på motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie 
Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer 
med syn och hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) inkom 
med en motion om att Uddevalla kommun ska införa särskilt stöd för personer med 
hörsel- och/eller synnedsättning.   
 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 att remittera motionen till socialnämnden, 
kommunala rådet för äldre samt kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning. Under 2020 blev flera av kommunala rådens sammanträden 
inställda på grund av covid-19 och därför har inte ärendet hanterats tidigare.   
 
Socialnämnden beslutade 2020-03-18 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 
När beslutet togs i socialnämnden yrkade bland annat motionären Martin Pettersson 
(SD) samt Stefan Skoglund (S) att som remissvar föreslå kommunfullmäktige bifalla 
motionen genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationerna.       
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-17.  
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 118, initiativ till idéburet offentligt 
partnerskap mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun. 
Förslag till överenskommelse om IOP mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och 
Uddevalla kommun. 
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 § 44 Överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap mellan SRF Uddevalla och Uddevalla kommun.  
Socialnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 36, motion från Martin Pettersson (SD), 
Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn 
och hörselnedsättning.  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 60, motion från Martin Pettersson 
(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 
syn och hörselnedsättning. 
Motion från Martin Pettersson (SD) Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 
(SD) om stöd till personer med syn och hörselnedsättning. 
 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 
  
att anse motionen besvarad då syftet med motionen har genom kommunstyrelsens 
beslut, 2021-04-28, indirekt genomförts. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 25 

 
Vid protokollet 
Pernilla Tarler 
 
Justerat 2021-06-07 
Stefan Skoglund 
Bo Simonsson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-05-25 Dnr KS 2021/00317 

  

 

Handläggare 

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

 

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas 

rapport och revisionsberättelse för 2020 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2020.  
 
Förbundet redovisar ett överskott om totalt 555 tkr jämfört med budgeterat resultat på 
170 tkr.  
 
Revisorerna har uppmärksammat att förbundets långsiktiga soliditetsmål om 10% inte 
uppnåtts under 2020. Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 
Fyrbodals kommunalförbund, direktionen, protokoll 2020-05-06 § 41. 
Årsredovisning 2020. 
Revisorernas granskningsrapport årsredovisning 2020 
Revisorernas granskningsrapport 2020, delårsrapport 2020. 
Revisionsberättelse 2020.  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020,  
 
att godkänna årsredovisningen för år 2020.    
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 





_________________________________________________________________ 
 
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund  
Org nr: 222000-1776 

  

        

Direktionen 

 

Fullmäktige i respektive   

 medlemskommun 

  

     

Revisionsberättelse för år 2020 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

kommunalförbundet av dess direktion. 

 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 

finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. 

 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 

om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 

förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. Ingen fördjupad granskning har genomförts under året till följd 

resursbrist. 

 

Vi har uppmärksammat  

• Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts under 
2020.  
 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är  

förenligt med de mål som direktionen uppställt. 

 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma. 



 

 

Vi åberopar bifogade rapporter. 

 

 

 

Uddevalla den 26 mars 2021 

 

 

Thomas Boström Anita Älgemon Ann-Britt Dahl 

Vänersborgs kommun Tanums kommun Färgelanda kommun 

 

 

 

Claes Hedlund Lennart Hansson 

Munkedals kommun Åmåls kommun 

 

 

 

Bilagor:  

PwC Granskning av delårsbokslut 

PwC Granskning av bokslut och årsredovisning 
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 Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kom-

munalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget in-

går som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer un-

derlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med la-

gens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål 

för en god ekonomisk hushållning.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedöm-

ningar: 

Revisionsfråga Kommentar  

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning om 
verksamhetens utfall, 
verksamhetens finan-
siering och den eko-
nomiska ställningen? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning har det inte fram-
kommit några omständigheter som ger oss an-
ledning att anse att årsredovisningen inte läm-
nar upplysning om verksamhetens utfall, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur 
bör fortsatt utvecklas till nästkommande år. 
Kommunalförbundet lever upp till kommunalla-
gens krav på en ekonomi i balans för år 2020. 

 

Är årsredovis-
ningens resultat 
förenligt med de 
mål direktionen 
beslutat avse-
ende god ekono-
misk hushåll-
ning? 
 
 

Delvis uppfyllt 
Vår samlade bedömning utifrån avrapporte-
ringen i årsredovisningen är att resultatet del-
vis är förenligt med de mål som direktionen har 
beslutat om. Vi bedömer att kommunalförbun-
det bör utveckla måluppföljning till kommande 
årsbokslut och göra en samlad bedömning av 
avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk 
hushållning.  

 
 

Är räkenskap-
erna i allt vä-
sentligt rättvi-
sande? 
 
 

Uppfyllt 

Räkenskaperna bedöms som rättvisande.  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive full-

mäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 

redovisningen avser. Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som 

en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbun-

dets ekonomiska ställning. Förbundsdirektionen ska formulera verksamhetsmässiga och 

finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas 

upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-

ningen är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning. Revisorernas 

skriftliga beskrivning ska lämnas till respektive fullmäktige inför behandlingen av årsre-

dovisningen. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska 

lämna till respektive fullmäktige.   

Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om års-

redovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt 

om resultatet är förenligt med beslutade mål för god ekonomisk hushållning.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

● Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen?  

● Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat av-

seende god ekonomisk hushållning? 

● Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?   

 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 

grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och för-

ändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 

de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 

kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 

kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen kommer att utföras enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägled-

ning för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala yrkes-

revisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial.  

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs rekom-

mendation “RU Granskning av årsredovisning”. 

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag 

till den finansiella rapporteringen. Inom ramen för granskningen har riktigheten i de projekt 

som förbundet bedriver inte prövats närmare.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av förbundsdirektionen 2021-03-25 och 

överlämnades till medlemskommunernas respektive fullmäktige i samband med faststäl-

landet.  

Rapportens innehåll har sakgranskats av administrativ chef och förbundsdirektör.  
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 Iakttagelser och bedömningar 
 

Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning 

Iakttagelser 

Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen är i delar upprättad efter krav enligt LKBR och RKR:s rekom-

mendationer. Strukturen bör fortsatt anpassas efter praxis och exempel på förbättrings-

områden är:   

● Tillse att förvaltningsberättelsen struktureras utifrån de huvudrubriker som framgår 

av RKR 15. 

● Tillse att information under varje huvudrubrik beskrivs på det sätt som anges i RKR 

15.  

● Tillse att balansräkningens uppställning i årsredovisningen anpassas till LKBR 6 

kap. 2§.  

● Tillse att upplysning i noter lämnas som specificerar innehållet i resultaträkning och 

kassaflödesanalys. Tillse att upplysning i noter till balansräkningen omfattar de krav 

som ställs enligt i bland annat RKR; R4, R5, R10, R15.  

Driftredovisning 

Årsredovisningen innehåller driftredovisning i eget avsnitt och är uppdelad i de tre områ-

dena: basverksamhet, projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.  

Av driftsredovisningen för basverksamheten framgår hur utfallet förhåller sig till den bud-

get som fastställs för verksamheten. Av övriga driftredovisningar framgår inte hur utfallet 

förhåller sig till budget, med anledning av att det inte finns någon beslutad budget för 

projektverksamhet och särskilt finansierad verksamhet.  

Investeringsredovisning 

Årsredovisningen innehåller inte en investeringsredovisning eller en samlad redovisning 

av kommunalförbundets investeringsverksamhet. Under 2020 har kommunförbundet 

inte genomfört några investeringar varför detta bedöms som överflödigt.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 

anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens ut-

fall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förvaltningsberättel-

sens struktur bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.  

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 

2020. 
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God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen 11 kap. 1 § ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushåll-

ning i sin verksamhet. Denna bestämmelse gäller även kommunalförbund. Mål för en god eko-

nomisk hushållning ska beslutas av förbundsdirektionen och framgå av budget, enligt kommu-

nallagens 11 kap. 6 §. Förbundsdirektionen har beslutat om en verksamhetsplan och budget för 

2020 som innehåller ett antal finansiella och verksamhetsmässiga mål.  

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot finansiella mål för god ekonomisk hushåll-

ning. Av den framgår att tre av fyra finansiella mål är uppfyllda. För ett mål lämnas ingen 

bedömning.  

Finansiella mål Utvärdering och utfall 2020 Bedömd målupp-
fyllelse 

Att ha en budget i balans, in-
täkterna ska överstiga kost-
naderna  

Förbundet når målet om en budget i ba-
lans genom att göra överskott om totalt 
555 tkr (466 tkr), jämfört med budgete-
rat resultat på 170 tkr. Resultatet består 
av överskott i både basens och projekt-
verksamhetens resultat, som klarar av 
att täcka det underskott som genererats 
i resultatet för den särskilt finansierade 
verksamheten, Kurser och Konferenser 
som avvecklats under året.  

Uppfyllt  

Att ha en långsiktig stabil soli-
ditetsnivå på 10 procent, 
nivån kan dock variera över 
tid beroende av åtaganden 
som direktionen 
finner angelägna.  
 

Kommunalförbundet arbetar med att nå 
det långsiktiga målet om en soliditets-
nivå på 10 procent bland annat genom 
att slutredovisa genomförda projekt med 
överskott som tillfaller förbundets egna 
kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent, 
vilket är en höjning från 2019 med 1 
procentenhet. 

Bedömning ej läm-
nad 

Att ha en god likviditet så att 
det är möjligt att både 
täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera 
medel i projekt där förbundet 
är projektägare 
 

Kommunalförbundet har en god likviditet 
som främst beror på förvaltade delreg-
ionala tillväxtmedel och har därmed lik-
vida medel om cirka 37 miljoner kronor 
(cirka 29 miljoner). Därmed nås målet 
om god likviditet. 

Uppfyllt  

Att tillväxtmedlen sammanta-
get ska växlas upp med minst 
50 procent, utöver de medel 
som kommunerna 
och Västra Götalandsreg-
ionen bidrar med 

Det finansiella målet avseende uppväx-
ling av tillväxtmedlen är uppnått. Den to-
tala uppväxlingen uppgår till en budge-
terad omslutning på 117 595 149 kronor 
(139 Mkr), vilket innebär en uppväxling 
med 574 procent, det vill säga faktor 
5,74 (680 procent, faktor 6,8). 

Uppfyllt  
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Mål för verksamheten 

I verksamhetsplan och budget 2020 har direktionen fastställt åtta verksamhetsmål med 

tillhörande strategier och mätetal.  

I särskilt avsnitt i årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verk-

samhetsmål. Det görs inte någon samlad bedömning huvudsida målen i sin helhet är 

uppfyllda eller inte, utan varje mätetal utvärderas med en tregradig färgskala. Det finns 

även en kvalitativ analys till respektive mål.  

Verksamhetsmål  Utfall 2020 Bedömd målupp-
fyllelse 

Bättre företagsklimat och ett 
starkt näringsliv 

Gröna målvärden: 0 st  
Gula målvärden: 2 st  
Röda målvärden: 0 st 
Ej bedömda målvärden: 0 st  

Bedömning ej läm-
nad  

En väl fungerande kompe-
tensförsörjning utifrån arbets-
marknadens behov samt indi-
viders tillgång till likvärdig ut-
bildning 

Gröna målvärden: 7 st  
Gula målvärden: 4 st  
Röda målvärden: 2 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st  

Bedömning ej läm-
nad 

En väl utvecklad infrastruktur 
 

Gröna målvärden: 0 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 1 st st 
Ej bedömda målvärden: 2 st   

Bedömning ej läm-
nad  

Hållbar landsbygdsutveckling 
med väl fungerande samspel 
mellan städer och landsbyg-
der 

Gröna målvärden: 1 st  
Gula målvärden: 2 st  
Röda målvärden: 1 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  

En stark och attraktiv gräns-
region 

Gröna målvärden: 1 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 1 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  

En aktiv och nyskapande 
kulturregion för alla 

Gröna målvärden: 2 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 1 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  

Invånarna ska erbjudas en 
god, jämlik och kunskapsba-
serad socialtjänst, vård och 
omsorg 

Gröna målvärden: 3 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 2 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  

God och jämlik hälsa för barn 
och unga 

Gröna målvärden: 3 st  
Gula målvärden: 0 st  
Röda målvärden: 0 st st 
Ej bedömda målvärden: 0 st 

Bedömning ej läm-
nad  
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Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning 2020 

I årsredovisningen framgår inte någon samlad bedömning av om god ekonomisk hushåll-

ning har uppnåtts eller inte under 2020.  

Bedömning 

Vi har, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt med fast-

ställda mål för en god ekonomisk hushållning. Vi kan konstatera att det finns en uppfölj-

ning av förbundsdirektionens finansiella och verksamhetsmässiga mål för en god ekono-

misk hushållning i årsredovisningen. Förbundsdirektionen gör i årsredovisningen en be-

dömning att tre av fyra finansiella mål uppfylls. Bedömningen av måluppfyllelse för verk-

samhetsmålen lämnas inte på sin helhet och i årsredovisningen lämnas inte någon sam-

lad bedömning av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning för år 2020.  

Vår samlade bedömning utifrån avrapporteringen i årsredovisningen är att resultatet del-

vis är förenligt med de mål som direktionen har beslutat om. Vi bedömer att kommunal-

förbundet bör utveckla måluppföljning till kommande årsbokslut och göra en samlad be-

dömning av avseende måluppfyllelse för en god ekonomisk hushållning.  

Rättvisande räkenskaper1 

Periodens resultat uppgår till 555 tkr (465 tkr) och ger en positiv budgetavvikelse på 385 

tkr. Balansomslutningen är 49 857 tkr (54 263 tkr). Eget kapital har ökat till 4 168 tkr, 

jämfört med 3 613 tkr i föregående årsbokslut.  

Iakttagelser 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser note-

rats. 

Kommentarer till resultaträkningen  

Personalkostnader  

Vid granskning av kommunalförbundets personalkostnader noteras att lönesättning 2020 

inte kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut. Vi har utifrån substan-

sanalytisk granskning ej funnit orimliga registrerade grundlöner eller utbetalade löner uti-

från ursprunglig överenskommelse enligt anställningsavtal, men spårbarhet av beslut om 

ny lönesättning efter löneöversyn bör stärkas.  

Vid granskning av kommunalförbundets pensionskostnader noteras att anställda inte om-

fattas av tjänstepensionsavtalen AKAP-KL eller KAP-KL. Nuvarande tjänstepensionsavtal 

bör utredas.  

  

 
1
 Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.  

2
 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 

välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
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Periodiseringsprinciper  

Periodiseringar sker för basverksamheten vilket kan medföra att poster för övriga verk-

samheter hamnar på utbetalningsår. Detta påverkar inte redovisat resultat men kan på-

verka omsättning och balansomslutning något. 

Kommentarer till balansräkningen  

Materiella anläggningstillgångar 

Vid granskning av kommunalförbundets materiella anläggningstillgångar har vi noterat att 

förbundet har fullt avskrivna inventarier/datorer (kto 1210-1219 med uppbokat anskaff-

ningsvärde om 829 tkr) som inte är fullt ut spårbara mot detaljerad förteckning eller genom 

fysisk märkning. Enligt RKR R4 ska en materiell anläggningstillgång inte längre redovisas 

som en tillgång när avyttrats eller slutgiltigt tagits ur bruk och bedöms sakna värde vid en 

framtida avyttring. Med anläggningar som inte är fullt ut är spårbara mot detaljerad för-

teckning finns risken att anläggningar som tagits ur bruk i verksamheten fortfarande finns 

uppbokade redovisningsmässigt i förbundets redovisning. Därför rekommenderar vi att 

genomgång av helt avskrivna anläggningar bör ske i syfte att säkerställa eventuellt behov 

av utrangering i posten.   

Omsättningstillgång - fasträntekonto   

Vid granskning av kommunalförbundets kassa och bank noteras ett fasträntekonto. Klas-

sificering bör övervägas såsom kortfristig placering i enlighet med god sed.  

Förvaltning av delregionala tillväxtmedel (kortfristiga skulder)  

Enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen ska erhållna delregionela medel 

användas till att formera genomförandet av Västra Götalands 2020 - strategi för tillväxt 

och utveckling i Västra Götaland 2014-2020. Per balansdag uppgår skuldförda delreg-

ionla tillväxtmedel till 26 956 tkr, varav 14 528 tkr avser erhållna med ej utnyttjade medel 

åren 2010-2019. Vi ser det som väsentligt att medel används till ändamål i enlighet med 

överenskommelse. Inom ramen för granskningen har vi erhållit en sammanställning som 

visar hur medlen ska förbrukas till år 2023. Vi har inte stämt denna överenskommelse 

med motparten (VGR).  

Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Våra noteringar och kom-

mentarer ovan bör omhändertas under 2021. 
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Bedömningar utifrån revisions-
frågor 
 

Revisions-
fråga 

Kommentar  

Lämnar årsredovis-
ningen upplysning 
om verksamhetens 
utfall, verksamhetens 
finansiering och den 
ekonomiska ställ-
ningen? 

Uppfyllt 

Grundat på vår granskning har det inte fram-

kommit några omständigheter som ger oss an-

ledning att anse att årsredovisningen inte läm-

nar upplysning om verksamhetens utfall, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen. Förvaltningsberättelsens struktur 

bör fortsatt utvecklas till nästkommande år.  

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav 

på en ekonomi i balans för år 2020. 

 

 

Är årsredovis-
ningens resultat 
förenligt med 
de mål direkt-
ionen beslutat 
avseende god 
ekonomisk hus-
hållning? 
 
 

Delvis uppfyllt 
Vår samlade bedömning utifrån avrapporte-

ringen i årsredovisningen är att resultatet delvis 

är förenligt med de mål som direktionen har be-

slutat om. Vi bedömer att kommunalförbundet 

bör utveckla måluppföljning till kommande års-

bokslut och göra en samlad bedömning av av-

seende måluppfyllelse för en god ekonomisk 

hushållning.  

 
 

Är räkenskap-
erna i allt vä-
sentligt rättvi-
sande? 
 
 

Uppfyllt 

Räkenskaperna bedöms som rättvisande.  
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Rekommendationer 
Utan att det påverkar vår bedömning ovan rekommenderar vi förbundsdirektionen att:  

● Fortsätta arbetet med att anpassa förvaltningsberättelsens struktur till RKR:s rekom-

mendationer till nästkommande årsbokslut  

● Tillse att lönesättning kan härledas till ett av lönesättande chefs attesterade beslut  

● Gå igenom av helt avskrivna anläggningar i syfte att säkerställa eventuellt behov av 

utrangering i posten. 

● Utreda nuvarande tjänstepensionsavtal.  

● Pröva klassificeringen av innehav på fasträntekonto.  

 

 

 

 

 

2021-02-27 
 
 
 
 
Daniel Larsson 

  
 
 
 
 
Fredrik Carlsson  

Auktoriserad revisor 
 

 Uppdragsledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt grans-
kat delårsrapport, perioden 2020-01-01 – 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund. 
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett un-
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål 
som direktionen fastställt.  

I delårsrapporten redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr), vilket är 756 tkr lägre 
än motsvarande period föregående år. I delårsrapporten lämnas en resultatprognos på 58 
tkr till årets slut. Därmed prognostiseras en avvikelse om - 122 tkr mot beslutad budget för 
verksamhetsåret 2020.  

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revision-
ella bedömning: 

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräk-
ning enligt LKBR:s bestämmelser.  Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2020. 

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket 
skall ske enligt god sed. 

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Förbundsdirektionen har i verksamhetsplan 2020 för Fyrbodals kommunalförbund beslu-
tat om fyra finansiella mål samt åtta övergripande strategiska mål med därtill kopplade 
strategier och mätetal för verksamheten. I granskad delårsrapport redovisas inte någon 
uppfyllelse av målen för perioden eller prognostiserad uppfyllelse till verksamhetsårets 
slut. Utvärdering av måluppfyllelse är således inte möjlig att genomföra.   
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 Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens be-
handling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. 
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till direkt-
ionen och till respektive fullmäktige i de 14 medlemskommunerna: Bengtsfors, Dals-Ed, 
Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, 
Uddevalla, Vänersborg och Åmål.  

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rä-
kenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av för-
bundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.  

Direktionen ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning.  

Revisionsobjekt i denna granskning är förbundsdirektionen som är ansvarig för delårsrap-
portens upprättande. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall 
biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen 
för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

1.3. Revisionskriterier 
Följande kriterier används i granskningen: 

• Kommunallag (KL) 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport 

• Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning 

• Direktionens anvisningar avseende delårsrapport 

1.4. Avgränsning och metod 
Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-06-30, 
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• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur redovisning av det prognostiserade helårsresultatet är förenligt med målen för 
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål) beslutade 
av förbundsdirektionen. 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges 
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning 
och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande. 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att 
i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är 
översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som 
ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jäm-
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. 

Vår granskning baseras på den delårsrapport som presenterades för oss per 2020-08-17. 
Delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-09-24. 

Rapportens innehåll har faktagranskats av personal på kommunalförbundet. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

 

2.1. Lagens krav och god redovisningssed 
 

2.1.1. Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – juni 2020. I delårsrapporten 
redovisas ett periodresultat på - 446 tkr (310 tkr). Direktionen har avsikt att överlämna 
rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i respektive medlemskommun. 

Förvaltningsberättelse 
Delårsrapporten inleds med en förenklad förvaltningsberättelse som huvudsakligen omfat-
tar innehåll i enlighet med gällande rekommendation från Rådet för kommunal redovis-
ning (R17 Delårsrapport). Bland väsentliga händelser under perioden beskrivs bland an-
nat att förbundsdirektör tillsammans med verksamhet har fått i uppdrag att vidta åtgärder 
för att medverka till att minska effekter av Covid-19 och att arbetet ska påbörjas under 
hösten.  

Vid upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet 
utifrån målen om god ekonomisk hushållning beskrivs att verksamhet och ekonomi för-
väntas följa tidigare år. Förvaltningsberättelsen lämnar en prognos om ett resultat på 58 
tkr till årets slut, vilket skulle innebära en avvikelse om - 122 tkr från den beslutade bud-
geten för verksamhetsåret 2020. En beräkning och redovisning av balanskravsresultat 
framställs utifrån periodens utfall. Utifrån beräkning och redovisning uppfyller förbundet 
inte balanskravet för perioden.  

Bedömningen att balanskravsresultat förväntas uppnås till årets slut lämnas i förvalt-
ningsberättelse. 

Finansiella rapporter 
Delårsrapporten innehåller en driftredovisning för basverksamhet, projektverksamhet och 
övrigt finansierad verksamhet samt en resultat- och balansräkning. Enligt delårsrapporten 
har investeringar inte förekommit under perioden.  

Vi har inom ramen för delårsgranskningen inte närmare prövat riktigheten i de projekt som 
förbundet bedriver. Upparbetade kostnader periodiseras fullt ut mot förutbetalda intäkter. 
Förutbetalda projektmedel balanseras till ett belopp om 5,19 mnkr (4,13 mnkr f.å). Upp-
lupna intäkter om ca 7,19 mnkr (7,87 mnkr f.å) hänförliga till projekt är även upptagna i 
bokslutet. Ökad balansering av förutbetalda projektmedel förklaras främst av att fler pro-
jekt har skjutits fram till hösten jämfört med föregående år medans upplupna projektmedel 
däribland medel för ESF-projektet En Skola för Alla fluktuerar beroende på mängden pro-
jekt samt i vilket stadie de är. ESF-projekt granskas i särskild ordning. 
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Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för kommunen har följande 
iakttagelser noterats: 

• För första halvåret 2020 redovisas ett resultat om - 446 tkr. Vid genomförd analy-
tisk granskning av resultaträkningen hänförs aktuellt minusresultat till uteblivna in-
täkter på grund av genomförd avveckling av verksamheten för Kurser och Konfe-
renser samt att Covid-19 har föranlett till inställda kurser därmed lägre intäkter 
jämfört med föregående delårsbokslut.  

• Fyrbodal kommunalförbunds resultat- och balansräkning följer inte Lag om kom-
munal bokföring och redovisnings, LKBR (2018:597) kap 5 § 2 respektive kap 6 § 
2:s lagkrav avseende uppställning av resultat- och balansräkning.  Arbete med 
anpassning till LKRB pågår. 

Noter  
Delårsrapporten omfattar vissa upplysningar som ska lämnas i not enligt RKR:s rekom-
mendation R17. Enligt delårsrapporten har det inte skett några förändringar vad gäller 
redovisningsprinciper sedan bokslut 2019. Förklaring till eventuella säsongsvariationer, 
upplysning om extraordinära poster eller effekter av ändrade uppskattningar lämnas inte 
särskilt i not då behov av detta inte anses föreligga. Förbundet har inga ansvarsförbindel-
ser. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt förutom uppställningsform gällande resultat- och balansräk-
ning enligt LKBR:s bestämmelser.  Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2020. 

Direktionen har inte fastställt delårsrapporten inom två månader efter rapportdatum vilket 
skall ske enligt god sed. 

2.2. God ekonomisk hushållning 
2.2.1. Iakttagelser 

Enligt Kommunallagen 11 kap 1 § skall kommuner och landsting ha god ekonomisk hus-
hållning i verksamhet. Denna bestämmelse gäller även för kommunalförbund. Beslut om 
sådana mål skall tas av direktionen.  

Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för 2016-2019 i den finns mål för verksam-
heten. Dessa mål redovisas enligt delårsrapporten i förbundets verksamhetsplan.  

Direktionen har i verksamhetsplan 2020 Fyrbodals kommunalförbund beslutat om fyra 
finansiella mål: 

- Att ha en budget i balans, intäkter ska överstiga kostnader 

- Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid 
beroende av åtaganden som direktionen finner angelägna. 

- Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare. 

- Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel 
som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med. 
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Därutöver har direktionen fastställt åtta övergripande strategiska verksamhetsmässiga 
mål med därtill tillhörande strategier och mätetal. 

2.2.2. Bedömning 

Mål inom ramen för god ekonomisk hushållning finns fastställda för förbundet. Utvärdering 
av måluppfyllelsen har inte skett i förvaltningsberättelsen vilket skall ske. Uppföljning av 
de fyra finansiella målen sker inte i förvaltningsberättelsen. 

Uppföljning av de övergripande strategiska målen (verksamheten) redovisas i bilagor till 
delårsrapporten (verksamhetsrapport Q1 resp Q2).  

Vi förordar uppföljningen av finansiella och verksamhetsmässiga mål förtydligas till kom-
mande år.   
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 Bedömningar utifrån revis-
ionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Har delårsrapporten upprättats en-
ligt lagens krav och god redovis-
ningssed? 

Delvis uppfyllt  
Brister finns gällande 
uppställningsform av 
resultat- och balans-
räkning samt tidpunk-
ten för delårsrappor-
tens fastställande. 

 

Är resultaten i delårsrapporten för-
enliga med de av direktionen fast-
ställda målen för god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. finns förutsätt-
ningar att målen kommer att upp-
nås? 

Ej uppfyllt 
Fastställda mål följs 
inte i upp i förvalt-
ningsberättelsen. 
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2020-08-25 
 
 
 
 
 

Fredrik Carlsson  
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund enligt de villkor 

och under de förutsättningar som framgår av avtal. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 

gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Förbundsdirektören om 
verksamheten 2020 
2020 – ett sådant märkligt år! Pandemin slog till med full kraft under våren. Hela samhället 
ställdes inför svåra frågor. Omställningen gick snabbt och utmanade oss på olika sätt som vi inte 
har upplevt tidigare. Välfärden och näringslivet har ställts inför stora utmaningar. Regeringen 
har skjutit till resurser till sjukvård och äldreomsorg. Jobb och företag har räddats genom 
krisåtgärder. Inom vår delregion har det handlat om både hopp och förtvivlan – allt från en stor 
möjlig företagsetablering till konsekvenserna av att gränsen till Norge är stängd.  

Den politiska ledningen i kommunalförbundet gav under våren ett tydligt uppdrag att 
kraftsamla för att minska effekterna av Covid-19. Verksamheten ställde inte in utan ställde om! 
Förbundets värdefulla kapital, det vill säga den samlade kompentensen och erfarenheten som 
finns tillsammans med allas engagemang har varit av stor betydelse. De etablerade nätverken 
har varit viktiga för att kunna prioritera och rikta förbundets insatser dit det har behövts. 
Samverkan och samarbeten har ökat i betydelse. Detta har manifesterats bland annat genom 
uppstart av Företagarhjälpen Fyrbodal – en kostnadsfri rådgivningstjänst för företagare, genom 
nära samverkan med smittskydd, vårdhygien, NU-sjukvården och primärvård för att bistå 
kommunerna och genom att stötta kulturansvariga i deras omställningsarbete. 

Under verksamhetsåret har kommunalförbundet på medlemskommunernas uppdrag arbetat 
intensivt för att ta hand om företagsetableringsärenden, samt ansöka om medel för att möta upp 
behov av vägledning och kompetensomställning kopplat till krisdrabbade näringar. Det finns 
branschråd där verksamheten har örat mot rälsen för att möta upp behov när det gäller 
kompetensförsörjning. Inom miljöområdet har tester genomförts som resulterat i förbättrade 
möjligheter att resa till och från mindre samhällen. Många insatser har genomförts i syfte att bli 
en fossilfri region. Kommunalförbundet har arbetat nära kommunerna i infrastrukturfrågor och 
ett framgångsrikt påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring 
mellan Västtrafik, Västra Götalandsregionen och kommunalförbundet. 

Inom ramen för forskning och utveckling har förbundet fokus på vård och omsorg, individ- och 
familjeomsorg samt funktionshinder/socialpsykiatri. Detta medför att vi för chefer och 
medarbetare i kommunerna bidrar med att generera kunskapsutveckling så att dessa i sin tur 
stärks i sitt möte med invånaren. När det gäller kommunalförbundets uppdrag för att stödja 
målgruppen viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet, har detta skett genom 
nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar. 

Omsättningen i förbundet var 41,6 miljoner kronor under 2020, vilket är 1 miljon kronor lägre 
än föregående år. De delregionala tillväxtmedlen på 20,5 miljoner växlades upp till 149 miljoner 
kronor och har delfinansierat 38 projekt och verksamheter. 

Tack för ert förtroende och för en god samverkan!  

Jeanette Lämmel 
förbundsdirektör 
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Politisk representation 
Förbundsdirektionen 
Kommun  Ordinarie ledamot Ersättare 

Bengtsfors  Stig Bertilsson (M) Per Eriksson (S) 
Dals-Ed  Martin Carling (C)  Per-Erik Norlin (S) 
Färgelanda  Tobias Bernhardsson (C) Ulla Börjesson (S) 
Lysekil  Jan-Olof Johansson (S) Ronald Rombrandt (LP) 
Mellerud  Morgan E Andersson (C) Michael Mellby (S) 
Munkedal  Jan Hognert (M) Lisa Kettil (S) 
Orust  Anders Arnell (M) Lars Larsson (C) 
Sotenäs  Mats Abrahamsson (M) Birgitta Andersson (S) 
Strömstad  Kent Hansson (S) Lars Tysklind (L) 
Tanum  Liselott Fröjd (M) Louise Thunström (S) 
Trollhättan  Paul Åkerlund (S) Monica Hansson (S) 

Peter Eriksson (M) Bedros Cicek (KD) 
Uddevalla  Christer Hasslebäck (UP) Mikael Staxäng (M) 
  Ingemar Samuelsson (S) Anna-Lena Heydar (S) 
Vänersborg  Benny Augustsson (S) Bo Carlsson (C) 
  Gunnar Lidell (M) Marie-Louise Bäckman (KD) 
Åmål  Michael Karlsson (S) Michael Karlsson (M)  

Övriga förtroendeuppdrag 
FÖRBUNDSDIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT 
Ordförande:   Martin Carling (C), Dals-Ed 
1:e vice ordförande:  Paul Åkerlund (S), Trollhättan 
2:e vice ordförande: Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla 
Ledamöter:  Liselott Fröjd (M), Tanum 
  Benny Augustsson (S), Vänersborg 
Ersättare:  Stig Bertilsson (M), Bengtsfors 
  Kent Hansson (S), Strömstad 

REVISORER 
Sammankallande: Thomas Boström, Vänersborg 
Övriga revisorer: Claes Hedlund, Munkedal 
  Anita Älgemon, Tanum 
  Ann-Britt Dahl, Färgelanda 
  Lennart Hansson, Åmål 
  Fredrik Carlsson, auktoriserad revisor Pwc 

STYRGRUPPEN FÖR AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING 
Ordförande:  Martin Carling (C), Dals-Ed 
Ledamöter:  Louise Thunström (S), Tanum 
  Peter Eriksson (M), Trollhättan 
  Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla 
  Lars Larsson (C), Orust 
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REPRESENTANTER I BHU 
Martin Carling (C), Dals-Ed 
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Paul Åkerlund (S), Trollhättan 
Liselott Fröjd (M), Tanum 

STYRELSEN FÖR VÄSTKOM 
Martin Carling (C), Dals-Ed 
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Paul Åkerlund (S), Trollhättan 
Liselott Fröjd (M), Tanum 

FÖRENINGSSTÄMMA VÄSTKOM 
Ordinarie: Monica Hansson (S), Trollhättan 
Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda 

BOLAGSSTÄMMA MEDIAPOOLEN 
Ordinarie: Jan Hognert (M), Munkedal 
Ersättare: Louise Thunström (S), Tanum 

STYRELSEN FÖR MEDIAPOOLEN 
Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Ersättare: Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg 

BOLAGSSTÄMMA GRYNING VÅRD 
Ordinarie: Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla 
Ersättare: Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda 

REVISION GRYNING VÅRD 
Johan Nilsson (S), Munkedal 

STYRELSEN FÖR INNOVATUM 
Ronald Rombrandt (LP), Lysekil 

DELREGIONALT SAMRÅDSORGAN FÖR VÅRDSAMVERKAN FYRBODAL 
Lena Hult (S), Trollhättan 
Morgan E Andersson (C), Mellerud 
Catharina Bråkenhielm (S), Orust 
Michael Sternemar (L), Sotenäs 
Henrik Harlitz (M), Vänersborg 
Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla 

LAXFONDEN 
Michael Karlsson (S), Åmål 

STYRELSEN FÖR FILM I VÄST 
Margret Jonsson (S), Trollhättan 
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Förbundsdirektionens möten 2020 
Förbundsdirektionen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Mötena har hållits 
helt eller delvis digitalt från följande orter: 

FEBRUARI, VÄNERSBORG 
• Beslut avrapportering internkontrollplan 2019 
• Beslut förslag internkontrollplan 2020 
• Beslut arvodesreglemente 2020 
• Beslut val till Stiftelsen Dalslands kanals bevarande 
• Beslut Kommunakademin Väst 

APRIL, UDDEVALLA 
• Beslut årsredovisning 2019 
• Beslut remissvar översiktsplan för havet i Tjörn och Orusts kommuner 
• Beslut fastställande av projektpolicy 
• Beslut komplettering av skrivelse ”Höga kostnader för medfinansiering cykelvägar för 

Fyrbodals kommuner” 
• Beslut omorganisation – avveckling verksamheten Kurser och konferenser 
• Beslut val av suppleant till styrelsen för Dalslands kanals framtida bestånd 

MAJ, SOTENÄS 
• Beslut äskande från revisionen 
• Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q1 
• Beslut rekommendation från Västkom: inriktningsbeslut för organiserat integrerat 

arbete mellan VGR-kommuner och VGR för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 
beroende. 

• Beslut rekommendation från Västkom: Förlängning av överenskommelse mellan VGR-
kommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 

• Information revisionsrapport 2019 
• Information status verksamhetsplan och budget 2021–2023 
• Beslut aktuella projektansökningar 
• Delregionalt kollektivtrafikråd 

JUNI, UDDEVALLA 
• Beslut revidering förbundets inköps- och upphandlingspolicy  
• Beslut revidering förbundets dokumenthanteringsplan  
• Remissförslag verksamhetsplan och budget 2021 – 2023  
• Budget delregionala tillväxtmedel 2021  
• Beslut vägledande principer vid beviljande av delregionala tillväxtmedel  
• Beslut svar på revisionens granskning  
• Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionens 

Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd, Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik 
avseende bränsleupphandling  

• Beslut val av ersättare Mediapoolen AB  

SEPTEMBER, STRÖMSTAD 
• Beslut delårsrapport ekonomi och verksamhet 2020-06-30  
• Beslut ändring tidpunkter för avrapportering ekonomi och verksamhet från 2021  
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• Beslut mötesdatum 2021  
• Beslut remissvar Regional utvecklingsstrategi  
• Beslut remissvar Utvärdering av ”Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra 

Götaland”  
• Beslut remissvar Målbild tåg 2028 inklusive storregional busstrafik  
• Beslut remissvar Hållbara resor i Västra Götalandsregionen, 

Trafikförsörjningsprogrammet 2021 – 2025  
• Skrivelse angående Västtrafiks beslut om neddragningar i tågtrafik sträckan Uddevalla – 

Herrljunga  
• Skrivelse till utbildningsdepartementet avseende tilldelning av utbildningsplatser 

Högskolan Väst  
• Redovisning av delregionala tillväxtmedel 2019 

OKTOBER, UDDEVALLA 
• Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021 – 2023  
• Fastställande av budget för Delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och 

omfördelning av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala 
utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)  

• Godkännande av kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q3  
• Beslut handlingsplan Suicidprevention  
• Beslut val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal  
• Åtgärdsvalsstudie väg 161  
• Åtgärdsvalsstudie väg 45, Vänersborg – Mellerud  
• Revisionsrapport delårsrapport 2020-06-30  
• Delregionalt kollektivtrafikråd  

DECEMBER, DIGITALT 
• Uppdatering policydokument  
• Förslag innehåll årshjul 2021  
• Överenskommelse barn- och ungas hälsa   
• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022  
• Förändringar i direktionen, avsägelser och nya ledamöter och ersättare från Vänersborg 

och Uddevallas kommun 
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Förvaltningsberättelse 
Väsentliga händelser under 2020 
På arbetsutskottets möte den 16 april fick förbundsdirektören tillsammans med verksamheten i 
uppdrag att vidta åtgärder för att minska effekterna av Covid-19. Ett intensivt arbete gjordes 
under våren med att söka medel för att arbeta med effekterna av Covid-19 och projektansökan 
hos Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen beviljades sent på året. 

Projektet heter Fenix(z) och startar under första kvartalet 2021. Utöver detta sökte 
kommunalförbundet även medel från Regionala utvecklingsnämnden, RUN, och Tillväxtverket 
för att stötta Bohuskommunerna i deras tuffa situation inom besöksnäring och handel. Projektet 
beviljades medel och arbetet drog igång under hösten. Då kommunalförbundet får ytterligare 
två stora projekt till den befintliga projektportföljen har förbundet valt att anställa ytterligare en 
projektekonom. Finansiering av den funktionen finns inom befintliga och beviljade 
projektbudgetar. Tjänsten tillträds i januari 2021. 

Covid-19 har påverkat kommunalförbundet, både genom minskade och ökade kostnader. 
Exempel på detta är förändrade mötesmöjligheter, färre resor, lättnad i arbetsgivaravgifter, 
ersättning av sjuklönekostnader och arbete med digitalisering. I hög grad har arbetet lagts om 
på grund av pandemin, till exempel har kommunalförbundets socialstrateg ägnat en stor del av 
sin tjänst till att bistå i länssamordnande sammanhang, inte minst kring provtagning. 

Kommunalförbundet har avvecklat verksamheten Kurser och Konferenser på grund av 
minskade beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade 
underskottet på -537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på 
uppsägningskostnader samt uteblivna intäkter. 

Arbetsutskottet beslutade, på uppdrag av direktionen den 20 mars, att finansieringen av 
Kommunakademin Väst även 2021 kortsiktigt ska ske av ej upparbetade tillväxtmedel. Fråga om 
framtida och långsiktig finansiering gick ut till kommunerna på remiss under sommaren. 
Remissvaren redovisas under början av 2021.  

Inga stora investeringar har gjorts under perioden, dock har inköp av teknisk utrustning gjorts 
för att klara av att möta det ökade behovet av digitala möten, både politiska möten och 
nätverksmöten. Även inom verksamheten Hälsokällan har förbundet tillgodosett behovet av 
teknisk utrustning för att kunna möta krav på digitala kurser och utbildningar, i uppdraget som 
riktar sig till barn och unga.  

Vidare kommentarer till resultatet finns i driftsredovisningarna sidorna 19-24. 

Ekonomi och personal 
Med medlemsavgiften från kommunerna på 9,6 miljoner (2019: 9,2 miljoner) och övriga intäkter 
inom projekt- och särskilt finansierad verksamhet under 2020 uppgick den totala omsättningen 
till 41,6 miljoner (42,6 miljoner).   

Intäkter utöver medlemsavgiften från kommunerna kommer från projektfinansiering, i 
huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och 
medlemskommunerna. Se vidare i respektive driftsredovisning i avsnittet för den ekonomiska 
redovisningen.  
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Kommunalförbundet har inom ramen för sin basverksamhet utrymme för 7,5 heltidstjänster. 
Till detta kommer ett större antal tjänster som är kopplade till projekt- och särskilt finansierad 
verksamhet vilka finansieras av projektmedel eller enligt avtal med bland annat 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Den 31 december 2020 var 26 (28) 
personer tillsvidareanställda och 12 (13) personer visstidsanställda. Under året slutade 7 (4) 
personer och 1 (11) person nyanställdes. Orsaken till kommunalförbundets personalomsättning 
är i första hand projekt som avslutas eller påbörjas.   

År 2020 var antalet kvinnor 30 (33) och antalet män 8 (8). Notera att dessa siffror är antalet 
personer och att tjänstgöringsgraden varierar mellan 20 och 100 procent. I den ekonomiska 
redovisningen är antalet anställda beräknade utifrån antalet heltidstjänster. 
Kommunalförbundet använder sig även, som tidigare år, av tjänstepersoner i 
medlemskommunerna. Dessa personer, som har fackkunskap inom sina områden, betyder 
mycket för att kommunalförbundet ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta innebär ofta att dessa 
ingår i arbets- eller styrgrupper för konkreta uppdrag.  

FINANSIELLA MÅL 
Kommunalförbundets finansiella mål är:  

• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid. 
• Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga kostnaderna. 
• Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 

åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.   
• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50 procent, utöver de medel 

som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.   

Kommunalförbundet arbetar med att nå det långsiktiga målet om en soliditetsnivå på 10 procent 
bland annat genom att slutredovisa genomförda projekt med överskott som tillfaller förbundets 
egna kapital. År 2020 är soliditeten 8 procent, vilket är en höjning från 2019 med 1 
procentenhet.   

Förbundet når målet om en budget i balans genom att göra överskott om totalt 555 tkr (466 tkr), 
jämfört med budgeterat resultat på 170 tkr. Resultatet består av överskott i både basens och 
projektverksamhetens resultat, som klarar av att täcka det underskott som genererats i 
resultatet för den särskilt finansierade verksamheten, Kurser och Konferenser som avvecklats 
under året.   

Kommunalförbundet har en god likviditet som främst beror på förvaltade delregionala 
tillväxtmedel och har därmed likvida medel om cirka 37 miljoner kronor (cirka 29 miljoner). 
Därmed nås målet om god likviditet. 

Det finansiella målet avseende uppväxling av tillväxtmedlen är uppnått. Den totala uppväxlingen 
uppgår till en budgeterad omslutning på 117 595 149 kronor (139 Mkr), vilket innebär en 
uppväxling med 574 procent, det vill säga faktor 5,74 (680 procent, faktor 6,8).  

Kommunalförbundet har även två vägledande principer sedan 1 januari 2020:  

• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande 
sätt.  

• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.  

Förbundets vägledande principer regleras i en kapitalplaceringspolicy. Enligt den har likvida 
medel kunnat placeras säkert och riskfritt under 2020 och därmed genererat ränteintäkter om 
41 tkr (16 tkr).   
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KOMMUNALFÖRBUNDETS FÖRVÄNTADE UTVECKLING 
Den förväntade utvecklingen är att kommunalförbundets verksamhet och ekonomi följer 
tidigare års. Dock med reservation för avvecklingen av Kurser och konferenser och osäkerheten 
som råder utifrån effekten av Covid-19 som är svår att kartlägga. De två senaste åren har 
förbundet avslutat ett antal stora projekt vilka har genererat stora överskott. Under 2021 
kommer det inte att avslutas projekt i samma utsträckning. 

Kommunalförbundet arbetar ständigt med att hålla nere kostnader och för att på ett effektivt 
sätt använda de resurser som finns. Projektverksamheten och särskilt finansierad verksamhet, 
som sker genom avtal med bland andra medlemskommunerna, följs noga genom regelbundna 
avstämningar enligt projektbeslut med projektekonom och projekt/verksamhetsansvarig. 

BALANSKRAVSUTREDNING 
Bedömning av balanskravsresultatet 2020-12-31 (tkr) 

Periodens resultat enligt resultaträkningen  = 555   
Samtliga realisationsvinster   0  
Realisationsvinst enligt undantagsmöjlighet   0  
Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet   0  
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper   0  
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar  = 555   
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv   0  
Användning av medel från resultatutjämningsreserv   0  
Balanskravsresultat  = 555  
 

Kommunalförbundet uppnår balanskravet på helåret utifrån redovisningen ovan. 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER ALLMÄNT 
Årsbokslutet har upprättats enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 
Ingen förändring i tillämpning har skett sedan bokslut 2019. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Kommunalförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås utifrån förväntad 
utveckling, att förbundet når de finansiella målen samt genom redovisad balanskravsutredning. 

LOKALISERING OCH ADMINISTRATION 

Kommunalförbundet är lokaliserat till Museigatan 2, Riverside, i Uddevalla. All gemensam 
administration samt merparten av verksamheten och projekten är därmed lokalmässigt 
samordnade. Förbundet har en särskild avdelning för administration, kommunikation, ekonomi 
samt projekt- och löneadministration.  

DEN INTERNA KONTROLLEN 
Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska 
organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och 
förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. Internkontrollplanen omfattar 20 (31) 
granskningsområden och ses över och uppdateras årligen.   
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Tillväxtmedel 
Syftet med genomförandeplanen är att stärka Fyrbodalsregionen som en attraktiv, ansvarsfull 
och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män. Planen är ett 
verktyg för att genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den 
gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodalsregionens utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den 
riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling: kommuner, lärosäten, 
företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har 
tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen när det 
gäller att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Planen är indelad i fyra områden: 
”En ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En 
region som syns och engagerar”.   

Under 2020 har 38 projekt eller verksamheter bedrivits med hjälp av regionala 
utvecklingsmedel från kommunerna och Västra Götalandsregionen med ett budgeterat belopp 
av 20,5 miljoner kronor. Dessa medel har växlats upp till en budgeterad omslutning på 117 595 
149 kronor, vilket innebär en uppväxling med 574 procent (faktor 5,74). Under året har ett 
regionalt samverkansarbete skett för att skapa en ny modell för de delregionala 
utvecklingsmedlen (som tillväxtmedlen kommer att heta framåt) och en ny överenskommelse 
med Västra Götalandsregionen inför kommande programperiod. Budgeten och den nya 
modellen för 2021, som svarar upp mot kommande regionala utvecklingsstrategi 2030 och 
förbundets verksamhetsplan 2021–2023 inom 4 av 5 utvecklingsområden, antogs i direktionen 
den 29 oktober. 

Den delregionala beredningsgruppen på förbundet har fortsatt att utveckla gemensamma 
arbetssätt och kan på ett bättre sätt stötta varandra i handläggningen av projektansökningar 
som inkommer. Förbundets hemsida har uppdaterats med en sorteringsmöjlighet för beviljade 
och avslutade projekt för att underlätta för medlemskommunerna att hitta vilka projekt som har 
koppling till respektive kommun. 

Antagning Fyrbodal 
Antagning Fyrbodal hanterar ansökningar för elever folkbokförda i 13 av Fyrbodals 14 
kommuner samt antagning till samtliga skolor i samma kommuner. Hösten 2020 antogs 
sammantaget cirka 3 200 elever till olika program i antagningsområdet. 

Under våren arbetade kansliet med att förbereda och planera för en eventuell stängning av 
skolor eller större sjukfrånvaro såväl bland förbundets egen personal som bland personal i 
skolor och kommuner. Bland annat säkrades ersättningspersoner för behörigheter i 
antagningssystemet Indra och alla uppmanades att vara ut i god tid med blanketter, beslut med 
mera. Alternativa tidplaner för antagning togs fram. Lyckligtvis flöt allt på och eleverna fick sina 
antagningsbesked i tid. Under året registrerades färre sena omval än vanligt och även något 
färre byten under reservantagningen. 

Under hösten fattade utbildningschefsnätverket beslut om att fortsätta planeringen av en 
gemensam handläggning av ansökan och antagning till gymnasiesärskolan, vilket kommer att 
ske stegvis då det krävs anpassningar i antagningssystemet Indra. Ett nytt statistikverktyg har 
tagits fram kopplat till Indra och finns tillgängligt för Antagning Fyrbodal och kommunerna. 
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Samhällsorientering för nyanlända 
Samverkan kring samhällsorientering för nyanlända (SO) fortskrider, om än med betydligt färre 
deltagare än för några år sedan. Det minskade inflödet gör att diskussioner inletts under året 
kring hur många utförarkommuner det ska vara – arbete med denna anpassning pågår. I år 
ändrades också SO till att omfatta 100 timmar istället för 60, vilket krävt anpassningar i 
kursupplägg med mera. En digital plattform har skapats, riktad dels mot deltagare på SO, dels till 
personal i kommunerna som arbetar med detta. Det har också startat upp ett arbete för att ta 
fram en gemensam presentation att använda vid kurstillfällena. 

Kommunikation 
Den huvudsakliga målgruppen för kommunalförbundets kommunikation är förtroendevalda och 
tjänstepersoner i medlemskommunerna, samt inom Västra Götalandsregionen och andra 
offentliga myndigheter. Den primära kanalen är förbundets webbplats i kombination med 
nyhetsbrev och sociala medier. Under 2020 hade webbplatsen fyrbodal.se för första gång över 
30 000 unika besökare. Nyhetsbrevet utkom sju gånger och har cirka 1 500 prenumeranter. 

Under våren publicerades en ny webbplats för Samhällsorientering för nyanlända och i början 
av hösten lanserades ett nytt intranät för förbundets personal. 

NÄTVERK 
Kommunalförbundet leder ett nätverk för kommunernas kommunikatörer. Nätverket har med 
anledning av pandemin inte haft några möten under året, i stället har det delregionala/regionala 
samarbetet dominerats av kriskommunikation och samverkan kring Corona-pandemin och 
Covid-19. Nätverket kommer att återuppta sina möten under 2021. 

Ett internt nätverk för kommunikatörer har startats upp under året, med anledning av att 
kommunalförbundet har två projektkommunikatörer anställda inom Fossilfri Gränsregion 2030 
respektive Strategisk kompetensförsörjning. 

SOCIALA MEDIA 
Antalet följare i sociala media fortsätter att öka. De kanaler som främst använts under året är 
Facebook och LinkedIn. Totalt på sociala media har kommunalförbundet numera över 2 000 
följare. 

RÖRLIG BILD 
Satsningen på video och rörlig bild har fortsatt under 2020. Antalet visningar av förbundets 
filmer ökade kraftigt till cirka 25 000 under året. Produktionerna är en blandning av filmer och 
animationer gjorda av förbundets egen personal, och sådana som är inköpa av reklambyrå. 
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Ekonomisk redovisning 
Resultaträkning (tkr) 

 BUDGET BAS 
 

2020-01-01 – 
2020-12-31 

UTFALL 
 

2020-01-02 – 
2020-12-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2019-01-01 – 
2019-12-31 

AVVIKELSE 
BUDGET BAS 

2020 

Verksamhetens intäkter 9 655 41 666 42 645 31 985 

Verksamhetens kostnader -9 415 -41 084 -42 122 -31 643 

Avskrivningar -70 -66 -69 4 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER 

-9 485 -41 150 -42 191 -31 639 

Skatteintäkter 0 0 0 0 

Generella statsbidrag och utjämning 0 0 0 0 

Konsultkostnader     

VERKSAMHETENS RESULTAT 170 516 454 346 

     

FINANSIELLA INTÄKTER & 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 41  16 41 

Räntekostnader 0 -2 -5 -2 

     

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

170 555 465 385 

EXTRAORDINÄRA POSTER: 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 170 555 465 385 
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Balansräkning (tkr) 
 

2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR   

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 58 124 

Inventarier                                                                  (Not 3) 58 124 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 767 2 767 

Aktier & andelar                                                        (Not 4) 2 767 2 767 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar 6 039 8 852 

Momsfordringar  408 229 

Övriga kortfristiga fordringar 0 33 

Upplupna intäkter & förutbetalda                         
kostnader basverksamhet                                      (Not 8)  464  651 

Upplupna intäkter särskilt finansierad            
verksamhet                                                                 (Not 9) 70 3 157 

Upplupna intäkter projektverksamhet             (Not 10) 3 364 8 814 

SUMMA: 10 345 21 736 

LIKVIDA MEDEL   

Kassa, postgiro och bank                                     (Not 11) 36 687 29 636 

SUMMA TILLGÅNGAR: 49 857 54 263 

   

SKULDER OCH EGET KAPITAL   

EGET KAPITAL   

Balanserat resultat -3 613 -3 147 

Periodens resultat -555 -466 

SUMMA: -4 168 -3 613 

KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörsskulder -3 832 -3 046 

Övriga kortfristiga skulder basverksamhet -1 445 -1 003 

Regionala tillväxtmedel                                        (Not 4) -26 956 -33 085 

Upplupna kostnader & förutbetalda                                
intäkter basverksamhet                                        (Not 5) -403 -828 

Upplupna kostnader & förutbetalda                        
intäkter särskilt finansierad verksamhet         (Not 6) -7 724 -4 487 

Upplupna kostnader & förutbetalda                       
intäkter projektverksamhet                                (Not 7) -5 329 -8 201 

SUMMA: -45 689 -50 650 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL: -49 857 -54 263 

   

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Kassaflödesanalys (kr) 
 

2020-01-01 - 
2020-12-31 

2019-01-01 -
2019-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Årets resultat 555 693 466 151 

   

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I 
KASSAFLÖDET 

  

Avskrivningar inventarier 66 085 69 104 

SUMMA: 621 778 535 255 

   

FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL   

Förändring av fordringar 11 390 091 -317 387 

Förändring av kortfristiga skulder -4 961 352 4 464 427 

SUMMA: 7 050 516 4 147 041 

   

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 7 050 516 4 682 296 

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv av inventarier 0 0 

Försäljning av inventarier 0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN: 0 0 

   

ÅRETS KASSAFLÖDE 7 050 516 4 682 296 

   

Likvida medel vid årets början 29 636 365 24 954 069 

Likvida medel vid årets slut 36 686 881 29 636 365 

   

SOLIDITET                                                                 (Not 12) 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital/Tillgångar 8% 7% 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 
ALLMÄNT 
Årsredovisningen har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

VÄRDERINGSPRINCIPER MED MERA 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges 
nedan. 

INTÄKTER 
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart 
belopp (anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas 
nyttjandeperiod enligt följande: 

Inventarier:    10 år 

Beloppsgräns:  20 000 kronor 

Datorer:    Direktavskrivning från 2013 

FORDRINGAR 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

LIKVIDA MEDEL 
Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga placeringar med 
en ursprunglig löptid på högst tre månader. 

PENSIONSPREMIER 
Pensionspremier betalas löpande till Collectum och Skandia sedan förbundets bildande 2005. 
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Noter 
NOT 1: PERSONAL 
 

Medelantalet anställda 2020-12-31 2019-12-31 
Män i basverksamheten 1,15 0,95 
Kvinnor i basverksamheten 6,40 6,65 
Män i övrig verksamhet 3,00 3,00 
Kvinnor i övrig verksamhet 14,00 16,80 
Män i projektverksamhet 4,30 4,05 
Kvinnor i projektverksamhet 9,15 8,80 
Summa: 38,00 40,25 

 

Tillsvidareanställda basverksamheten 7,55 7,10 
Tillsvidareanställda övrig verksamhet 11,90 14,90 
Tillsvidareanställda projektverksamhet 6,55 5,75 
Visstidsanställda 12,00 12,50 

 

Antalet anställda är beräknad utifrån antalet heltidstjänster. 

Under 2020 har tjänsteköp avseende systematisk uppföljning från Trollhättans stad gjorts och 
tjänsteköp VFU-samordnare från Uddevalla kommun har avslutats. 

Upplysning om sjukfrånvaro 2020-12-31 2019-12-31 
Sjukfrånvaro för män 3,00% 0,55% 
Sjukfrånvaro för kvinnor 3,94% 2,87% 
Sjukfrånvaro för anställda 3,69% 2,28% 
Yngre än 30 år 2,55% 1,04% 
Mellan 30–49 år 5,33% 0,71% 
Äldre än 49 år 2,54% 3,33% 

 

Sjukfrånvaron för varje grupp anges i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. 

 
 

2020-12-31 2019-12-31 
Total sjukfrånvaro 3,69% 2,28% 
Långtidssjukfrånvaro 63,50% 58,53% 

 

Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 
Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
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NOT 2: INVENTARIER 

 
2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 1 881 472 1 881 472 

INKÖP 0 0 

Försäljning inventarier 0 0 

   

UTGÅENDE ACKUMULERAT ANSKAFFNINGSVÄRDE 1 881 472 1 881 472 

   

Ingående avskrivningar -1 757 268 -1 688 164 

Årets avskrivningar -66 085 -69 104 

Återförd avskrivning försålda inventarier 0 0 

   

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -1 823 353 -1 757 268 

   

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 58 119 124 204 

   
 

NOT 3 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 

 
Antal Andel Bokfört värde EK-andel 

2019 

GRYNING VÅRD AB 17 000 17,0% 17 000 19 221 554 

MEDIAPOOLEN VÄSTRA GÖTALAND AB 250 16,7% 250 000 1 183 968 

INNOVATUM AB 13 1,3 2 500 000 217 203 

SUMMA:   2 767 000 20 622 726 
 

NOT 4: DELREGIONALA TILLVÄXTMEDEL (RTV) 
Fyrbodals kommunalförbund rekvirerar årligen medel från Västra Götalandsregionen för 
genomförandet av det delregionala utvecklingsprogrammet på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen. Dessa medel rekvireras i förskott och redovisas i balansräkningen eftersom 
det endast är ett administrativt uppdrag för kommunalförbundet. Även medlemskommunernas 
motfinansiering till de delregionala tillväxtmedlen fakturerar årligen i förskott. 

NOT 5: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER BASVERKSAMHET 
Upplupna kostnader basverksamhet består i huvudsak av upplupen semesterlöneskuld, 
löneskuld samt upplupna arbetsgivaravgifter. Föregående år inom parentes. 

Summa: -403 tkr (-828 tkr) 

NOT 6: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER SÄRSKILT 
FINANSIERAD VERKSAMHET 
Förutbetalda intäkter i övrig verksamhet omfattar i huvudsak beviljade bidrag som erhållits vid 
verksamhetsstart. Föregående år inom parentes. 

Summa: -7 724 tkr (-4 487 tkr) 
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NOT 7: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
PROJEKTVERKSAMHET 
Förutbetalda intäkter i projektverksamheten omfattar i huvudsak beviljade projektbidrag som 
erhållits vid projektstart på ännu ej avslutade projekt. Föregående år inom parentes. 

Summa: -5 329 tkr (-8 201 tkr) 

NOT 8: UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER BASVERKSAMHET 
Förutbetalda kostnader basverksamhet består i huvudsak av hyra och IT-avtal. Föregående år 
inom parentes. 

Summa: 464 tkr (658 tkr) 

NOT 9: UPPLUPNA INTÄKTER SÄRSKILT FINANSIERAD VERKSAMHET 
Upplupna intäkter övrig verksamhet består i huvudsak av beviljade bidrag som rekvirera i 
efterhand mot redovisade kostnader. 

Summa: 70 tkr (3 157 tkr) 

NOT 10: UPPLUPNA INTÄKTER PROJEKTVERKSAMHET 
Upplupna intäkter projekt består i huvudsak av beviljade men ännu ej utbetalda EU-bidrag. 

Summa: 3 364 tkr (8 814 tkr) 

NOT 11: LIKVIDA MEDEL 
Förbundet har fortsatt god likviditet med anledning av förutbetalda Delregionala tillväxtmedel 
från Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna. Placeringen av medel görs enligt 
förbundets kapitalplaceringspolicy på fasträntekonto, tre månader i taget. 

NOT 12: SOLIDITETSTAL 
Förbundsdirektionen beslutade den 2 maj 2013 om en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 
procent, men nivån får variera över tid beroende av åtaganden som direktionen finner 
angelägna. 
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Driftsredovisning basverksamhet (tkr) 
 BUDGET 

 
2020-01-01 – 

2020-12-31 

UTFALL 
 

2020-01-02 – 
2020-12-31 

UTFALL FÖRE-
GÅENDE ÅR 

2019-01-01 – 
2019-12-31 

AVVIKELSE 
BUDGET 

2020 

INTÄKTER     

Medlemsavgifter 9 555 9 587 9 274 32 

Ersättning för uppdrag 0 0 1 0 

Övriga intäkter 100 102 74 2 

SUMMA: 9 655 9 689 9 349 34 

     

KOSTNADER     

Konsultkostnader -100 -101 -112 -1 

Administration, fasta kostnader -920 -694 -804 226 

Administration, rörliga kostnader -1165 -703 -1 048 462 

Personalkostnader                 (Not 1) -6530 -7 228 -6 400 -698 

Bilersättning, traktamente & 
leasingbil -180 -105 -119 75 

Politiska ersättningar, ordf & revisorer -370 -436 -355 -66 

Möteskostnader, politiker & 
tjänstepersoner -150 -21 -83 129 

SUMMA: -9415 -9 288 -8 921 127 

     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 240 401 428 161 

Avskrivningar inventarier -70 -66 -69 4 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 170 335 359 165 

     

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

    

Ränteintäkter 0 41 16 41 

Räntekostnader 0 -2 -5 -2 

SUMMA: 0 39 11 39 

     

ÅRETS RESULTAT 170 374 370 204 

 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Mot bakgrund av två politiska uppdrag har verksamheten dels arbetat extra med 
projektansökningar för att minska effekterna av Covid-19 dels arbetat med avvecklingen av 
verksamheten Kurser och Konferenser. Det har medfört att personalkostnaderna har ökat i 
förhållande till budget för arbetad tid internt. Å andra sidan har kommunalförbundet fått ta del 
av lättnader på arbetsgivaravgiften vilket kompenserar den ökade arbetstiden till viss del. 
Sjuklöneersättning är också det en intäkt som inte hade funnits under normala omständigheter.  
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En skillnad jämfört med budget syns under de fasta och rörliga administrativa kostnaderna. Det 
är främst mötes- och resekostnader som är berörda, även dessa är effekter av Covid-19. 
Förbundet har prioriterat ner uppstart av nytt diariesystem och planerade IT-arbeten. Dessa har 
skjutits på framtiden, vilket konstaterades och beslutades i halvårsbokslutet. Covid-19 har 
präglat förbundets basresultat. 
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Driftsredovisning projektverksamhet (tkr) 
 UTFALL 

 
2020-01-02 – 

2020-12-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2019-01-01 –  
2019-12-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 8 963 12 481 

EU-bidrag 5 968 5 185 

Ersättning för uppdrag 156 1 150 

Övriga intäkter 14  341 

SUMMA: 15 101 19 157 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -4 741 -4 589 

Administration, fasta kostnader -399 -493 

Administration, rörliga kostnader -558 -1 451 

Personalkostnader                                                (Not 1) -8 533 -10 363 

Bilersättning & traktamente -59 -137 

Konferensarrangemang -136 -1 393 

SUMMA: -14 426 -18 426 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 675 731 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 675 731 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

ÅRETS RESULTAT 675 731 
 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Överskottet i projektverksamheten beror på det avslutade och slutredovisade SKA-projektet (En 
skola för alla). Slututbetalning är gjord och projektet bidrar till överskottet med 584 tkr. Utöver 
SKA-projektet har ett tidigare avslutat projekt resultatförts, med ett överskott om 91 tkr. 
Tillsammans är dessa två avslutade projekt anledningen till det positiva resultatet. 
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FÖRTECKNING PROJEKTVERKSAMHET 2020-12-31 

Pågående projekt 

• Miljösamverkan 
• VGR/GITS 
• Integritet i förskolan 
• Hedersvåld 
• Tjänsteköp systematisk uppföljning 
• God & nära vård 2020 
• F&U Utbildning förstudie 
• Utvärdering av seminarieverksamhet 2013–2019 
• Kultursamverkan Fyrbodal 
• Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal 
• Attraktiva kommuner 2020–2021 
• Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal 
• Strukturbild Fyrbodal 
• Grön tillväxt skog 
• Genomförandeplan VG2020 
• Rural mobilitet 
• Fossilfri gränsregion 2030 
• Trämanufaktur 
• Uppdrag Almi-företagscoaching 
• Utvecklad & konkurrenskraftig näringslivsutveckling 
• Fossilfri Boråsregion (tjänsteköp) 
• Hållbar besöksnäring i Väst 
• Bioeconomy Region in Scandinavia 
• Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal 
• Gemensam portal Samhällsorientering 
• Vi-projektet 
• Fullföljda studier 
• Fiskekommunerna, del 2 
• Projektekonom P-003 

Avslutade projekt 

• En skola för alla 
• Våldsprojektet 
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Driftsredovisning särskilt finansierad verksamhet 
(tkr) 

 UTFALL 
 

2020-01-02 – 
2020-12-31 

UTFALL 
FÖREGÅENDE ÅR 

2019-01-01 –  
2019-12-31 

INTÄKTER   

Extern finansiering 13 293 9 376 

EU-bidrag 0 0 

Ersättning för uppdrag 3 495 4 753 

Övriga intäkter 88 10 

SUMMA: 16 876 14 139 

   

KOSTNADER   

Konsultkostnader -2 204 -1 720 

Administration, fasta kostnader -1 173 -650 

Administration, rörliga kostnader -1 474 -949 

Personalkostnader                                                (Not 1) -11 901 -10 949 

Bilersättning & traktamente -49 -119 

Konferensarrangemang -569 -388 

SUMMA: -17 370 -14 775 

   

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -494 -636 

Avskrivningar inventarier 0 0 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -494 -636 

   

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   

Ränteintäkter 0 0 

Räntekostnader 0 0 

SUMMA: 0 0 

   

ÅRETS RESULTAT -494 -636 

 

KOMMENTARER TILL RESULTATET 
Förbundet har avvecklat verksamheten Kurser och konferenser på grund av minskade 
beställningar från kommunerna under 2018 och 2019. Det i halvåret beräknade underskottet på 
-537 tkr slutade per den 31 december på -494 tkr. Underskottet beror på uppsägningskostnader 
samt uteblivna intäkter. 
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FÖRTECKNING SÄRSKILD FINANSIERAD VERKSAMHET 2020-12-31 

Aktuella verksamheter 

• Hälsokällan 
• Forskning och utveckling (FoU) 
• EBP – Äldre H-029, H-042, H-057 
• F&U Utbildningar 
• SKL – Prio 
• Nätverksledare IFO 
• BBIC 
• Socialstrateg 
• IT-samverkan 
• Kulturverksamhet 
• Affärsdriven miljöutveckling 
• Position Väst 
• Teknikcollege Fyrbodal 
• Vård- och omsorgscollege 
• Avtal vuxenutbildning 
• Antagningskansliet 
• Samhällsorientering 
• Praktiksamordning Fyrbodal 

Avslutade verksamheter 

• Kurser och konferenser 
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Uppföljning av målområden och 
strategier för 2020 
Mål 1: Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv 
Näringslivsarbetet i Fyrbodals 14 kommuner har i början av året präglats av omställning från 
högkonjunktur till lågkonjunktur på grund av Coronapandemin. Näringslivsnätverket vittnade 
om krissituationen som uppstått. Nätverksmötena intensifierades till veckomöten under våren 
och till möten var tredje vecka under hösten. Mycket av tiden har lagts på erfarenhetsutbyten 
och att tillsammans skapa projekt som kan bidra till omställning och framtidstro i det lokala 
näringslivet. 

På regionalt plan bildades en gruppering med namn Västsvensk samling för att kraftsamla och 
visa på handlingskraft gentemot näringslivet. Hårdast har pandemin slagit mot besöksnäringen 
och handeln i vårt område.   

De projekt som blev beviljade innan pandemin slog till har ställt om sitt fokus för att svara upp 
mot de behov som finns i näringslivet. KOMMUNALFörbundet inrättade även den Företagarhjälp 
som bemannades av olika företagsfrämjande aktörer för att lotsa drabbade företagare till rätt 
stöd och hjälp. Företagsakuten har fått ett stort ökat inflöde då konkurser bland flera av våra 
företag har varit ett faktum. Men bilden är tudelad och det finns samtidigt branscher som har 
gått bra eller till och med bättre under pandemin.   

Förbundet har fortsatt arbetet med att tydliggöra förekomsten och vikten av att driva utveckling 
genom Fyrbodals utvecklingsnoder. Arbetet med att ta fram en delregional näringslivsstrategi 
som svarar upp mot den regionala utvecklingsstrategin och förbundets verksamhetsplan har 
påbörjats under hösten.  

För att fortsätta arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal har en film som 
kommunerna kan använda som stöd i sitt lokala arbete skapats och släppts. Ett samarbete med 
Svenskt Näringsliv är inlett för att skapa möjlighet till företagsklimatsfrämjande insatser under 
2021. Tyvärr visar den sammantagna rankingen från Svenskt Näringsliv på en försämring i 
jämförelse med 2019. En enkätundersökning i näringslivsnätverket visar att kommunerna 
tycker att nätverkets och förbundets arbete bidrar till att skapa ett bättre företagsklimat.   

STOR UPPVÄXLING AV TILLVÄXTMEDEL   
Tillväxtmedlen har delfinansierat 38 projekt och verksamheter, vilket har resulterat i en 
omslutning på 117 595 149 kronor, vilket motsvarar en uppväxling med 574 procent (faktor 
5,74). Samtliga pågående och avslutade projekt har följts upp och utvärderats.   

Avtalet med Almi Väst, som upphandlades under 2018, har utvärderats och visar att 
kommunerna i hög grad är nöjda med de insatser som utförs. Framförallt visar utvärderingen att 
det har inneburit en större närvaro i kommunerna utanför Trestadsområdet. Pandemin har 
också drivit på utvecklingen av digitala lösningar. Samtliga projekt och verksamheter som 
förbundet är med och finansierar rapporterar om ett ökat antal deltagare och en bättre 
spridning av insatser tack vare övergången till digitala seminarier och rådgivningar.   

POSITION VÄSTSAMVERKAN  
80 procent av Position Västgruppen, det vill säga näringslivsutvecklarna i de 17 samverkande 
kommunerna, upplever att attraktionskraften för investeringar har ökat genom Position 
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Västsamarbetet, medan 20 procent svarar att de inte vet med säkerhet; Det råder viss osäkerhet 
kring om och hur attraktionskraften verkligen kan mätas. 100 procent anser att Position 
Västsamverkan fungerar mycket bra eller bra.   

Uppföljning visar också att berörda aktörer i innovationssystemet upplever tydligare samverkan 
med Position Väst. Arbetet för att skapa tydligare samverkan fortsätter.   

Visningsresor för bolag samt traditionella mässor ställdes in på grund av pandemin. Position 
Väst deltog på mässan NXT Oslo för norska bolag inom e-handel och logistik, som genomfördes 
helt digitalt, vilket gav värdefulla kunskaper. Två rapporter togs fram inför kommande 
marknadsinsatser: “Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen” och "Fyrbodals 
konkurrenskraft för fler logistiketableringar”.  

50 etableringsärenden hanterades, varav 30 nytillkomna under 2020. De internationella 
förfrågningarna till Sverige minskade, likaså hos oss. Här noterade vi dock en ökning av 
förfrågningar från svenska bolag. Även ett ökat intresse från bolag inom industriell produktion 
med hållbarhetsprofil och god koppling till våra styrkeområden. Fortsatt gott intresse från 
logistikrelaterade bolag. Arbetsgruppen för etableringar inom besöksnäringen har inledde 
samverkan med Turistrådet Västsverige.  

Omfattande insatser har genomförts för det stora laxodlingsärendet i Sotenäs och 
grannkommunerna, exempelvis framtagning av regionalt presentationsmaterial för kommande 
kringetableringar, veckovisa avstämningar i samverkan med Västra Götalandsregionen, 
involvering av Business Sweden som bildat ett supportteam samt internt arbete i 
kommunalförbundet. Om de planerade etableringarna genomförs innebär det en stor 
samhällspåverkan och möjligheter för stora delar av Fyrbodalsregionen i form av exempelvis 
behov av utbildning, bostäder och kollektivtrafik.  

En etablering klar i Uddevalla: Transcom. Platschef anställd. Fortsatt rekrytering 2021.   

Position Väst inledde under året en kraftfull satsning på att stötta kommunernas 
offertberedskap för svar på etableringsförfrågningar. Dels i form av stöd för att lägga in ledig 
mark på Business Swedens nya digitala kartplattform Site Finder, dels framtagning av mallar på 
engelska för kommunerna att använda som presentationsmaterial vid svar på förfrågningar.   

Näringslivsutvecklarna kontaktade ett flertal utlandsägda produktionsanläggningar för att 
erbjuda stöttning av Position Väst och Business Sweden med anledning av Coronaeffekter. Syftet 
med insatsen är att behålla arbetstillfällen och fånga upp potential till expansion. Insatsen fick 
positiv respons och ledde till fördjupade insatser i ett dussin bolag, som fortsätter in på 2021.  

STRATEGIER INOM MÅL 1 
1. Genomföra kunskapshöjande och strategiska insatser med syfte att öka den kommunala 

servicen och kunskapen om företagens villkor. 
2. Erbjuda entreprenörer samt små och medelstora företag tillgång till ett behovsstyrt och 

”sömlöst” stödsystem som är jämlikt och robust. Systemet ska främja innovation, 
entreprenörskap, företagande och nyinvesteringar genom att driva en effektiv och 
samordnad hantering av tillväxtmedel. 

3. Stärka det befintliga näringslivet inom områden där vi har internationell 
konkurrenskraft genom att driva samordnade satsningar för att attrahera investeringar 
och företagsetableringar i enlighet med antagen strategisk plan. 
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Medelvärdet för Fyrbodals kommuner ska öka i 
Svenskt Näringslivs ranking och 
insiktsundersökningen. 

Medelvärdet har sjunkit i Svenskt Näringslivs 
ranking och stigit i insiktsundersökningen. 

 

2) En gemensam näringslivsstrategi som främjar 
utvecklingskraft i hela Fyrbodal är framtagen och 
beslutad. 

Arbetet med en gemensam näringslivsstrategi 
är påbörjad. 
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Mål 2: En väl fungerande kompetensförsörjning 
utifrån arbetsmarknadens behov samt individers 
tillgång till likvärdig utbildning 
Kommunalförbundets roll när det gäller utbildning och kompetensförsörjning är att vara kittet 
som underlättar olika parters strävan efter attraktiva utbildningar av hög kvalitet som fyller 
behovet för både individer och arbetsmarknad. Ett aktivt arbete har gjorts för att stärka 
individers möjligheter att fullfölja studier i utbildningssystemet. På organisationsnivå har olika 
nätverk och forum varit viktiga för samverkan. 

Under året har en rad olika utredningar inom utbildning och kompetensförsörjning publicerats. 
”Dimensioneringsutredningen”, ”Komvuxutredningen” och ”Valideringsutredningen” är några av 
dem som gjort störst avtryck och på olika sätt kommit upp. Vilka förslag kommer att bli 
verklighet, och hur kommer dessa förslag att påverka Fyrbodalsregionen?  

Gemensamt för många av utredningarna är att det livslånga lärandet betonas mer än någonsin. 
Arbetslivet blir allt längre med höjd pensionsålder, vissa yrken försvinner medan andra kommer 
till. Yrkesväxling mitt i livet blir en allt vanligare företeelse. För att möta förändringarna i 
arbetslivet blir samverkan mellan skola och arbetsliv viktigare än någonsin, vilket också präglar 
många av de aktivitet som det redogörs för nedan. 

KOMPETENSRÅD OCH NÄTVERK 
Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020 
har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med veckovisa digitala 
möten. Förbundet har också haft en aktiv roll i bildandet av ett nationellt kompetensråd för det 
gröna och naturbaserade näringslivet.     

Kommunalförbundet arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta 
och driva aktuella frågor i nätverk, arbets-, styr- och referensgrupper delregionalt, regionalt och 
nationellt. Totalt har förbundet medverkat i ett drygt 60-tal nätverk eller liknande strukturer. 

COLLEGE OCH BRANSCHRÅD  
College är ett funktionellt sätt att skapa ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Inom vård- 
och omsorgscollege finns i dagsläget tre lokala college och 20 certifierade utbildningar i 
Fyrbodalsregionen. En ökad samverkan har skett kring snabbutbildning för vårdpersonal med 
anledning av Corona-pandemin. Inom Teknikcollege finns i dagsläget certifierade utbildningar 
och lokala college i fyra kommuner.  

Ett annat sätt att öka samverkan mellan arbetsliv och utbildning är via branschråd. Under året 
har arbetet med branschråd för buss, bygg samt hotell och restaurang fortsatt. En dialog har 
under året pågått gällande bildande av branschråd inom gröna- och maritima näringar, 
transport och IT. 

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH INFORMATION  
Kommunalförbundet har som uppdrag att omvärldsbevaka och sprida information till 
kommuner och berörda i Fyrbodalsregionen. Under året har detta arbete prioriterats med 
anledning av Corona-pandemin. Spridning av information har skett genom mejlutskick, webb 
och sociala medier, nyhetsbrev ”Noterat”, seminarier, informations- och nätverksmöten. Under 
året har en kommunikationsstrategi tagits fram. Totalt har tolv seminarier samt en VUX-vecka 
med 21 föreläsningar arrangerats, merparten digitala. 
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PROJEKT 
Förbundet har också i uppdrag att ha dialog med projektfinansiärer samt vara en arena för 
framtagande och drivande av förstudier, utredningar och projekt. Under året har förbundet varit 
engagerad i fem utredningar, fem förstudier och 24 projekt. 

UTBILDNING 
Kommunernas demografiska utveckling, låga utbildningsnivåer och geografi gör tillgången och 
tillgänglighet till utbildning och kompetensutveckling särskilt viktig. Under året har högskolan 
Väst i samverkan med kommunerna genomfört AIL-utbildning för lärare. En annan insats är stöd 
till kommunerna i bildande av kommunala lärcentra där WESTUM varit en viktigt part.  

Särskilda resurser för utbildning och etablering av omställningskontor har avsats för norra 
Bohuslän och särskilt Strömstad med syftet att lindra Corona-pandemins effekter.  

SAMVERKAN SKOLA OCH ARBETSLIV  
Kommunalförbundet arbetar med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och 
arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare, college och 
branschråd. Förbundet har även finansierat projekt som ska bidra till ökad samverkan. 
Entreprenörsbryggan och Fyrbo Turbo är två exempel.   

Projektet Praktiksamordning har blivit en verksamhet som driver verktyget praktikplatsen.se 
där 13 kommuner och fem externa aktörer ingår. Förbundet kommer också att sköta 
praktikanskaffning till grundskolan för sex kommuner.  

Filmer har tagits fram och spridits på sociala medier för att fler ska söka till bristyrken som 
exempelvis busschaufförer och undersköterskor.      

UNGDOMAR OCH NYANLÄNDA.  
För att öka andelen unga som fullföljer sina studier, studerar vidare eller kommer i arbete, har 
förbundet drivit ESF-projektet En skola för alla. För att ta vara på projektets resultat har två 
projekt tagits fram, ett för UVAS och KAA-nätverket (Vi-projektet) samt ett för grund- och 
gymnasieelever (Fullföljda studier). Ett annat exempel är projektet ÖDE som jobbar med 
målgruppen utrikesfödda. 

KOMMUNAKADEMIN VÄST 
Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals Kommunalförbund trädde i kraft den 1 
januari 2018 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna skriftligen säger upp det. KAV 
är en samverkansarena för att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. 

I februari månad 2020 genomfördes en självutvärdering. Både ledningsrådet och styrgruppen 
såg ett behov av att tydliggöra mål/vision samt organisering av samverkansytan. En ny 
verksamhetsledare började i maj och en del av dennes uppdrag har varit att arbeta med att 
utveckla en gemensam sådan för ökad handlingskraft och effektivitet.  

Under året har Institutionen för Hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en 
kommundoktorand. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt förekommande men 
kommundoktorander är desto ovanligare.  

De projekt som påbörjades under 2019 slutredovisades via en digital konferens i november. Ett 
samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun hade som 
syfte att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov samt att initiera diskussioner 
om samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för framtidens skola. 



Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2020 

30 
 

De två kommuner som valdes ut är exempel på en större och en mindre kommun i 
Fyrbodalsregionen, men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande 
förutsättningar. Genom projektet/utbildningsinsatsen ”Bygglovets svåra frågor” medverkade 
bygglovshandläggare från Orust, Vänersborg, Tanum, Dals Ed, Färgelanda, Sotenäs och 
Munkedal. Efter godkänd examination fanns möjlighet att erhålla tre högskolepoäng. 

Ett annat projekt har medverkat till en större kontaktyta inom ramen för Information, 
kommunikation, teknik, IKT, och digitaliseringsfrågor. Ytterligare ett av projekten har arbetat 
med att stärka förståelsen för betydelsen av arbetsintegrerat lärande, AIL, vid Högskolan Väst 
och i relation till små och medelstora företag, SME.  Deltagande organisationer där var 
Trollhättan stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren 
Högskolan Väst och Miljöbron.  

Under året har rekrytering och bemanning skett av projektorganisationen för ”Ökad 
högskoleövergång i Fyrbodal”. 

STRATEGIER INOM MÅL 2 
1. Skapa förutsättningar för bättre matchning genom hållbara strukturer, 

omvärldsbevakning, samverkansarenor och projektverksamhet.  
2. Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa tillgången till behörig personal.  
3. Främja samverkan mellan skola och arbetsliv.  
4. Stödja kommunernas arbete med att få fler att fullfölja sina studier eller vara i arbete.  
5. Vara en arena för gemensam organisering där samverkan ger ekonomiska fördelar och  

effektivisering. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1 a) En hållbar struktur för samverkan genom 
framtagande av 
uppdragsbeskrivningar/samverkans-avtal för fyra 
nätverk/ kluster. 

Fem uppdragsbeskrivningar/samverkans-
avtal har tagits fram. 

 

1 b) Processledning av tio nätverk. Processlett nio nätverk och tre branschråd.   

1 c) En kommunikationsplan framtagen. En kommunikationsstrategi är framtagen och 
beslutad. 

 

1 d) Medverkat i uppstart av två 
utredningar/förstudier/projekt. 

Medverkat i uppstart av tre utredningar, fem 
förstudier och tio projekt. 

 

1 e) Landsbygdsråd etablerat. Landsbygdsutvecklarnätverket har konstaterat 
att ett landsbygdsråd ej är aktuellt i dagsläget. 
Frågorna måste arbetas in i ordinarie 
befintliga nätverk i Fyrbodal. 

 

1 f) Kriterier för Lärcentrum Fyrbodal framtagna Förslag till kriterier har tagits fram.  
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1 g) Fyra branschråd, ett regionalt college inom 
teknik och ett inom vård- och omsorg etablerade. 

Tre branschråd och ett på gång, samt college 
inom teknik samt vård och omsorg etablerade. 

 

2) En utredning om behov av FoU-verksamhet för 
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor 
genomförd. 

En förstudie om behov av FoU-verksamhet för 
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor 
genomförd. 

 

3) En kartläggning/förstudie gällande samverkan 
skola-arbetsliv genomförd. 

Kartläggning/förstudie framflyttad till våren 
2021 med anledning av Corona-pandemin. 

 

4) Genomföra ett projekt kring fullföljda studier, 
Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) 
och KAA-uppdraget som riktar sig till UVAS och 
KAA-uppdraget (Kommunalt aktivitetsansvar) i 
Fyrbodal. 

Framtagande och genomförande av projektet 
Fullföljda studier samt uppstart och 
genomförande av Vi-projektet som riktar sig 
till UVAS och KAA-uppdraget. 

 

5 a) Drifta Antagningsorganisationen. Driftar och utvecklar 
antagningsorganisationen där 13 kommuner i 
Fyrbodal ingår. 

 

5 b) Implementering av praktiksamordning genom 
praktikplatsen.se 

Praktikplatsen.se implementerad som 
verksamhet hos förbundet där 13 kommuner 
och fem externa aktörer ingår. 

 

5 c) Utredning genomförd och implementering 
påbörjad av tekniskt system för KAA-registrering 
(Kommunalt aktivitetsansvar) och interregional 
kommunal ersättning (ELIN) 

Utredning genomförd. Utbildningscheferna 
beslutat om att i dagsläget inte implementera 
ett gemensamt tekniskt system. 
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Mål 3: En väl utvecklad infrastruktur 
Under året har två projekt bedrivits inom ramen för fossilfria transporter: ”Fossilfri Gränsregion 
2030” samt ”Tur & Retur – Hållbara resor mellan land och stad”.  

I Tur & Retur har utrednings- och testverksamhet genomförts för att undersöka hur 
möjligheterna att kombinera bil och kollektivtrafik med andra, hållbara sätt att resa i mindre 
samhällen och på landsbygd kan förbättras. Orust kommun och Dals Långed i Bengtsfors 
kommun har varit testarenor och målgrupperna pendlare, turister, delårsboende, boende.  

Tester som mobil cykelverkstad, cykelpool, samåkning, mobilitetshub och el-cykling vintertid 
har gjorts och omfattande enkäter, djupintervjuer och kartläggning av resor och 
grannskapskontor har gett nya, generellt tillämpbara kunskaper.  Nya samarbeten mellan 
kommuner, organisationer, företag och akademi har etablerats vilket lett till både kunskap och 
engagemang för frågorna och att samtliga tester kommer att leva vidare och utvecklas efter 
projektets slut. 

Projektet har visat på vilken stor betydelse förbättrade möjligheter att resa till och från mindre 
samhällen och landsbygd har. Betydelsen är stor såväl för att den enskilda medborgaren ska få 
likvärdiga möjligheter att ta sig till och från service, fritid, sociala aktiviteter men också för 
samhälls- och näringslivsutvecklingen i Fyrbodalsregionen samt klimatpåverkan. Dalslands 
Energi och miljöförbund, Orust kommun och Hållbart Resande Väst har varit parter i projektet 
som finansierats av Energimyndigheten. 

I ”Fossilfri Gränsregion 2030” byter medlemskommunerna succesivt ut sina personbilar till 
fordon som drivs med el eller biogas. Ett arbete med kommunernas arbetsmaskiner har 
formerats liksom strategier för publik laddinfrastruktur. Kommunal samordnad 
varudistribution har utretts med kommunerna i Dalsland och månadsvisa, digitala seminarier 
för medlemskommunerna med teman som ”HVO, RME och etanol”, ”Laddinfrastruktur” och 
”Cykling för besöksnäringen” har genomförs. 

Ett påverkansarbete inom biogasområdet har lett fram till en avsiktsförklaring mellan Västtrafik, 
Västra Götalandsregion och kommunalförbundet, liksom en pilotstudie för biogas till 
kollektivtrafik i regiontrafik. Ett samarbete kring kommunernas matavfall och biogasproduktion 
har påbörjats och samarbetet med norska parter är värdefullt inte minst inom 
elektrifieringsområdet. Boråsregionen har etablerat ett projekt med vårt som förlaga och 
erfarenhetsutbyte sker genom bland annat tjänsteköp från oss. Fossilfri Gränsregion avslutas 
december 2021 medan Tur & Retur avslutades 2020.  

Position Väst har genomfört en studie av Fyrbodals konkurrenskraft för fler logistiketableringar. 
Rapporten pekar på områdets utmärkta läge för logistiketableringar och stor potential för 
utveckling av både sjöfart, närsjöfart, gods på järnväg samt elektrifiering och biogas för tunga 
transporter. Det krävs dock en bättre samverkan mellan aktörer från näringslivet, den offentliga 
sektorn och forskningen för att potentialen ska kunna nyttjas. 

STRUKTURBILD FYRBODAL 
Vart är vi på väg och hur ser det ut när vi är framme? De frågorna har stått i fokus under årets 
rådslag i Strukturbild Fyrbodal. Projektet hann genomföra en workshop i 
kommunledningsgruppen i Uddevalla under våren, innan man fick göra paus på grund av 
pandemin.  

I september kunde så äntligen rådslagen i kommunerna komma igång igen. Ytterligare åtta 
workshops genomfördes, med intressanta diskussioner där kommunernas ledningsgrupper 
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diskuterade och reflekterade över den egna kommunens, såväl som övriga kommuners roll och 
styrkor som tillsammans bidrar till en stark och hållbar delregion. Så här långt in i processen 
konstateras att det finns fler likheter såväl som utmaningar som förenar kommunerna, än som 
splittrar. Liksom att olikheterna är en del av attraktionskraften både för invånare, besökare och 
framtida etableringar.  

Några politikområden har seglat upp som tydliga områden där samplanering krävs för att ta 
vara på möjligheter och hantera risker.  I oktober kom nya restriktioner som återigen satte paus 
för rådslag. Fem kommuner återstår innan nästa steg i processen Strukturbild tas. 

Parallellt med det delregionala arbetet med rådslagen har det regionala arbetet med den fysiska 
planeringen av Västra Götaland, utifrån de regionala strategier som finns inom Regionala 
utvecklingsstrategin 2020, pågått. Kommunalförbundet ingår i den regionala arbetsgruppen som 
tillsammans har jobbat fram ett underlag som kommer att ligga till grund för framtidsbilden för 
Västra Götaland ur ett 50-årsperspektiv. Ett arbete har bedrivits för att ta fram ett underlag som 
visar hur ortstrukturen ser ut i regionen. Av regionens 330 orter har 110 med regionala 
funktioner identifierats. Arbetet kommer att fördjupas och fortsätta även under 2021.  

I november anordnade förbundet tillsammans med regionen en seminariedag till vilken 
kommunernas samhällsplanerare var inbjudna. Alla inspel som kom in under dagen har tagits 
vidare in i det regionala arbetet med strukturbild. 

Under året har frågan om Västra Götalandsregionen ska ansöka om att bli regionplaneorgan lyfts 
i Beredningen för Hållbar utveckling. Frågan har bearbetats i infrastruktur- och 
kollektivtrafiknätverket samt samhällsplanerarnätverket på förbundet och inför nästa år ligger 
frågan på is i väntan på att ta del av hur arbetet i Skåne utvecklas.  

Förbundet har remisshanterat Västra Götalandsregionens utkast till Regional 
utvecklingsstrategi och Värmlandsstrategin utifrån ett strukturbildsperspektiv. 

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER 
Fyrbodals kommunalförbund har under året bevakat planeringen av en rad åtgärdsvalsstudier, 
ÅVS:  

• ÅVS 161 Rotviksbro - Skår ÅVS   
• ÅVS E45 - Vänersborg - Mellerud  
• ÅVS 171 Gläborg – Kungshamn 
• ÅVS 173 Färgelanda-Frändefors 

Förbundet har också genomfört en utbildning i verktyget Åtgärdsvalsstudier - 
Fyrstegsprincipen, deltagit i arbete med kartläggning och prioritering av BK4-vägar samt varit 
aktiv i dialogarbete kring trygg elförsörjning i Västra Götaland. 

KARTLÄGGNING AV PRIORITERADE OBJEKT 
Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik, Tjänstemannanätverket, utgörs av tjänstemän 
som ansvarar för infrastruktur- och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i 
infrastrukturfrågor för förbundsdirektionen, samt i kollektivtrafikfrågor för Delregionala 
kollektivtrafikrådet, DKR i Fyrbodal. Tjänstemannanätverket har utgjort beredning till politiken 
och har under året hanterat ett antal remisser. Ärenden som nätverket har hanterat är bland 
annat: 

• Målbild Tåg 2028, 
• Regionalt Tranportinfrastrukturprogram 
• Samverkansformer för kollektivtrafik 
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Förbundet har varit med i det strategiska Infranätverket och i arbetet med att revidera den 
regionala transportinfrastrukturplanen varit delaktig i framtagandet av Inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland samt Alternativgenerering. 

I ärendet ”Cykelpott” har förbundet samlat in inspel av förslag till cykelsatsningar under 
perioden 2022–2025 inom ramen för regional transportinfrastrukturplan. Ett arbete med 
uppdatering och prioritering av ”bristlistan” inför revidering/komplettering av Regionala planen 
har också bedrivits på tjänstemannanivå där kommunerna fått till uppgift att precisera och 
aktualisera listan 

Fyrbodals kommunalförbund har under 2020 fått i uppdrag av direktionen att stödja Orust 
kommun inom ramen för förbundets roll och ansvar gällande fast förbindelse till Stenungssund 
samt att kontakta Lysekils kommun för diskussion avseende fast förbindelse över 
Gullmarsfjorden.  

Skrivelser som skickats från förbundet är bland annat:  

• Skrivelse från sex kommuner angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för 
upphandling av skolskjuts. 

• Skrivelse angående inställda tågavgångar på tågsträckan Uddevalla-Herrljunga  
• Skrivelse angående höga kostnader för medfinansierade cykelvägar för Fyrbodals 

kommuner. 

STRATEGIER INOM MÅL 3 
1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande. 
2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla som främjar hållbarhet. 
3. Delta i det regionala strukturbildsarbetet som tydliggör de övergripande behoven som 

finns av åtgärder i den funktionella geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft, 
kollektivtrafik, sjöfart och cykel. 

4. Bevaka och agera i planering och genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns 
upptagna i de nationella och regionala infrastrukturplanerna 2018–2029. 

5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som har 
bäring på kommande planomgång 2022–2033. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan 
drivas med el och biogas ska vara minst 50 
procent. 

Andelen ökade till 35 procent (Q2 2020) 
jämfört med 31 procent (Q2 2019). 

 

2) Andelen hushåll och företag som har tillgång till 
god bredbandsuppkoppling ska öka. År 2020 ska 
95 procent av Västra Götalands hushåll och företag 
ha tillgång till robust bredband med en hastighet 
på minst 100 Mbit/s symmetriskt. 

Utfall saknas.   

3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd i mellankommunala och regionala 
infrastrukturfrågor. 

Utfall saknas.  
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4) Minst 80 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd i mellankommunala och regionala 
kollektivtrafikfrågor. 

Utfall saknas.  

5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom 
förbundets nätverk. 

Utfall saknas  
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Mål 4: Hållbar landsbygdsutveckling med väl 
fungerande samspel mellan städer och landsbygder 
Inom ramen för Strategisk kompetensförsörjning anordnades ett webbinarium i juni som 
fokuserade på kompetensförsörjning i landsbygder och samverkan för smarta landsbygder där 
Vingåker fick berätta om hur de utvecklar ”den smarta Vingåkersbygden”.  Föredragande var 
även Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Kommunalförbundet har varit 
Företagarföreningen i Brålanda behjälpliga med en projektansökan till EU om att bli en pilot i 
EU:s arbete för utveckling och utbyte när det gäller Smarta landsbygder, som dock ej beviljades.  

Inom ramen för Landsbygdsutvecklarnätverket har frågan om hur samverkan kring 
landsbygdsutvecklingsfrågor ska se ut framöver diskuterats. Nätverket var överens om att 
landsbygdsutvecklingsfrågor är väldigt olika för olika kommuner och att vi behöver arbeta mer 
horisontellt med landsbygdsutvecklingsfrågor. Kommunalförbundet, har därefter gjort 
bedömningen att ett Landsbygdsutvecklingsråd inte är aktuellt i dagsläget. Vi behöver istället 
arbeta för att landsbygdsutvecklingsperspektivet behöver vara tydligt i alla nätverk och forum 
som kommunalförbundet faciliterar. Projekt Tur & Retur – hållbara resor mellan stad och land 
har framgångsrikt bedrivits under året, mer om det projektet går att läsa under mål 3. 

POSITIONERING INOM SKOGLIG BIOEKONOMI  
Skoglig utveckling har gått från att vara ett relativt osynligt utvecklingsområde i Fyrbodal och 
Västra Götaland till att bland annat lyftas fram i förslaget till Regional utvecklingsstrategi och ett 
framtagande av skogsprogram för länet där kommunalförbundet medverkar i både arbets- och 
styrgrupp. Vidare samarbetar numera trärelaterade företag med Fyrbodals utvecklingsnoder 
och med Högskolan Väst, Rise och Högskolan för design och konsthantverk. Ett träfokus har 
utvecklats inom Position Västs arbete för att attrahera internationella etableringar.   

Medlemskommuner, företag, Svinesundskommittén, norska parter, kommunalförbundet och 
Position Väst har fortsatt träbyggnadsutvecklingen och etablerat Rethinking wood för att lyfta 
gränsregionens möjligheter. Resultat i form av nöjda företag och kommuner som deltagit i 
seminarier och studiebesök, nya träbyggnader och etableringsförfrågningar är en följd av 
arbetet. Ett nytt, större samarbete mellan Innovatum, Paper Province, Region Värmland, IUC 
Dalarna och Region Viken i Norge har etablerats.   

Gröna klustret Nuntorp har genom en förstudie finansierad av kommunalförbundet börjat 
etablera sig som en mötes- och utvecklingsplats för skogsägare.   

I Innovatums, Högskolan Västs och Stenebys projekt ”Tillverka i trä” samarbetar ett 15-tal 
företag kring design, industriell trätillverkning och hållbar utveckling. Ett arbete pågår också för 
att etablera en eller flera testbäddar inom trä liksom ett klusterinitiativ.  

Genom projektet ”Innovationsmiljö för hållbara material” hos Wargön Innovation, som 
kommunalförbundet medfinansierar tillgängliggörs en ny test och demo-miljö för 
materialinnovationer framtagna ur biobaserade och återvunna material. Miljön ska främja 
samverkan mellan små- och medelstora företag, universitet och högskolor samt 
forskningsinstitut. Projektet ska även utveckla cirkulära affärsmodeller som företag kan 
implementera.  

MARITIM UTVECKLING 
Den etableringsförfrågan som kom in via Position Väst till Sotenäs kommun, om en stor 
landbaserad fiskodling, är ett utmärkt kvitto på den attraktionskraft för maritim utveckling som 
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regionen har. Sotenäs kommun, Position Väst, grannkommunerna och Fiskekommunerna har 
gjort omfattande insatser för detta ärende under året.  

Innovatum har tillsammans med bland andra Sotenäs Symbios Center och Kristineberg Center 
arbetat i en förstudie om marina livsmedel och marin bioteknik. Målet är att den potential som 
finns ska resultera i större näringslivseffekter i form av nya produkter och stärkta befintliga 
företag inom marina livsmedel och marin bioteknik. Ett tiotal företag har valt att ansluta till 
samarbetet och ett större gemensamt arbete håller på att etableras. Planerad start Q1 2021. 

FISKEKOMMUNERNA 
Nätverket Fiskekommunerna består av nio kustkommuner samt Västra Götalandsregionen och 
är en påverkansorganisation som främjar fiske, fisketurism och vattenbruk. Nätverket har en 
bred samverkan med parter och politiker på nationell nivå. Sex artiklar i dagstidningar har 
publicerats och nätverkets betydelse har lyfts fram i interpellationsdebatter i riksdagen när 
situationen för yrkesfiskare och vattenbruk har diskuterats.   

Nätverket har svarat på sju remisser och yttranden, varit aktivt i Jordbruksverkets 
regeringsuppdrag för förenkling av regelverket inom vattenbruk och skickat skrivelser till 
Regeringskansliet och Jordbruksverket. Nätverket ingår i arbetet för en framtida samverkan 
med Sveriges kustkommuner för ett hållbart fiske och vattenbruk. Nätverket har engagerat 
offentliga parter kring den allvarliga situationen för sillberedningen i Ellös för en fortsatt 
verksamhet och utveckling av sidoströmmarna. 

STRATEGIER INOM MÅL 4 
1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal. 
2. Skapa förutsättningar för ett ökat samspel mellan städer och landsbygder genom 

omvärldsbevakning, analyser och samarbeten. 
3. Samverka för att etablera Fyrbodal som ledande delregion inom skog och trä, med 

satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler nyinvesteringar. 
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som en ledande maritim delregion med lösningar 

inriktade på innovation, nyinvesteringar samt miljöanpassad och hållbar utveckling. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) 14 av 14 kommuner medverkar aktivt till 
förverkligandet av strategier i Strukturbild 
Fyrbodal. 

Strategier är ännu inte framtagna.  

2) 14 av 14 kommuner deltar i Landsbygdsrådet Beslut har tagits om att inte inrätta ett särskilt 
”landsbygdsråd”. Landsbygdsrådet ska i stället 
lyftas i alla övriga relevanta nätverk och forum. 

  

3) Fullfölja pågående samverkansprojekt inom 
skoglig biobaserad ekonomi. 

Samtliga projekt har fullföljts eller är 
fortfarande pågående. 

 

4) Minst ett samverkansprojekt inom maritim 
utveckling ska ha etablerats. 

En förstudie är avslutat och ett efterföljande 
projekt förbereds. 
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Mål 5: En stark och attraktiv gränsregion 
2020 har varit ett mycket händelserikt år inom detta mål. Första januari 2020 bildades 
fylkeskommunen Viken. Det består av de tidigare fylkena Østfold, Akershus och Buskerud. 
Dessutom ingår Svelvik i före detta Vestfold fylke samt Jevnaker och Lunner i före detta Oppland 
fylke. Totalt bor 1,2 miljoner människor i området. Området är viktigt för Fyrbodalsregionen ur 
många olika perspektiv. Tillsammans med Viken skapas förutsättningarna för att bygga en stark 
och attraktiv gränsregion. Kommunalförbundet bidrar till arbetet genom att finansiera och delta 
i projekt som finansieras av Interreg-medel och delregionala utvecklingsmedel samt genom nära 
samverkan med Svinesundskommittén.  

En regional grupp har bildats som består av representanter från de fyra kommunalförbunden i 
Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Region Halland. Gruppens uppgift är att 
remisshantera, diskutera och verkställa skrivningar till kommande EU-program på uppdrag av 
regeringen. Ett hårt slag mot gruppens arbete kom strax innan sommaren då Viken meddelade 
att de inte hade för avsikt att delta i Interreg-programmet Sverige-Norge under kommande 
programperiod. För att få Viken att tänka om tog Fyrbodals kommunalförbund kontakt med 
Region Värmland och opponerade sig mot detta genom gemensamt uppvaktande med dem och 
Västra Götalandsregionen. Sverige-Norge-programmet är en viktig resurs i arbetet med att 
skapa en starkt och attraktiv gränsregion. I slutet av året meddelade Norge att de ändrat sig och 
att de kommer att delta.   

När gränsen stängdes för första gången 16 mars 2020 på grund av Corona-pandemin blev det 
tydligt hur viktigt det är med ett fungerande gränssamarbete. Över en natt stannade handeln 
upp, varslen haglade och kortidspermitteringarna blev ett faktum. Den kommun som drabbats 
hårdast är Strömstad varför kommunalförbundet har avsatt resurser för att stötta dem primärt 
men även närliggande kommuner. Projektet ”Strategisk kompetensförsörjning” utökades med 
”Modul 5” som innebär en kraftsamling för kommunerna i Norra Bohuslän. Kommunalförbundet 
har även stöttat Strömstad i arbetet med att bygga upp ett omställningskontor, både personellt 
och finansiellt.  

Flera av de gränsregionala projekten har fått ställa om och flytta fram sina insatser på grund av 
Coronapandemin. ”Kraftledningar” (Innovatum) och ”Hållbar besöksnäring på gränsen” 
(Svinesundskommittén) är två exempel. I december deltog Svinesundskommittén på 
direktionsmötet för att informera om det kritiska läget. Ett glädjande besked som direktionen 
fick ta del av är att det nordiska arbetet med att skapa gemensam statistik för området har 
kommit igång igen. 

STRATEGIER INOM MÅL 5 
1. Verka för att tillsammans med Svinesundskommittén och andra parter stärka området 

Göteborg/Oslo/Öresund som en attraktiv region för invånare och företag att leva, 
studera och arbeta i, samt att investera och bedriva verksamhet i. 

2. Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av EU:s strukturfonder, som Interreg 
Sverige/Norge, Öresund/Kattegatt/Skagerack (ÖKS) med flera. 
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Ta fram en strategi för att stärka gränsregionen 
samt tydliggöra medverkande parters roller. 

Ej genomfört på grund av Corona-pandemin.  

2) Delta i och utvärdera aktuella program. Genomfört. De nya programmen kommer att 
antas under våren 2021 och gäller för åren 
2021–2027. 
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Mål 6: En aktiv och nyskapande kulturregion för alla 
Kulturbranschen har drabbats hårt av Corona-pandemin. Under året har fokus legat på att stötta 
kulturansvariga i deras omställningsarbete samt sprida information om olika ekonomiska 
stödpaket.  

Vid två tillfällen kunde nätverksträffarna med kulturansvariga i Fyrbodalsregionen genomföras 
som planerat. Dels tema barn och unga, med avstamp i barnkonventionen, dels tema offentlig 
konst, med inriktning beställning och upphandling av konst. Övriga träffar blev digitala 
avstämningar med erfarenhetsutbyte kring hur den kommunala verksamheten kan anpassa sig 
till Coronapandemin.  

Som ett led i att bibliotek och läsfrämjande lyfts i kommande verksamhetsplan, har nätverket för 
bibliotekschefer återupptagits. Förbundet har kallat till tre träffar och bildat en arbetsgrupp med 
representation från Bohuslän, Dalsland och Trestadsområdet.  

Det har varit två utlysningar av tillväxtmedel till kulturprojekt. Beviljade förstudier och 
utvecklingsprojekt spänner över bredd i både innehåll och geografi. Några pågående projekt har 
som en följd av Coronapandemin bett om förlängning samt uppdaterad budget på grund av 
förändringar i genomförande. Fyrbodals kommunalförbund har försökt att vara så flexibelt som 
möjligt för att stötta aktörerna. 

KOPPLINGEN MELLAN KULTUR OCH KOMMUNERS ATTRAKTIVITET 
Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling har flyttats till januari 2021. Det blir 
en digital konferens med kunskapshöjande föreläsningar riktade till tjänstepersoner och 
politiker, arkitekter och byggherrar inom samhällsplanering. Programmet avser bryta ner den 
nationella politiken för Gestaltad livsmiljö till vad den konkret innebär på lokal nivå. Under 2020 
har förbundet börjat marknadsföra konferensen.  

En extern konsult har haft i uppdrag att ta fram projektuppslag inom utvecklingsområdet 
Gestaltad livsmiljö, genom att analysera tidigare styrdokument och kartläggningar kring vad 
kommunerna har för behov av insatser. Rapporten ska presenteras i början av 2021. 

KULTUR SOM INNOVATIONSDRIVEN TILLVÄXTFAKTOR 
En förstudie som beviljats är Innovationskapacitet för landsbygd – förstudie för utveckling av 
Innovationsplattform Dalsland. Syftet med förstudien är att titta på former för organisering av 
utveckling som bygger på lokala initiativ och potentialer, med målet att finna en modell som kan 
appliceras på liknande verksamheter.  

Innovatum har genomfört förstudien Kultur möter innovation, med syfte att titta närmare på 
samverkan mellan kultur och innovation och skapa kontaktytor mellan kulturaktörer och 
innovationsplattformar i Fyrbodal.  

FRÄMJA KULTURFÖRETAGANDE. 
Fyrbodal har anlitat en analyskonsult för att genomföra en kartläggning av de kulturella och 
kreativa näringarna, KKN, som är verksamma i delregionen. Underlaget som tas fram ska ligga 
till grund för en handlingsplan kopplat till den kommande delregionala näringslivsstrategin. 
Arbetsgruppen för KKN, med representanter från kommunerna, har under årets möten 
fokuserat på hur pandemin slår mot aktörer och utövare inom kulturområdet och hur de 
stödpaket och insatser som initierats ska nå fram. 
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STRATEGIER INOM MÅL 6 
1. Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet. 
2. Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor. 
3. Främja kulturföretagande. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Minst 80 procent av deltagarna vid seminariet 
”Attraktiva kommuner” ska vara nöjda och/eller 
uppleva att de har nytta av innehållet på 
konferensen i sitt arbete. 

Årets konferens flyttades till januari 2021 på 
grund av Corona-pandemin. 

 

2) Minst ett projekt är påbörjat utifrån 
rekommendationerna i rapporten Kreativa 
Kraftfält Fyrbodal. 

Flera förstudier har genomförts eller 
påbörjats. Merparten av utvecklingsarbetet 
bedrivs av externa parter där Fyrbodals 
kommunalförbund är en medverkande part 
eller bidragsgivare. 

  

3) Minst ett projekt är påbörjat med 
medfinansiering från programmet Kulturella och 
kreativa näringar (KKN) 

Minst ett projekt är påbörjat.  
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Mål 7: Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och 
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg 
Inom målområde 7 fokuserar Fyrbodals kommunalförbund på: 

• Forskning och utveckling 
• Nätverk och kompetensutveckling 
• Regional samverkan och stödstruktur, RSS 
• Vårdsamverkan 

FORSKNING OCH UTVECKLING (FOU) 
FoU-Socialtjänst arbetar genom tre FouRum, där representanter från socialtjänstens 
ledningsgrupper inom områdena vård och omsorg, IFO- Individ och familjeomsorg och 
funktionhinder/socialpsykiatri möts för att initiera och genererar kunskapsutveckling. 
Deltagarna i FouRum kan också representera Fyrbodals medlemskommuner i delregionala och 
regionala sammanhang, som berör till exempel missbruk, socialpsykiatri och våld i nära 
relationer. 

En FoU-strateg och en vetenskaplig ledare kopplar och utvecklar ny forskning till 
verksamheterna genom utvecklingsarbete, FoU-caféer, inspirationsdagar, utredningar och 
uppdragsutbildningar. En satsning på att öka antalet anställda med magister-, master- och 
doktorandkompetens i kommunerna har gjorts under året. I forskningsprojektet om 
Barnahusets insatsmodell har den första delstudien publicerats. I december startade en FoU-
cirkel om ”att leda i en pandemi”. 

Ett uppdrag med att ta fram ett gemensamt system för systematisk uppföljning av placerade 
barn, unga och vuxna har påbörjats. 

Individ och familjeomsorg, IFO, har utvecklat kompetensutvecklingsplaner som en 
kompetensresa för områdena: barn och unga, missbruk och ekonomiskt bistånd. Några 
utbildningar har fått skjutas upp med anledning av pandemin. En inventering av 
kompetensbehov för IFO 2021 är genomförd. Nätverksledaren har på uppdrag av IFO-cheferna, 
varit ledare för åtta olika kunskaps-och ämnesnätverk, missbruk, försörjningsstöd, familjerätt, 
familjehem, barn o unga utförare och myndighet, våld i nära relationer och BIM Barnahusets 
Insatsmodell. 

Revidering av strategier kompetens och titulatur pågår för funktionshinderområdet, 
socialpsykiatri samt vård och omsorg på grund av ny struktur och innehåll i vård- och 
omsorgsprogrammet. Inom vård- och omsorgsområdet har strategin för baspersonalens 
kompetens och titulatur införts i sju kommuner. 

FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri har arbetat med kompetensutvecklingsplaner och en 
ökad systematik när det gäller kompetensutveckling, hur den nya kunskapen blir 
organisationens och inte bara individens och hur den omsätts i praxis så den kommer 
individen/brukaren tillgodo. Dessa två delar är inkluderade i strategierna för kompetens och 
titulatur numera. En inspirationsdag ”kommunikation och digitalt stöd” genomfördes januari 
2020 med cirka 200 deltagare.  

Kommunernas satsning på en gemensam organisation för PO, personliga ombud, är i funktion 
och det tvååriga uppdraget med att följa och utvärdera är presenterat på ett seminarium och i en 
rapport. 
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Viss kunskapsutveckling och samordning av statliga satsningar och överenskommelser görs 
genom kommunalförbundet. Under året har en gemensam satsning på olika delar som berör 
omställning till god och nära vård och vårdens medarbetare påbörjats. Kommunerna har också 
avsatt 2 procent av statliga medel för psykiska hälsa, som framförallt går till en gemensam 
kunskapssatsning om missbruk och psykisk ohälsa.  

Under året har också den tredje omgången av en utbildning om ledarskap omfattande 7,5 
högskolepoäng startat på Högskolan Väst liksom ytterligare en kursomgång för personliga 
assistenter med Halmstads Högskola. 

NÄTVERK OCH KOMPETENSUTVECKLING 
Nätverksarbetet utgår ifrån uppdrag av medlemskommunernas socialchefer. Nätverken ger en 
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och erbjuder kollegialt stöd. Många som deltar i nätverk är 
ensamma i sin yrkesroll i hemkommunen och att möta andra med samma yrkesroll är viktigt 
både för att utveckla sin egen yrkesroll och för att utbyta erfarenheter.  

Utvärdering av nätverkens arbete sker kontinuerligt och en del nätverk avslutas och andra 
startar upp.  Till exempel har nya nätverk för chefer till personliga assistenter PA, myndighet och 
utförare i sociala barnavården startat upp. Nätverket för individens behov i centrum och 
anhörigstöd har avlutats i kommunalförbundets regi och fortsätter självständigt. 

Pandemins påverkan på nätverken har medfört att de flesta nätverken ställt om till digitala 
möten, ett fåtal nätverk behövde under en kort period ställas in. Några nätverk har behövt utöka 
sina mötestider och till exempel MAS-nätverket (medicinskt ansvariga sköterskor) har haft möte 
varje vecka. 

VÅRDSAMVERKAN 
Kommunalförbundet ingår i Vårdsamverkan Fyrbodal, delregional arena för samverkan mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. 
Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av 
vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt 
information och kommunikation mellan vårdgivare.  

Kommunalförbundet identifierar och utreder verksamhetsområden där kommunerna kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och 
rättssäkert sätt.  

Kommunalförbundet deltar, och agerar, i olika utredningar och arbetsgrupper där samverkan 
mellan de båda huvudmännen är viktig, till exempel gällande hälso- och sjukvård för barn- och 
ungdomar inom LSS, Västra Götalandsregionens Barnprogram för att barnsäkra omställningen 
till nära vård och kostnadsansvar vid placering av personer med samsjuklighet. 

Under 2020 och pandemin har det ställts stora krav på att samverka. Befintliga 
samverkansstrukturer har prövats hårt och visat sig vara stabila nog att hantera nya frågor 
snabbt. En helt ny organisation, för egentester av kommunala medarbetare, byggdes tidigt under 
våren upp som omfattade alla kommuner i Fyrbodalsregionen. Syftet är att medarbetare som är 
negativa för covid-19 fortare kan återgå i arbete. 

Pandemin har inneburit möten flera gånger per vecka med smittskydd, vårdhygien, NU-
sjukvården, och primärvård med flera för att bistå kommunerna med den senaste kunskapen om 
covid-19. Vi har arbetat med spridning och förankring av information och kunskap från nationell 
nivå, exempelvis Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Arbetet i samverkan har också 
omfattat utskrivning från slutenvård, skyddsutrustning och smittspridning. 
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REGIONAL SAMVERKAN OCH STÖDSTRUKTUR, RSS 
Kommunalförbundet är Regional samverkans och stödstruktur, RSS, på nationell nivå för 
delregionen Fyrbodal. RSS syftar till samverkan och stöd för kunskapsutveckling i socialtjänst 
och närliggande hälso-och sjukvård. Vid regional- och nationell samverkan ökar möjligheten att 
använda resurser på ett effektivt sätt och kunskapsutvecklingen och erfarenhetsutbytet stärks. 
RSS bidrar till utvecklingen av evidensbaserad praktik på regional och lokal nivå anpassat till 
regionala och lokala prioriteringar.  

Kommunalförbundet som RSS är en del av Partnerskapet tillsammans med Sveriges kommuner 
och regioner, SKR och Socialstyrelsen. Partnerskapet verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för 
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.  

Kommunerna är genom kommunalförbundet delaktiga i nationella nätverk inom områdena 
missbruk, individens behov i centrum, e-hälsa, sociala barnavården, funktionshinder, 
äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård samt systematisk uppföljning. Flödet av 
information och kunskap mellan nationell, regional och lokal nivå är en stor uppgift och 
utmaning i kommunalförbundets arbete. 

EXTERNA UPPDRAG 
• SKR – nationell modell för inventering av socialtjänstens och angränsande sjukvårds 

kunskapsbehov. 
• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden – planering av utbildningar i suicidprevention. 
• Styrelseuppdrag i Gryning Vård. 
• Kommunernas representant i Nationella vårdkompetensrådet. 

UPPDRAG FRÅN SOCIALCHEFSNÄTVERKET 
• Översyn och förändring av struktur, förankring och beslutsprocesser, statlig 

överenskommelse, kommun- och regiongemensamma medel psykisk hälsa. 
• En kartläggning av anhörigstödsfrågor i ordinarie nätverk. 
• Stöd till kommuner som svarat på statliga remisser om ”God och nära Vård”, nytt vård- 

och omsorgsprogram, Nationellt system för sammanhållen och kunskapsbaserad vård. 

STRATEGIER INOM MÅL 7 
1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård och omsorg för god samverkan i gränssnittet 

mellan kommun, region och stat. 
2. Fungera som en regional stödstruktur för kunskapsutveckling och samordning av 

statliga satsningar/initiativ inom socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård. 
3. Medverka till att kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar 

kunskapsbaserat och innovativt. 
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka och på så 

sätt erbjuda likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt. 
5. Driva och stödja utvalda nätverk för kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt 

stöd. 
6. Stödja kommunerna i digitalisering och välfärdsteknologi. 
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UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd till ett fungerande vårdsamverkansarbete. 

86 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

2 a) Minst 80 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till 
information gällande frågor på nationell och 
regional nivå. 

98 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

  

2 b) Minst 80 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att 
kommunen kan påverka frågorna på regional och 
nationell nivå. 

88 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

3) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad är till 
praktisk nytta och stöttning i kommunernas 
kunskapsutveckling. 

95 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

4) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd för kommunerna att identifiera och utreda 
områden för samverkan inom Fyrbodal. 

95 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

5) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom 
förbundets nätverk. 

100 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 

 

6) Minst 90 procent av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad utgör ett 
stöd i den digitala teknikutvecklingen. 

63 procent av de som svarat är nöjda eller 
mycket nöjda. 
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Mål 8: God och jämlik hälsa för barn och unga 
Inom målområde 8 sker arbetet på Fyrbodals kommunalförbund främst genom Hälsokällan, en 
verksamhet som finansieras av kommunerna i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.  

Hälsokällan arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barn och ungas 
hälsa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention. Det vill säga att alla barn har 
samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter ska 
beaktas i frågor som rör dem samt att alla har rätt att utvecklas såväl fysiskt, psykiskt, moraliskt 
och socialt. Hälsokällans uppdrag är främst kopplat till det psykosociala området, där 
utgångspunkten är att verka inkluderande. De huvudsakliga metoderna för att uppnå de mål 
som satts är nätverksträffar, processtöd, konferenser och utbildningar.  

Målgruppen är viktiga vuxna, det vill säga vuxna i barn och ungas närhet. Hälsokällan är en 
resurs för personal inom kommun och region och andra verksamheter Fyrbodal, exempelvis 
mödra- och barnhälsovården, förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten och 
ungdomsmottagningarna.  

I Hälsokällans inriktningsdokument 2018–2021 finns fem fokusområden vilka är; 
våldsförebyggande, fullföljda studier, integration, psykisk hälsa samt samspel, sexualitet och 
relationer.  

2020 års verksamhet har starkt påverkats av pandemin. En del av året aktiviteter har ställts in, 
flyttats fram eller ändrats om. 

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE 
När det gäller strategin om att stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete 
för ökad likvärdighet och likvärdiga villkor för barn och unga genomför Hälsokällan aktiviteter 
med olika inriktningar. Nedan följer några exempel.  

• Projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet har fortsatt enligt plan under 
2020 med 13 kommunala förskolor och en grundskola. Detta slutförs i februari 2021. 
Barns integritet i förskolan - Fyrbodals kommunalförbund  

• Hälsokällan har varit en aktiv part i det nationella projektet Resurscentrum mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat genom att utbilda i dessa frågor. 

• Hälsokällan har under året utbildat personal inom förskola, skola, fritidsledare, 
socialtjänst, BVC, ungdomsmottagningar med flera.  Innehållet i utbildningarna har 
handlat om att öka kunskaperna kring samspel relationer och sexualitet, ABC (Stöd i 
föräldraskapet Alla Barn i Centrum), Barnkonventionen, ICDP (Vägledande samspel).  

• Hälsokällan har under året mött olika verksamheter för processtöd, exempelvis 
Rådaskolan i Mellerud och Familjecentralen på Orust. 

SAMVERKAN OCH ERFARENHETSUTBYTE 
Ett av Hälsokällans huvuduppdrag är att skapa samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom 
kommuner och regionen, både organiserat och mer spontant och behovsstyrt. Detta genom 
utbildning, nätverk och processtöd. Exempel på nätverk under 2020 är Socialpedagoger i skolan, 
Fritidsledare, Brobyggare och kulturtolkar vars syfte är att ge stöd till föräldrar som är nya i 
Sverige, ICDP-utbildare med flera. Hälsokällan leder också en samverkansgrupp för att förbättra 
och utveckla arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet kring ökad skolnärvaro i 
kommunerna. Under 2020 arrangerade Hälsokällan tillsammans med gruppen en konferens om 
Skolnärvaro.  
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Ett annat exempel på samverkan och erfarenhetsutbyte är projektet Fullfölja studier, där tre 
kommuner i ledning av Hälsokällan samverkar. 

Utanför Fyrbodal har Hälsokällan haft ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen genom 
projektet Barns rätt till kroppslig och personlig integritet. I arbetet med det nationella projektet 
Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck samverkar Hälsokällan med polisen, 
socialtjänsten, ungdomsmottagningen, elevhälsan, Barnahus Fyrbodal och Länsstyrelsen. 

UNGA VUXNA 
Inom strategin att stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete 
har följande satsningar genomförts: 

• Utveckla kommunernas och skolornas skolnärvaroarbete. Ett exempel var en 
skolnärvarokonferens i maj där 200 deltagare från 17 kommuner deltog. 

• Under våren 2020 avslutades ESF-projektet En skola för alla där samtliga Fyrbodals 
kommuner deltog. Projektet uppnådde goda resultat som har identifieras genom statistik 
och fallstudier, bland annat implementerade arbetssätt, ökad kompetens hos projektets 
medverkande aktörer, kommuner och organisationer samt en förbättrad samverkan 
kring och med ungdomarna både internt på skolor, och mellan skolan, ungdomen, 
vårdnadshavare samt andra aktörer i samhället.  

• Under hösten 2020 påbörjades ett nytt projekt Fullföljda studier (2020–2022), där 13 
skolenheter deltar från tre kommuner samt en familjecentral och några förskolor. Under 
2021 kommer fler skolenheter att ansluta. Arbetets övergripande syfte är att fler elever i 
Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet. Det kortsiktiga målet 
kopplat till processtödet är att öka andelen behöriga elever till de nationella 
programmen på gymnasiet. 

STRATEGIER INOM MÅL 8 
1. Stödja kommunernas förebyggande och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet och 

likvärdiga villkor för barn och unga. 
2. Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och regionen. 
3. Stödja kommunernas arbete med att få fler unga vuxna i studier eller arbete. 

UPPFÖLJNING AV MÄTETAL 
 

Mål (mätetal) Utfall  

1 a) Alla kommuner ska ha deltagit i någon 
aktivitet med Hälsokällan 

Samtliga kommuner har deltagit.  

1 a) Deltagarna ska ha upplevt nytta och ha erhållit 
användbara kunskaper för sitt arbete. 

Genom muntliga och skriftliga utvärderingar 
har deltagarna uttryckt att de fått en ökad 
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna 
de deltagit i. 

  

2) Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller 
mycket hög grad nöjda med det stöd de får genom 
förbundets nätverk. 

Genom uppföljningar och utvärderingar har 
deltagarna uttryckt att de fått en ökad 
kompetens och varit nöjda med aktiviteterna 
de deltagit i. 
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Protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XXX Dnr KS 2019/712  

Övergripande plan välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 
att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 
2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 
Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 
tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet har bildat underlag för ett framtaget 
dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som 
underlag för handlingsplaner.  

En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) gick efter beslut i 
Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och kommunala bolag. 
Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  
Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 
2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 
en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 
arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 
Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 
fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 
konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 
omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 
snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 
kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 
innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla nya utmaningar.  

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 
måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Planens ramverk bedöms färdigprocessad inför beslut, för att i nästa fas hanteras i 
konkreta handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag.  

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens anteckning, 2021-05-31. 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2021-05-27 § 43. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Plan Välfärd 2030 slutgiltig version 
Plan Välfärd 2030 bilaga slutgiltig version 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 282 
Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll, 2020-09-09 39 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-06-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22  
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29    
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06   
Kultur och fritidsnämndens protokoll, 2020-12-08 § 181 
Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04  
Barn- och utbildningsnämndens protokoll. 2020-11-17 § 164   
Socialnämndens protokoll, 2020-11-18 § 155   
Förankringsversion Plan Välfärd 2030   

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta övergripande Plan Välfärd 2030, 
 
att Plan Välfärd 2030 ska inarbetas i kommunens ordinarie styr- och ledningssystem. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 
att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 
2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 
Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 
tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet har bildat underlag för ett framtaget 
dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som 
underlag för handlingsplaner.  
En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) gick efter beslut i 
Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och kommunala bolag. 
Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  
Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 
2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 
en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 
arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 
Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 
fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 
konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 
omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 
snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 
kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 
innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla nya utmaningar.  

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 
måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Planens ramverk bedöms färdigprocessad inför beslut, för att i nästa fas hanteras i 
konkreta handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Plan Välfärd 2030_slutgiltig version 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Plan Välfärd 2030 _bilaga slutgiltig version. 
KS-protokollet 2020-09-30. 
2021-01-29 Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 inkl. bilaga.   
2019-07-12 Kommunstyrelsen, beslut.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-05-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

2019-10-02 Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse (2019-09-30).   
2019-10-30 Kommunstyrelsen, protokoll.   
2020-05-13 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut.  
2020-06-03 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02.   
Förankringsversion Plan Välfärd 2030.   
Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll 2020-09-09.  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22.  
Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282.  
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29.    
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04.  
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06.  
Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09.   
Protokollsutdrag BUN 2020-11-17 § 164.   
Protokollsutdrag SN 2020-11-18 § 155.   
Protokollsutdrag KUF 2020-12-08 § 181. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
  
att anta övergripande Plan Välfärd 2030. 
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Handläggare 

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

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 om att uppdra till Kommunledningskontoret 
att ta fram övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under våren 
2020 processats fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar Tillväxt och 
Arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. En workshop-process vid fem extra insatta 
tillfällen i Arbetsmarknads och Integrationsutskottet har bildat underlag för ett framtaget 
dokument som samlar målområden, uppnåendemål och utpekade satsningar som 
underlag för handlingsplaner.  

En förankringsversion av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) gick efter beslut i 
Kommunstyrelsen 2020-09-30 ut på remiss till förvaltningar och kommunala bolag. 
Tre nämnder och ett bolag har besvarat och står bakom förankringsversionen.  
Deras synpunkter har bearbetats och vävts in i den bearbetade versionen Plan Välfärd 
2030 (2021-01-29).   

Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 
en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling på hållbar tillväxt och stärkt 
arbetsmarknad som i sin tur kan öka och säkerställa resurserna (medlen), därav namnet 
Plan Välfärd.   

För att långsiktigt klara resurserna för välfärden måste därmed omställningstakten öka 
fram till 2030. Fokus för kommunen blir därmed att vara attraktiv och 
konkurrenskraftig, samtidigt som man är en möjliggörare för förändringsbehov och 
omställning.   

Plan välfärd betonar också vikten av den egna förnyelseförmågan för att möta den 
snabba samhällsutvecklingen, invånarnas förändrade behov och förväntningar på 
kommunens välfärdstjänster. Kommunen behöver skapa förutsättningar för nya 
innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla nya utmaningar.  

För att lösa komplexa samhällsutmaningar och nå de kopplade målen i Agenda 2030, 
måste kommunen också öka samverkan med civilsamhället och andra aktörer.    

Planens ramverk bedöms färdigprocessad inför beslut, för att i nästa fas hanteras i 
konkreta handlingsplaner i dialog med kommunens förvaltningar och bolag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Plan Välfärd 2030_slutgiltig version 
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Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-20. 
Plan Välfärd 2030 _bilaga slutgiltig version 
KS-protokollet 2020-09-30  
2021-01-29 Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 inkl. bilaga   
2019-07-12 Kommunstyrelsen, beslut  
2019-10-02 Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse (2019-09-30)   
2019-10-30 Kommunstyrelsen, protokoll    
2020-05-13 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut   
2020-06-03 Arbetsmarknads och Integrationsutskottet, beslut  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02   
Förankringsversion Plan Välfärd 2030   
Arbetsmarknads- och Integrationsutskottets protokoll 2020-09-09  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22  
Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29    
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04  
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06  
Remissvar Uddevalla Vatten AB/Västvatten 2020-11-09   
Protokollsutdrag BUN 2020-11-17 § 164   
Protokollsutdrag SN 2020-11-18 § 155   
Protokollsutdrag KUF 2020-12-08 § 181 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta övergripande Plan Välfärd 2030. 

Ärendebeskrivning 

Planens ramverk var planerad att beslutas under juni månad 2020, vilken flyttades på 
grund av omorganiserad majoritet och därmed nya ledamöter i utskott och styrelser. 
Beslutet blev att sända ut förslaget på remiss och förankringsversionen av planen gick 
därmed ut på remiss i oktober med sista svarsdatum 2 december 2020. Det innebär att 
den föreslagna arbetsprocessen med handlingsplaner kommer att kunna påbörjas först 
under vårvintern 2021 om och när planen antas i kommunfullmäktige.  

Följande fyra remissvar har inkommit:  
1) Uddevalla Vatten AB (Beslut 201109):  
”Uddevalla Vatten AB har inget att erinra gällande Övergripande plan Välfärd 2030”   
  
2) Barn och utbildningsnämnden (Beslut 201117):  
”Barn och utbildningsnämnden beslutar  
att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 
Plan Välfärd 2030, utan står bakom den.”   
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3) Socialnämnden (Beslut 201118):  
”Socialnämnden beslutar   
att ställa sig bakom plan Välfärd 2030,   
att det behövs en bättre förklaring på skillnaden mellan innovation och uppfinning,   
samt att på sidan 12 byta ut ordet skapa mot att säkerställa.  
  
4) Kultur och fritidsnämnden (Beslut 201208):   
”Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 
breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.   
 
Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 
rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 
samråd med kultur och fritidsnämnden.  
 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 
fritidsnämndens svar på remissen.”  
  
Förankringsversionen av Plan Välfärd 2030 (2020-09-09) har förädlats utifrån 
remissvaren, samtidigt som det politiska önskemålet varit att begränsa innehåll och 
omfattning, vilket har tillgodosetts. I föreliggande uppdaterade Plan Välfärd 2030 
(2021-01-29) har hanteringen av remissvaren skett på följande sätt:  
  
3) Socialnämnden  
I) Skillnaden mellan innovation och uppfinning har förtydligats under rubrik 3.1.   
II) Ordet skapa har bytts ut mot att säkerställa under rubrik 4.3.   
  
4) Kultur och Fritidsnämnden   
I) Beskrivningarna av begreppen välfärd, tillväxt och entreprenörskap har 
vidareutvecklats under rubrik 3.1 så att de innefattar aspekter av social tillväxt (socialt 
entreprenörskap och socialt företagande).   

II) Vad gäller exploateringar kommer detta inte att hanteras i Plan Välfärd 2030. All 
exploatering och etablering, oavsett verksamhetsmark, boende eller andra anläggningar 
föregås av en kvalitetssäkrad process där översiktsplanens riktlinjer prövas mot plan- 
och bygglag och förprövningskriterier innan politiskt beslut.  

III) Utöver ovanstående har ändringar i planen gjorts utifrån synpunkter i 
tjänsteskrivelsen;   

- Det kommunala välfärdsuppdragets obligatoriska och frivilliga delar har förtydligats 
och ordet oändlig har tagits bort.  

- platsens möjligheter har lagts till beskrivningen av tillväxt under rubrik 3.1 Platsens 
attraktivitet har betonats genom ändringar av orden kopplade till konkurrenskraftig 
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under rubrik 3.2. och 4.1 I beskrivningen under rubrik 4.1 har värdefulla natur- och 
kulturresurser lagts till. Koppling till kultur- och fritidsaktiviteter har gjorts i 
beskrivningen av målområde.   

- social tillväxt inryms i strategiska målområden och utpekade satsningar under rubrik 
3.2 bland annat i Fungerande arbetsmarknad och Framtidsinriktad 
kompetensförsörjning. Dessutom har en mening lagts till beskrivningen under 
Omställning till hållbart näringsliv för att stärka den sociala kopplingen; ”Företag och 
organisationer i tjänstesektorn kan åstadkomma mycket genom att fokusera på de 
sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.”  

- kopplingen mellan strategiska målområden och de globala målen har förtydligats 
under rubrik 3. Förtydligat kopplingen mellan handlingsplaner till Plan Välfärd 2030 
och globala hållbarhetsmålens genomförande lokalt under rubrik 3.  
Ordet främst har lagts till den ekonomiska hållbarheten.   

Utöver hanteringen enligt remissvaren ovan, har Plan Välfärd 2030 även förtydligats 
och förädlats ytterligare i några delar av Kommunledningskontoret. Dels utifrån vad 
framkommit i remissvaren, dels genom justering på några få ställen.   

Till exempel har ordet innovativ som ett av tre egenskapsord ändrats till nytänkande. 
Inte minst på grund av önskemål i remissvar om förtydligande av skillnaden mellan 
innovation och uppfinning. Ordet nytänkande innebär att tala mer klarspråk och är 
därmed lättare att kommunicera så att fler kan känna igen sig och bidra till planens 
genomförande. Det bedöms viktigt att ordet kan kännas relevant för alla.  
Det blir också lättare att använda ”att tänka nytt” än att innovera. 

Handlingsplaneprocessen  
Planens ramverk behöver nu brytas ner i konkreta handlingsplaner i dialog med 
kommunens förvaltningar och bolag.   

Förslag till utvecklingsprocess för handlingsplaner utifrån övergripande Plan 

Välfärd 2030:  
Steg 1. Genomföra en kreativ dialog-workshop med respektive förvaltningsledning och 
eventuellt bolag med syfte att skapa delaktighet, lyssna in och förstå behov som input 
till handlingsplan  

Steg 2. Resultaten och förslagen till handlingsplaner utarbetas till en helhet   

Steg 3. Målsättningen är att planen kommer in i planeringsdialogen för 2022 så att 
”momentum” och resurser säkras för genomförande.  

 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

5(5) 

2021-05-20 Dnr KS 2019/00712 

  

 

 

 

 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Avd hållbar tillväxt för vidare exp till berörda instanser 
 



 
 

Kommunledningskontoret 1(1) 

2021-05-31 Dnr: KS 2019/00712 

  

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 
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0522-69 60 01 

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

 
 

Kommundirektörens anteckning i ärende Övergripande plan 

välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-

2022 
Ovanstående ärende föregås av höga ambitioner och mycket kraft och arbete har lagts 
ner i processen för att arbeta fram detta förslag till övergripande plan. 
 
Min bild är att processen i sig har haft ett stort värde, inte minst för att öka den 
gemensamma kunskapen kring de komplexa samhällsutmaningarna. 
 
Välfärd är ett mycket brett begrepp och det är svårt att avgränsa från kommunens 
samlade uppdrag. 
 
Det är enligt min mening viktigt att det tydliggörs vilken status nya planer har i vår 
styrkedja samt hur dessa förhåller sig till varandra för att undvika konflikter eller 
administrativa oklarheter i vårt styr- och ledningsarbete. I detta fall ser jag just denna 
typ av risk. 
 
Min bedömning är att vi idag har en god nivå på styrdokument och styrkedja i vårt 
ledningssystem och fokus bör ligga på att skapa effekt utifrån givna mål och uppdrag. I 
de fall nya styrdokument tillförs utan tillräcklig grad av tydlighet riskerar detta att leda 
till motsatt utveckling. 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson 
Kommundirektör 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 under 

år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

 

Plan Välfärd 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument.  

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad. Detta i 

kombination med en mer behovsorienterad organisation och bredare samverkan med civilsamhälle och 

näringsliv kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen innehåller en tydlig gemensam målbild, med 

strategiskt identifierade målområden och utpekade satsningar kopplade till genomförandet.  

 

Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att uppnå 

kommunens gemensamma målbild kring välfärdens förutsättningar, beskrivs i den handlingsplan som 

antas efter varje politiskt val. Handlingsplanen innehåller politiska uppdrag som antas av respektive 

nämnd och styrelse, samt slutligen av kommunfullmäktige.  

   

Bakgrund  
   

Uddevalla satsar på framtiden och en mängd spännande utvecklingsarbeten pågår i kommunen. Men 

det räcker inte. För att långsiktigt klara välfärden måste omställningstakten öka fram till 2030. 

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och äldre ska 

försörjas. En välfärdsutmaning är att den andel av befolkningen som kan stå för sig egen försörjning 

måste bli större än idag för att klara kommunens ekonomi och en förbättrad folkhälsa. Även med en 

ekonomi i balans utmanas kommunen av att det saknas personer att anställa inom t.ex. skola, vård och 

omsorg. Det gäller därför att både kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att säkerställa 

kvaliteten i välfärden. Det ställer höga krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som 

erbjuder en kreativ och dynamisk miljö där kompetens och engagemang tas tillvara och låter 

människor utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör ett helt arbetsliv.  
 

Välfärden har andra utmaningar som kommunen kan drabbas av eller mobilisera för. Den snabba 

samhällsutvecklingen förändrar invånarnas behov och förväntningar på kommunens välfärdstjänster. 

Samtidigt skapar globalisering och snabba tekniska framsteg fantastiska möjligheter. En utveckling 

som på många sätt påverkar välfärden och hur vi lever, arbetar och umgås. Coronapandemin kräver 

extrema åtgärder och begränsningar i vardagslivet. Utöver påverkan på ekonomi, näringsliv, arbete, 

hälsa, vård och omsorg tvingas många ta ett utvecklingssprång i digital användning. Pandemins 

ekonomiska konsekvenser är osäkra, men att den kommer att påverka alla på något sätt under lång tid 

är tydligt.  

 

Ökad oförutsägbarhet tillsammans med klimatförändringar, förändrade krav och förväntningar på 

välfärden gör att vi står i en brytpunkt. Kommunen som koncern måste hänga med i utvecklingen. Det 

ställer också helt nya krav på företagen och förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Företag 

och invånare i Uddevalla är grunden för utveckling och tillväxt som bidrar till välfärden i kommunen. 

Att de väljer Uddevalla kommun möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor 

kan leva, arbeta och ha ett bra liv.  
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                                
 

Vi vet inte vad som präglar livet och välfärden i Uddevalla 2030. Men genom att förstå hur attityder 

och värderingar i samhället förändras mellan generationer, kan vi se tänkbara scenarier utifrån trender 

som driver samhällsutvecklingen såsom demografisk utveckling, hälsa, urbanisering, globalisering, 

klimatförändringar och digitalisering.  

 

Vilken välfärdssyn kommer framtidens invånare att ha? 

Sverige är ett av världens mest individualiserade länder med flest ensamhushåll. Vi värderar själv-

förverkligande, valfrihet och oberoende högt och förväntar oss jämlikhet och utjämnade livsvillkor. 

Tilliten är sjunkande och demokratin ifrågasätts. Många är solidariska men vill själva välja vad man 

bidrar till i den gemensamma välfärden. För den yngre generationen är den virtuella och verkliga 

världen ofta lika viktiga. De agerar mer utifrån nätverk och intressen, gör karriär som människa inte i 

ett yrke och tävlar med alla globalt. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap för kommunen att möta så 

att välfärden omfattar alla. Yngre ser klimatförändringarna som största hotet. Moral, ordning och reda 

värdesätts och de är skeptiska mot tomma värdeord och löften. De förväntar sig tydliga, lyhörda ledare 

som vågar stå för något och som visar vägen. De nya äldre vet sin rätt, vad de vill ha och ser till att få 

det. Många är rebeller som kämpat för självständighet, solidaritet och jämställdhet. De är friskare och 

mer välutbildade än tidigare generationer och fler kan tänka sig att arbeta efter 65. De tror mer på sig 

själva och mindre på auktoriteter. De förväntar sig god välfärd med valmöjlighet och transparens. 

 

Digitalt först och händer där det behövs framtidssäkrar god välfärd 

Digitalisering bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till 

minskad klimat- och miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och 

bygd till nätverk och system. De flesta invånare är uppkopplade och förväntar sig flexibilitet, 

tillgänglighet och målgruppsanpassad information. Deras roll har ändrats från mottagare till 

medskapare och för dem handlar digitalisering om modern demokrati som möjliggör öppenhet, 

transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras 

t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, 

räls, el och vatten. Digitalisering och automatisering erbjuder många nya utvecklingsmöjligheter för 

välfärden men det innebär också utmaningar som kommunen ska förhålla sig till. Det förändrar behov 

och fördelning av arbetsuppgifter, det vill säga vem som gör vad, med vem, när och hur.  

 

Nya spelregler för företag och framtida arbetsliv påverkar välfärden 

Att företagen är konkurrenskraftiga är avgörande för att säkra välfärden, både på kort och lång sikt. 

När industrisamhället alltmer övergår till tjänste- och kunskapssamhälle blir tänkandet den nya råvaran 

och koncepten den nya produkten. Automation och digitalisering bidrar till nya möjligheter för 

lönsam, smartare och hållbar produktion. Drifts- och användardata från smarta produkter (sakernas 

internet) kan omvandlas till nya smarta tjänster med konkurrenter i helt andra branscher. Det skapar 

också möjligheter för välfärdssektorn. Den linjära ekonomin där vi utvinner naturresurser, producerar, 

konsumerar och slänger, är inte designad för att vara resurseffektiv. Nya affärsmodeller baserade på 

cirkulär ekonomi och hållbar produktion, där avfall ses som råvara, drivs på av ekonomi, lagar och 

växande tryck från konsumenter och kunder. Även energiomställning och fossiloberoende skapar 

omställningar i produktionen och förändrade kompetensbehov. Närhet till FoU-miljöer och tillgång till 

kvalificerad arbetskraft blir därmed allt viktigare för företag. Den så kallade gigekonomin, där man 

arbetar uppdragsbaserat istället för i en traditionell anställning, ökar. Det framtida arbetslivet innebär 

att jobb och plats är mer frikopplade från varandra. Demografiska förändringar som förlänger 

arbetslivet tillsammans med migration och teknologisk utveckling bidrar till att de flesta måste 

fortsätta uppgradera och anpassa kunskaper och färdigheter för att hålla sig anställningsbara. Detta 

påverkar också individers försörjning, hälsa och välbefinnande och i slutändan välfärden. 
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3. Syfte och mål 
 

Denna övergripande plan ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för en god välfärd 

2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka 

välfärdsresurserna (medlen). För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka 

förutsättningarna för platsens och näringslivets konkurrenskraft. För att klara välfärdsuppdraget med 

begränsade resurser och öka förändringstakten, måste kommunen vara nytänkande och arbeta med nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya utmaningar. För att lösa 

komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer såsom 

näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  

 

Plan Välfärd 2030 fokuserar alltså främst på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen 

använder sina samlade välfärdsresurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt 

välfärdsdokument med bred politisk förankring med särskild koppling till tillväxt, arbetsmarknad, 

entreprenörskap och innovation för välfärdsutveckling.  

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, nytänkande och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 
 

Från globala mål till lokalt genomförande  
 

Plan Välfärd 2030 bidrar till lokalt genomförande av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 

2030. De tillämpas på Uddevallas förhållanden bland annat genom att ta tillvara platsens 

förutsättningar och möjligheter för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens 

satsningar på hållbarhet bidrar till globala hållbarhetsmål samtidigt som Uddevalla vinner 

konkurrensfördelar.  

 

Det lokala genomförandet av de globala hållbarhetsmålen kan konkretiseras i de handlingsplaner, 

kopplade till Plan Välfärd 2030, som tas fram utifrån aktuella politiska strategier och uppdrag i 

kommunens styr- och ledningssystem (rubrik 4). Uddevalla kommun arbetar med alla FN:s mål, men 

några har starkare koppling till de strategiskt identifierade målområdena i Plan Välfärd 2030:   
 

   

FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 
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3.1 Centrala ord och begrepp i planen 

Välfärd  
 

Välfärd handlar i bred mening om det mesta som styr medborgarnas levnadsförhållanden och 

välmående t.ex. privatekonomi, bostadsförhållanden och livslängd. ”Den enskildes personliga, 

ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det 

skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att 

verka för social omsorg och trygghet.” (Regeringsformen, kap 1, § 2). ”Kommunerna är skyldiga att 

ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. 

Kommunernas obligatoriska uppgifter: Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och 

familjeomsorg), För-, grund- och gymnasieskola, Plan och byggfrågor, Miljö- och hälsoskydd, 

Renhållning och avfallshantering, Vatten och avlopp, Räddningstjänst, Krisberedskap och civilt 

försvar, Biblioteksverksamhet, Bostäder. Frivilliga uppgifter: Fritid och kultur, Energi, Sysselsättning, 

Näringslivsutveckling.” (Sveriges kommuner och regioner, SKR). Regional kollektivtrafik ansvarar 

regionerna och kommunerna gemensamt för. Samtidigt som kommuner och regioner ansvarar för 

befolkningens välfärd, utförs en del av välfärden av privata aktörer. 

 

Tillväxt  
 

Tillväxtbegreppet innehåller tre delar som tillsammans utgör begreppet hållbar utveckling; ekologisk 

(villkor), ekonomisk (medel) och social (mål). Kommunal tillväxt handlar i grunden om att klara 

välfärdsuppdraget (se modell i bilaga). Tillväxtarbetet kan beskrivas som konsten att hantera sina 

lokala förutsättningar. Dessa har formats under lång tid och sätter i stor utsträckning ramarna.  

Att som kommun skapa hållbar tillväxt och utveckling innebär att stimulera utvecklingen och skapa 

livskraftiga samhällen med god välfärd där människor kan leva, arbeta och ha ett bra liv. Näringsliv är 

ett sammanfattande ord för de olika värdeskapande verksamheter som finns inom ett geografiskt 

område, såsom en offentlig eller privat registrerad myndighet, företag eller förening. Platsens 

möjligheter och ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning för 

samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation och för att förse samhället med de varor och 

tjänster som behövs för omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Arbetsmarknad  
 

Arbetsmarknad är den marknad där arbetsgivare efterfrågar arbetskraft mot ersättning (lön) och 

individer utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön. Individen får tillträde till denna genom att ha den 

kompetens som efterfrågas. Arbetsmarknaden delas ofta in i geografiska områden, branscher och 

yrken. Den är starkt reglerad genom lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. 

Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå en jämlik hälsa. Arbetslinjen (princip i 

arbetsmarknads- och socialpolitik) innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller utbildning i 

stället för understöd eller bidrag till dem som blivit arbetslösa. Arbete och sysselsättning har stor 

betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhället. Människor som arbetar har i regel 

bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller sysselsättning. Arbetslinjen kan därför bidra till att ge alla 

bättre villkor och livschanser och därmed en bättre välfärd. En kombination av en dynamisk 

arbetsmarknad med efterfrågad kompetens, och ett medvetet strategiskt arbete med arbetslinjen bidrar 

till att öka framgången i kommunalt välfärdsarbete. 
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Entreprenörskap  
 

Entreprenörskap ses ofta som en viktig motor i ekonomin som bidrar till samhällets tillväxt. En 

entreprenör är en företagsam person, oftast grundaren av ett företag, som skapar nytt användarvärde. 

Entreprenören tar en idé för en vara/tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar resurser, 

planerar och implementerar idén. Entreprenören fungerar som spindeln i nätet, men behöver inte göra 

allting i företaget eller ha full kontroll över alla aspekter och processer. Välfärdstjänster har alltmer 

öppnats upp för enskilda entreprenörers initiativ. Entreprenörskap inom välfärdssektorn kan driva 

förnyelse t.ex. inom skola, vård och omsorg. En intraprenör är till skillnad från en entreprenör 

verksam inom en organisation, istället för att driva eget. Socialt entreprenörskap, eller socialt 

företagande, skapar innovativa lösningar på samhällsutmaningar som mäter sina resultat i 

samhällsnyttiga mål.  
 

 

Nytänkande och innovation  
 

Nytänkande och förnyelseförmåga krävs för att klara välfärdsuppdraget med begränsade resurser och 

är nödvändigt för att kunna öka förändringstakten och möta välfärdsbehoven. Innovation är något nytt 

eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än löpande kvalitetsarbete och ständiga förbättringar. 

Däremot kan innovationer uppstå ur vardagligt och praktiskt förbättringsarbete. Skillnaden mellan 

uppfinning och innovation är att en uppfinning är en bra idé, men blir en innovation först när den 

skapar värde och får spridning. Men innovationen behöver inte starta med en uppfinning, utan den kan 

vara att kombinera gamla saker på nytt sätt eller att tillämpa en lösning från en annan bransch. 

Välfärdsinnovationer kan t.ex. vara nya arbetssätt, processer, sätt att organisera sig eller hur man 

erbjuder välfärdstjänster. Entreprenörer och intraprenörer som driver innovationer och förnyelse är 

viktiga för såväl tillväxt som utveckling av välfärden.   

 

3.2 Strategiskt identifierade målområden  
 

För att spegla målbilden i Plan Välfärd 2030 delas innehållet in i tre strategiskt identifierade 

målområden med egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030: 

  

■ Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

■ Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven 

■ Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Målområdena är beroende av varandra och 

ger varandra draghjälp (kugghjulet) för att 

långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 

förutsättningar för en god välfärd 2030. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systembild strategiskt identifierade målområden 
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Inom varje målområde finns utpekade satsningar som visar VAD kommunen vill uppnå inom 

målområdet. Därefter förtydligas ytterligare VAD kommunen behöver göra 2021–2030 för att uppnå 

målen. De utpekade satsningarna ska vara vägledande för samtliga nämnder, bolag och stiftelser, när 

de sedan ska besluta om vad de ska prioritera under mandatperioden. Om nya behov uppstår eller 

hinder identifieras för att uppnå målen kan kompletterande politiska uppdrag tas fram.  

 

 
Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 
  

För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka förutsättningarna för platsens 

och näringslivets konkurrenskraft.  

 

För att framtidssäkra välfärden och upplevas mer konkurrenskraftig 2030 satsar kommunen på:  

 
► Smart, hållbar och attraktiv stad 

► Utvecklad infrastruktur och hållbara transporter 

► Fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat 

► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 

 

 
Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven 
 

För att klara välfärdsuppdraget med begränsade resurser och öka förändringstakten, måste kommunen 

vara nytänkande och arbeta med nya innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och 

nya utmaningar.  

 

För att möta välfärdsbehoven och upplevas mer nytänkande 2030 satsar kommunen på:  

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 

► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 

► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 

 

 
Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer 

såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  

 

För gemensam välfärdsutveckling och upplevas som möjliggörare 2030 satsar kommunen på: 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 

► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 

► Omställning till hållbart näringsliv 
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4. Genomförande  
 

Styrande majoritet utgår från innehållet i det strategiska dokumentet när de utformar mandatperiodens 

politik. Politiska uppdrag antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser vid 

varje ny mandatperiod.  

 

För att lyckas med att implementera komplexa förändringsarbeten med många intressenter och 

samband krävs stödorganisering för ledning, styrning, kommunikation och engagemang för att uppnå 

strategiska mål. Kommunledningskontorets uppdrag blir att via en processledare samordna planens 

genomförande och stötta kommunens verksamheter med kompetens- och processtöd tillsammans med 

kreativa metoder, verktyg och kommunikation i omställningsarbetet. Kommunledningskontoret ska 

genom planen även erbjuda tvärfunktionella samarbetsstrukturer för att stärka samverkansförmågan 

och göra det enklare att gå från delar till helhet i genomförandet. Det skapar hävstångseffekt. 

 

Varje nämnd tar tillsammans med tjänstemannaledningen fram en handlingsplan som visar hur 

nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje strategiskt identifierat målområde och utpekade 

satsningar. I handlingsplanerna beskrivs målen för det egna uppdraget under mandatperioden kopplat 

till vad kommunen behöver göra 2021–2030 för att uppnå målen. Mål eller nyckeltal ska finnas 

beskrivna. Varje målområde ska beskriva om insatserna görs inom ram, eller om medel kommer att 

begäras genom ordinarie budget- och planeringsdialog. 

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, nytänkande och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 
 

 

 

 

 

  

Plan Välfärd 2030 
Strategiskt 
identifierade 
målområden och 
utpekade satsningar 

Handlingsplan: 
Politiska Uppdrag 
antagna i Nämnd, 
Styrelse och KF  
 
(ny varje mandatperiod)  

Uppföljning varje tertial: 
• Uppdrag KS 
• Uppdrag BUN 
• Uppdrag SN 
• Uppdrag KFN 
• Uppdrag SBN 
• Uppdrag Bolag och Stiftelser 
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4.1 Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden  
 

I Uddevalla är förutsättningarna gynnsamma med attraktivt läge, värdefulla natur- och kulturresurser, 

ökande befolkning och diversifierat näringsliv med växande antal företag. Men för att klara 

välfärdsuppdraget måste kommunen stärka sin attraktivitet och konkurrenskraft ytterligare och 

fortsätta arbeta framåtriktat med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling. Brist 

på lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder för företag. Fyra satsningar utpekas för vad som ska 

uppnås för att framtidssäkra välfärden och upplevas som konkurrenskraftig 2030. 

 

 
► Smart, hållbar och attraktiv stad  
 

Smarta städer innebär att informationsteknik (IT) och infrastruktur används som medel för att bl.a. 

digitalisera och tillgängliggöra tjänster till invånare, företag och organisationer som en del av stadens 

system. Det handlar t.ex. om sakernas internet (IOT), öppna data, Artificiell Intelligens (AI) och 

cirkulär ekonomi. Detta kan i sin tur stärka stadens attraktivitet och öppna upp för nya möjligheter, 

utvecklade former och ökad tillgänglighet för t.ex. kultur- och fritidsaktiviteter. Samtidigt finns ett 

digitalt utanförskap som kommunen behöver hantera för att välfärden ska omfatta alla.  

 
För att utveckla Uddevalla till en smart, hållbar och attraktiv stad ska kommunen 2021–2030: 

• Etablera samverkansstrukturer som stöder utveckling mot smart och hållbar stad 
• Söka samarbeten, finansiering och kunskap inriktade på smarta och hållbara städer 
• Motverka digitalt utanförskap 

 

 
► Utvecklad infrastruktur och hållbara transporter  
 

Infrastrukturfrågor är enligt företagen den viktigaste verksamhet kommunen kan påverka för att 

förbättra lokalt företagsklimat. Utvecklad och förbättrad infrastruktur stärker näringsliv och 

arbetsmarknad. Det gäller även att i samhällsplanering ta höjd för teknikutveckling som t.ex. 

självkörande fordon, drönarleveranser och höghastighetståg.  

 

För att skapa utvecklad infrastruktur och hållbara transporter ska kommunen 2021–2030: 

• Utveckla och förbättra infrastruktur inom kommunen, mellan kommuner och regionalt 

• Investera i infrastruktur för snabba och effektiva transporter av människor och gods 

• Prioritera och säkra logistiska förutsättningar för hamn och lokala industriområden  

• Stärka kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter till, från och inom kommunen 
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► Fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat 
 

Uddevallas näringsliv domineras av små företag i en mängd olika branscher. De små företagen är 

generellt helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Många arbetsgivare 

har svårt att få tag i personal samtidigt som många arbetslösa har svårt att få arbete. Tillgänglig 

kompetens stämmer inte alltid överens med den som efterfrågas. Det brukar kallas mismatch på 

arbetsmarknaden och gör att många inte klarar sin egen försörjning. I ett välfärdsperspektiv behöver 

arbetsmarknaden bli mer jämställd med arbetsmiljöer som ger människor möjlighet att arbeta ett helt 

arbetsliv.  

 

Uddevalla måste vara en attraktiv, konkurrenskraftig och näringslivsvänlig kommun för att företag och 

organisationer ska välja att driva och utveckla sina verksamheter här. Ambitionen är att skapa bästa 

möjliga förutsättningar att starta, etablera, driva och expandera företag oavsett storlek och bransch. 

Forskning visar att bland annat närhet till andra företag, kunskap, kapital och marktillgång kan avgöra 

lokaliseringen. 

 

För att bidra till en fungerande arbetsmarknad och gynnsamt näringslivsklimat  
ska kommunen 2021–2030:  

• Stärka små företag som vill växa och anställa 
• Attrahera fler och större företag som ger fler arbetstillfällen 
• Främja jämställd och jämlik arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv 
• Möjliggöra arbete utifrån arbetslinjen 
• Säkra industrimark i gynnsamma lägen med snabb bygglovsprocess 
• Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet 
• Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet   
• Uppmuntra företagsamhet och stärka klusterbildningar 

 
► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 
 

Global konkurrens och megatrender som påverkar allt och alla förändrar arbetsmarknadens villkor och 

kompetensbehov. I ett digitaliserat och automatiserat arbetsliv ökar samtidigt behovet av människans 

unika kvaliteter. Utbildning och arbete är grunden för att människor och företag ska växa. Sambanden 

mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till 

viktiga frågor. 

 

För att skapa goda förutsättningar för framtidsinriktad kompetensförsörjning  
ska kommunen 2021–2030:  

• Stärka utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans 

• Underlätta arbetsgivares medverkan i utbildningars utformning och genomförande  

• Säkra fullföljda studier och hög utbildningsnivå i hela kommunen  

• Stimulera uppdatering av kompetens och fortsatt lärande 

• Främja kompetens som tar tillvara teknikens möjligheter och mänskliga förmågor 
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4.2 Nytänkande – för att möta välfärdsbehoven  
 

Komplexa välfärdsutmaningar kräver innovativa lösningar och nya arbetssätt. Dessa löser man inte i 

stuprör utan det krävs samverkan över gränser. Utgångspunkten för utvecklingen ska vara det som 

skapar värde för dem vi är till för. Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att möta 

välfärdsbehoven och upplevas mer nytänkande 2030. 

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 
 

Det är viktigt att göra rätt, men utifrån ett resursperspektiv är det minst lika viktigt att göra rätt saker. 

Det är invånarnas, användarnas/brukarnas, företagens och organisationers behov som ska vara 

styrande. Kommunen måste våga utmana befintliga processer på alla nivåer, prioritera helhetssyn och 

ta bort sådant som inte skapar värde.  

 

För att nå fram till arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov ska kommunen 2021–2030:  
• Ta bort onödiga hinder i kontakt med kommunen  

• Prioritera digitala lösningar och kanaler med människan i fokus  

• Använda kreativa metoder och verktyg för behovsdriven utveckling  

• Skapa testmiljöer för att pröva och utvärdera nyskapande lösningar 

 
► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
 

Det finns flera goda exempel på nytänkande inom kommunen. Men forskning och erfarenhet visar att 

framgång ofta är kopplad till drivkraften hos enstaka eldsjälar och modiga chefer. Tydliga 

förväntningar på medarbetare och chefer ger mandat att arbeta med förnyelse och förändring där 

digitalisering är ett av flera verktyg. Detta måste följas av incitament och indikatorer i styr- och 

ledningssystem. Ett visionärt, modigt och tillitsbaserat ledarskap är en förutsättning för att främja 

kreativitet, innovation och förnyelse. För att lyckas är kommunikation, förankring och engagemang 

hos kommunens högsta ledning, politiskt och på tjänstemannanivå avgörande. Det är inte vad man 

säger utan vad man gör som avgör resultatet.  

 

För att stärka ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring ska kommunen 2021–2030: 
• Skapa tydligt ledningsansvar på alla nivåer för innovation och digitalisering 

• Utveckla framtidsorienterat ledar- och medarbetarskap utifrån tillit och förtroende  

• Utveckla incitament och indikatorer för systematisk uppföljning  

• Rensa bort detaljstyrande regelverk som står i vägen för utveckling  

• Stärka kommunens förmåga som innovativ beställare 

 
► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 
 

Förändring är normaltillståndet i dagens organisationer och förmågan att kunna leda människor i 

förändring blir en kärnkompetens och den viktigaste förutsättningen för att få ut den förväntade nyttan 

av digitalisering. Det är inte brist på idéer och projekt. Problemet är snarare en brist på systematik, 

strukturer och processer för och att ta till sig nya lösningar och förmågan att implementera dessa. 

Varje medarbetare är en potentiell innovatör. Samtidigt krävs det mod för att vara nytänkande, utmana 

det givna och förändra.  

 

För att skapa förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet ska kommunen 2021–2030:  
• Utveckla förändringsledarskap på alla chefsnivåer 
• Införa systematisk trend- och omvärldsanalys i kommunens styr- och ledningssystem 
• Tänka stort, testa smått och våga misslyckas 
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4.3 Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

Ingen kan lösa allt ensam. Nyckeln till framgång är istället vår gemensamma förmåga att vara 

nytänkande och ställa om till hållbart samhälle och bättre välfärd. Det ska vara enkelt för invånare, 

företag och andra aktörer att bidra till Uddevallas utveckling. För att lösa komplexa problem och 

lyckas med genomförandet av Agenda 2030 behöver kommunen utveckla och stärka förutsättningar 

och former för samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer t.ex. med civilsamhället, 

idéburen sektor, bransch- och intresseorganisationer och det offentliga. Uddevalla kommun behöver 

utveckla sin roll som möjliggörare och medspelare och en samlande kraft som plattform i 

utvecklingen. Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för gemensam välfärdsutveckling och 

upplevas som en stimulerande möjliggörare 2030. 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 
 

För att stärka den långsiktiga lokala utvecklingen i önskad riktning krävs dialog, strukturer, arenor och 

utvecklad samverkansförmåga. Det handlar mycket om att bygga broar (nätverk) och riva murar 

(hinder) och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Det handlar också om att skapa tillit och 

trovärdighet och stärka relationer genom dialog och lyhördhet.  

 

För att säkerställa strukturer som förenklar samarbeten ska kommunen 2021–2030:  
• Utveckla nätverk och samarbeten med nationella arenor  

• Stimulera och stärka former för samverkan och partnerskap 

• Öka invånarnas delaktighet och inflytande  

• Göra det enkelt för andra aktörer att agera och bidra till lokal utveckling 

 
► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
 

För att stärka näringslivets och kommunens utveckling och innovationsförmåga kan kommunen bidra 

genom satsningar på innovationsmiljöer. Därigenom kan små och stora företag mötas och utveckla 

idéer tillsammans med andra aktörer såsom akademi, forskningsinstitut, inkubatorer, offentlig sektor 

och andra organisationer. Det finns också möjligheter att använda andra befintliga testbäddsmiljöer i 

form av strukturer, processer och metodstöd.  

 

För att säkerställa tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer ska kommunen 2021–2030: 
• Säkerställa en kreativ fysisk miljö som mötesplats och arena som underlättar samverkan 

• Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell som stöd  

 
► Omställning till hållbart näringsliv  
 

Ett väl fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation. Det kräver förmåga att utnyttja möjligheter 

med ny teknik, nya material och nya värdekedjor som behövs för omställning till hållbart samhälle. 

Kraven ökar på företag och organisationer att genom konkreta handlingar visa på hur man bidrar till en 

positiv samhällsutveckling för att kunna legitimera sin existens. Uddevalla kommun tar sitt ansvar 

lokalt för att bidra till praktisk omsättning av de globala hållbarhetsmålen och underlätta näringslivets 

omställning. I omställningsarbetet till hållbara företag ingår t.ex. cirkulär ekonomi, additiv tillverkning 

(3D-printing), hållbara material och transporter, behovet av hållbar energi och en ökande 

elkonsumtion. Företag och organisationer i tjänstesektorn kan åstadkomma mycket genom att fokusera 

på de sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.  

 

För att bidra till omställning till ett hållbart näringsliv ska kommunen 2021–2030:  
• Underlätta hållbarhetsarbetet för företag och organisationer  

• Förädla stödfunktioner för näringslivsutveckling 
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5. Förankring och kommunikation  
 

Dokumentet Plan Välfärd 2030 driver i sig ingen förändring utan kräver engagemang genom ”att 

göra” tillsammans. Förvaltningsledningarnas sammantagna engagemang blir avgörande för planens 

genomförande. Kommunikation och förankring genomförs med fördel i workshops och kreativa 

dialoger tillsammans med politiker och ledande tjänstepersoner i kommunens förvaltningar och bolag.  

Då kommunikation, både intern och extern, är en kritisk framgångsfaktor och en viktig del för att 

skapa engagemang och bygga en kreativ kultur, måste särskild kommunikation kopplas till arbetet via 

en kommunikatör. Att samla initiativ och samarbeten inom ramen för Plan Välfärd 2030 på ett ställe 

ökar också tydligheten både inom koncernen och för andra aktörer som vill bidra till att lösa 

samhällsutmaningar i kommunen t.ex. företag, idéburen sektor, civilsamhälle, forskningsmiljöer och 

organisationer.  

 

 

6. Uppföljning och utvärdering  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för uppföljning och utvärdering av Plan Välfärd 

2030. På förvaltningsnivå görs uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen 

genom antagen Styr- och ledningsmodell i VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. 

Varje nämnd, samt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört 

uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. 

 

Processledaren ska utveckla metoder, processer och strukturer som stöder måluppfyllelsen av Plan 

Välfärd 2030.  

 

 

7. Revidering  

Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av någon 

anledning inte längre är aktuellt och måste uppdateras.  

 
Plan Välfärd 2040  
 

Senast 2028 behöver kommunen starta processen med att ta fram motsvarande strategiska dokument 

som tar kommunen vidare in i nästa decennium – 2040. Uddevalla kommuns utvecklingsarbete följer 

då den regionala utvecklingsprocessen, vilket ökar både möjligheter till delaktighet och påverkan. 

  

8. Källor och kunskapsbas 
 

Till Plan Välfärd 2030 följer en bilaga för fördjupad bakgrundsförståelse: 

• Målområden 

• Modell kommunal tillväxt  

• Källor och kunskapsbas  
• Process för framtagning av Plan Välfärd 2030. 
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Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

 

 

  

http://www.uddevalla.se/
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Handläggare 

Anders Brunberg 
Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 
2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  
Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 
förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 
och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 
långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 
inom utpekade områden.  
 
Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och 
äldre ska försörjas. Egenförsörjningen måste bli större än idag för att klara kommunens 
ekonomi och en förbättrad folkhälsa, men även med en ekonomi i balans utmanas 
kommunen av att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och 
omsorg. Det ställer också helt nya krav på just företagen och förändrar förutsättningarna 
på arbetsmarknaden. Till detta är företag och invånare grunden för utveckling och 
tillväxt i kommunen, vilket bidrar till välfärd. Att de väljer Uddevalla kommun 
möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor kan leva, arbeta 
och ha ett bra liv. 
 
För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 
vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 
övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. Uppdragets karaktär skiljer sig 
från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd, vilken utgår från leverans av 
vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och se över nya 
metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från arbetsmarknad, tillväxt, 
innovation och entreprenörskap. 
Arbetsmarknad och Intergrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 
på Plan Välfärd 2030, arbetat fram tre huvudspår, vilka behöver prövas, förankras och 
presenteras för nämnderna och berörda inför en mer fullskalig remissversion. Förslaget 
till handlingsplan, från förankringsprocess till remissarbete, presenteras på utskottet och 
finns med i ärendebeskrivningen. 
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Beslutsunderlag 

Förankringsplan Plan Välfärd 2030, 2020-09-09 
Arbetsmarknads och Integrationsutskottets protokoll , 2019§45 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 
 
att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete 

 

Ärendebeskrivning 

För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 
vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 
övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. 
 
Uppdragets karaktär skiljer sig från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd 
som utgår från vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och 
se över nya metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från 
arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap. 
 
Som framgår av uppdraget saknades initialt tydlighet kring: 

 Varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030                            
(behov och syfte) 

 Vilka effekter förväntas vid ett lyckats genomförande av planen till 2030 
 Hur nyckelord som ”arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap” 

ska förstås i förhållande till varandra och hur dessa relaterar till den valda 
benämningen ”Plan Välfärd” och hur avgränsningarna förväntades göras i 
planen. 
 

I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet processades 
planen fram tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads och 
Intergrationsutskottet (AIU) mellan januari och juni 2020. 
En agil process omfattade fem workshoptillfällen, där resultatet från en workshop 
utgjorde underlag för nästa, resulterade i de avgränsningar och vägval som gjorts för 
innehållet i planen. 
 
Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  
Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar om vad 
som avses, inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och 
tydliggöra bredden av kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden som 
skickades med i uppdraget kan komma att ge andra förväntningar på innehållet – 
beroende på hur begreppet välfärd tolkas. Det kan därför få konsekvenser i förankring 
och genomförande av planen (AIU 2020-01-20). 
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Syfte 

 Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 
2030. 

 Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar 
och definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god 
välfärd. 
 

Resultat 
 Modell som exempel på kommunala välfärdsuppdraget – från delar till helhet för 

att tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd. 
 Namnet ”övergripande Plan Välfärd 2030” är enligt förtroendevalda i AIU 

beslutat och inte föremål för ändring. Namnet ses som ett effektmål av planens 
fokus på tillväxt och arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation 
utgör viktiga nyckelkomponenter. 
 

Workshop 2 – Vad innebär kommunal tillväxt och arbetsmarknad – hinder och 
möjligheter för Uddevalla?  
Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem 
viljeriktningar, i styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete 
med översiktsplan (ÖP). Vad är det som saknas? Ska Plan Välfärd 2030 bli ytterligare 
en plan bland andra? Vad skulle den tillföra som inte redan görs? Workshopen tog sin 
utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal nationella initiativ som 
relaterar till de nyckelord som följde med uppdraget ovan (AIU 2020-02-12). 
 
Syfte 

 Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030 
 Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 
 och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare 
 Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och 

stärkt arbetsmarknad? 
 
Resultat 

 AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal 
tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

 Synpunkterna kategoriserades i 10 olika teman som i sin tur utmynnade i 3 
övergripande områden:  
(1) Arbetsmarknadens byggstenar, (2) Platsen Uddevalla kommun och dess 
invånare, (3) Organisationen Uddevalla kommun vilka jämfördes med vad som 
redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar och uppdrag. 

 Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut 
som vägledning för fortsatt arbete med Plan Välfärd 2030: 
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o ”Modell för kommunal tillväxt” (Kommunforskning i Väst, 2012 - 

beskrivs vidare under rubrik 3) 
o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste 

framtidsfrågan” (Ratio, 2017). 
 
Workshop 3 – Vilka effekter blir det 2030 om plan Välfärd lyckas? 
För att förstå vilka väsentliga delar en långsiktig plan behöver fokusera på för att lyckas 
skapa kommunal tillväxt och hållbar välfärd blev nästa steg att fördjupa kunskap och 
förståelse för vad som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad  
(AIU 2020-03-11); 
 
Vad innebär kommunal tillväxt, vilka mått kan användas, vilka förutsättningar behöver 
företag för att vilja, kunna och våga utvecklas, vad upplever våra näringslivsutvecklare, 
vad är betydelsen av en strategi (övergripande Plan Välfärd 2030), vilka strategier är 
framgångsrika? 

 
Vad är arbetsmarknad, vad påverkar tillgång och efterfrågan, på vilket sätt hänger 
kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är 
kompetensens betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 
kompetensförsörjning för tillväxt? 

 
Syfte 

 Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån 
valda modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 

 Vägval: Vilken roll vill kommunen ta för att stimulera kommunal tillväxt 
(utifrån kommunforskning, 2012)? Givet att hållbar utveckling av kommunen är 
beroende av andra aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers 
engagemang blir avgörande drivkraft för tillväxt. 

 Ta fram en bild av önskat läge Uddevalla 2030 ”I de bästa av världar” (vilken 
effekt önskar AIU-representanter av en övergripande Plan Välfärd 2030?). 
 

Resultat 
 Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: 

 ”I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden” 
(Kommunforskning i Väst, 2012) 

 Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och 
utvecklas: Arbeta utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012 – 
Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar). 

 ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel. 
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Workshop 4 – Trendspaning kommunens roll 2030 - vägval & strategier 
Det önskade läge för Uddevalla 2030 som Workshop 3 resulterade i byggde på tankar i 
nutid. Men med en omvärld i snabb förändring med förändrade beteendemönster och 
vem som förväntas göra vad inom välfärden så förändras förutsättningar för 
kommunens verksamheter och invånarnas förväntningar på de välfärdstjänster 
kommunen erbjuder. Vad betyder trenderna för Uddevalla 2030? Hur möter Uddevalla 
kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade resurser? Hur 
relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 
(AIU 2020-04-22) 
 
Syfte 

 Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär 
omvärldsförändringar för Uddevalla 2030? 

 Vad visar forskning och erfarenhet om vad som krävs för att leda och styra i en 
osäker och föränderlig omvärld? 

 Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta 
framtiden? 

 
Resultat 

 Framtidssäkra planen Att utifrån gemensam referensram och insikter säkra 
långsiktiga framtidsorienterade riktningar i planen och vilken ambitionsnivå i 
strategiska riktningar önskar/vågar kommunen formulera och agera på? 

 
Workshop 5 – Utkast Plan Välfärd 2030 – hur kan den förädlas? 
(AIU 2020-06-03). 
 
Syfte 

 Förslag till remissversion, en bruttoversion, som består av uttryckta politiska 
viljeinriktningar från tidigare workshops,  
kopplade till hur forskning och utveckling betraktar kommunal tillväxt, 
arbetsmarknad/ kompetensfrågor och innovation arbetas igenom.  
Även dimensionen av Uddevalla kommuns viljeinriktningar och strategier ingår 
i förslaget till remissversion.  
Syftet är att hitta bästa samlade nulägesuppfattning i utskottet. 
 

Resultat: 
 Första remissversion av Plan Välfärd 2030 
 Hållbar Tillväxt bearbetar Plan Välfärd till nästa utskottsmöte 
 Beslut om remissförfarande – AIU 2020-09-09 
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HANDLINGSPLAN, - från förankring till remissarbete 

Förslag till genomförande: 
 
Steg 1. Förankring av planen i nämnder och bolag.  
Steg 2. Skapa delaktighet, lyssna in och förstå behov som input till handlingsplan för       
Övergripande Plan Välfärd 2030 
Steg3. Remissversion Plan Välfärd bearbetas och uppdrag beskrivs till nämnder och 
definierade aktörer 
Steg 4. Målsättningen är att planen kommer in i budgetdialogen för 2021 så att 
”momentum” och resurser säkras för genomförande. 

Representant i AIU agerar ambassadör i sin respektive nämnd/styrelse och förvaltning 
genom att bjuda in sig och representant till resp. nämnds-/förvaltnings utvecklingsdagar 
(förslagsvis 1,5 tim.) 

Förberedelse inför möte på utvecklingsdagar för respektive nämnd/styrelse  
o Läs förankringsversion Plan Välfärd 2030 
o Besvara enkät från Teams i inbjudan som bygger på nedanstående 

frågeställningar. 
 Blir sambanden mellan resurser, förändringsledning och möjligheter tydligt i 

mål och syfte? 
 Hur väl kommer era nämnder/bolag kunna agera inom de tre strategiska 

målområdena? 
 Planeringsmöte (1 tim.) ”AIU-ambassadör” och tjänsteperson för gemensamt 

upplägg och genomförande av mötet för att koppla innehållet i planen till resp. 
nämnd/styrelsers upplevda utmaningar inom sitt verksamhetsområde för att 
skapa förståelse och relevans för att främja förankring. 
 
Handlingsplanen avslutas med en interaktiv process med respektive 
nämnd/bolag som processleds av processledare från Hållbar Tillväxt, där 
dokumentationen utgör material för bearbetning av remissversionen. 

 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Skickas till 
Arbetsmarknads och Intergrationsutskottet 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 under 

år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

 

Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 

en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som 

kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar 

över partigränser. Den ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar inom 

utpekade områden.  

 

Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att uppnå 

kommunens gemensamma målbild kring välfärdens förutsättningar, beskrivs i den handlingsplan som 

antas efter varje politiskt val. Handlingsplanen innehåller politiska uppdrag som antas av respektive 

nämnd och styrelse, samt slutligen av kommunfullmäktige.  

   

Bakgrund  
   

Uddevalla satsar på framtiden och en mängd spännande utvecklingsarbeten pågår i kommunen. Men 

det räcker inte. För att långsiktigt klara välfärden måste omställningstakten öka fram till 2030. 

Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och äldre ska 

försörjas. En välfärdsutmaning är att den andel av befolkningen som kan stå för sig egen försörjning 

måste bli större än idag för att klara kommunens ekonomi och en förbättrad folkhälsa. Även med en 

ekonomi i balans utmanas kommunen av att det saknas personer att anställa inom t.ex. skola, vård och 

omsorg. Det gäller därför att både kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att säkerställa 

kvaliteten i välfärden. Det ställer höga krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare som 

erbjuder en kreativ och dynamisk miljö där kompetens och engagemang tas tillvara och låter 

människor utvecklas i en arbetsmiljö som möjliggör ett helt arbetsliv.  
Välfärden har andra utmaningar som kommunen kan drabbas av eller mobilisera för. Den snabba 

samhällsutvecklingen förändrar invånarnas behov och förväntningar på kommunens välfärdstjänster. 

Samtidigt skapar globalisering och snabba tekniska framsteg fantastiska möjligheter. En utveckling 

som på många sätt påverkar välfärden och hur vi lever, arbetar och umgås. Coronapandemin kräver 

extrema åtgärder och begränsningar i vardagslivet. Utöver påverkan på ekonomi, näringsliv, arbete, 

hälsa, vård och omsorg tvingas många ta ett utvecklingssprång i digital användning. Pandemins 

ekonomiska konsekvenser är osäkra, men att den kommer att påverka alla på något sätt under lång tid 

är tydligt.  

 

Ökad oförutsägbarhet tillsammans med klimatförändringar, förändrade krav och förväntningar på 

välfärden gör att vi står i en brytpunkt. Kommunen som koncern måste hänga med i utvecklingen. Det 

ställer också helt nya krav på företagen och förändrar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Företag 

och invånare i Uddevalla är grunden för utveckling och tillväxt som bidrar till välfärden i kommunen. 

Att de väljer Uddevalla kommun möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor 

kan leva, arbeta och ha ett bra liv.  
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                                
 

Vi vet inte vad som präglar livet och välfärden i Uddevalla 2030. Men genom att förstå hur attityder 

och värderingar i samhället förändras mellan generationer, kan vi se tänkbara scenarier utifrån trender 

som driver samhällsutvecklingen såsom demografisk utveckling, hälsa, urbanisering, globalisering, 

klimatförändringar och digitalisering.  

 

Vilken välfärdssyn kommer framtidens invånare att ha? 
  

Sverige är ett av världens mest individualiserade länder med flest ensamhushåll. Vi värderar själv-

förverkligande, valfrihet och oberoende högt och förväntar oss jämlikhet och utjämnade livsvillkor. 

Tilliten är sjunkande och demokratin ifrågasätts. Många är solidariska men vill själva välja vad man 

bidrar till i den gemensamma välfärden. För den yngre generationen är den virtuella och verkliga 

världen ofta lika viktiga. De agerar mer utifrån nätverk och intressen, gör karriär som människa inte i 

ett yrke och tävlar med alla globalt. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap för kommunen att möta så 

att välfärden omfattar alla. Yngre ser klimatförändringarna som största hotet. Moral, ordning och reda 

värdesätts och de är skeptiska mot tomma värdeord och löften. De förväntar sig tydliga, lyhörda ledare 

som vågar stå för något och som visar vägen. De nya äldre vet sin rätt, vad de vill ha och ser till att få 

det. Många är rebeller som kämpat för självständighet, solidaritet och jämställdhet. De är friskare och 

mer välutbildade än tidigare generationer och fler kan tänka sig att arbeta efter 65. De tror mer på sig 

själva och mindre på auktoriteter. De förväntar sig god välfärd med valmöjlighet och transparens. 

 

Digitalt först och händer där det behövs framtidssäkrar god välfärd 
 

Digitalisering bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till 

minskad klimat- och miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och 

bygd till nätverk och system. De flesta invånare är uppkopplade och förväntar sig flexibilitet, 

tillgänglighet och målgruppsanpassad information. Deras roll har ändrats från mottagare till 

medskapare och för dem handlar digitalisering om modern demokrati som möjliggör öppenhet, 

transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras 

t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, 

räls, el och vatten. Digitalisering och automatisering erbjuder många nya utvecklingsmöjligheter för 

välfärden men det innebär också utmaningar som kommunen ska förhålla sig till. Det förändrar behov 

och fördelning av arbetsuppgifter, det vill säga vem som gör vad, med vem, när och hur.  

 

Nya spelregler för företag och framtida arbetsliv påverkar välfärden 
 

Att företagen är konkurrenskraftiga är avgörande för att säkra välfärden, både på kort och lång sikt. 

När industrisamhället alltmer övergår till tjänste- och kunskapssamhälle blir tänkandet den nya råvaran 

och koncepten den nya produkten. Drifts- och användardata från smarta produkter (sakernas internet) 

kan omvandlas till nya smarta tjänster med konkurrenter i helt andra branscher. Det skapar också 

möjligheter för välfärdssektorn. Den linjära ekonomin där vi utvinner naturresurser, producerar, 

konsumerar och slänger, är inte designad för att vara resurseffektiv. Nya affärsmodeller baserade på 

cirkulär ekonomi och hållbar produktion, där avfall ses som råvara, drivs på av ekonomi, lagar och 

växande tryck från konsumenter och kunder. Automation och digitalisering bidrar till nya möjligheter 

för lönsam, smartare och hållbar produktion. Närhet till FoU-miljöer och tillgång till kvalificerad 

arbetskraft blir därmed allt viktigare för företag. Den så kallade gigekonomin, där man arbetar 

uppdragsbaserat istället för i en traditionell anställning, ökar. Det framtida arbetslivet innebär att jobb 

och plats är mer frikopplade från varandra. Demografiska förändringar som förlänger arbetslivet 

tillsammans med migration och teknologisk utveckling bidrar till att de flesta måste fortsätta 

uppgradera och anpassa kunskaper och färdigheter för att hålla sig anställningsbara. Detta påverkar 

också individers försörjning, hälsa och välbefinnande och i slutändan välfärden. 
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3. Syfte och mål 
 

Denna övergripande plan ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för en god välfärd 

2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka 

välfärdsresurserna (medlen). För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka 

förutsättningarna för platsens och näringslivets konkurrenskraft. För att klara ett oändligt 

välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste kommunen arbeta med nya 

innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya utmaningar. För att lösa 

komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer såsom 

näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner.  

 

Plan Välfärd 2030 fokuserar alltså på den ekonomiska hållbarheten och hur kommunen använder sina 

samlade välfärdsresurser effektivt. Tanken bakom planen är ett långsiktigt strategiskt 

välfärdsdokument med bred politisk förankring med särskild koppling till tillväxt, arbetsmarknad, 

entreprenörskap och innovation för välfärdsutveckling.  

 

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 
 

Från globala mål till lokalt genomförande  
 

Plan Välfärd 2030 bidrar till lokalt genomförande av de globala målen i Agenda 2030. De tillämpas på 

Uddevallas förhållanden bland annat genom att ta tillvara platsens förutsättningar och möjligheter för 

att klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens satsningar på hållbarhet bidrar till 

globala hållbarhetsmål samtidigt som Uddevalla vinner konkurrensfördelar. Uddevalla kommun 

arbetar med alla FN:s mål, men några har starkare koppling till mål och prioriteringar i Plan Välfärd 

2030: 

   

 
 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 
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3.1 Några centrala ord och begrepp i planen 

Välfärd  
 

Välfärd handlar i bred mening om det mesta som styr medborgarnas levnadsförhållanden och 

välmående t.ex. privatekonomi, bostadsförhållanden och livslängd. Det obligatoriska området, inom 

vilket kommunerna är skyldiga att tillhandahålla medborgarna tjänster omfattar social omsorg, 

utbildning inom skolväsendet, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och 

avfallshantering, vatten och avlopp, räddningstjänst, civilt försvar, biblioteksverksamhet och 

bostadsförsörjning. Regional kollektivtrafik ansvarar regionerna och kommunerna gemensamt för. 

Samtidigt som kommuner och regioner ansvarar för befolkningens välfärd, utförs en del av välfärden 

av privata aktörer.  

 

Tillväxt  
 

Tillväxtbegreppet innehåller tre delar som tillsammans utgör begreppet hållbar utveckling; ekologisk 

(villkor), ekonomisk (medel) och social (mål). Kommunal tillväxt handlar i grunden om att klara 

välfärdsuppdraget (se modell i bilaga). Att som kommun skapa hållbar tillväxt och utveckling innebär 

att stimulera utvecklingen och skapa livskraftiga samhällen med god välfärd där människor kan leva, 

arbeta och ha ett bra liv. Ett väl fungerande näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation och för att förse samhället med de varor och 

tjänster som behövs för omställningen till ett hållbart samhälle. 

 

Arbetsmarknad  
 

Arbetsmarknad är den marknad där arbetsgivare efterfrågar arbetskraft mot ersättning (lön) och 

individer utbjuder arbetskraft mot erhållande av lön. Individen får tillträde till denna genom att ha den 

kompetens som efterfrågas. Arbetsmarknaden delas ofta in i geografiska områden, branscher och 

yrken. Den är starkt reglerad genom lagstiftning och avtal mellan arbetsmarknadens organisationer. 

Arbete och god arbetsmiljö är viktiga områden för att uppnå en jämlik hälsa. Arbetslinjen (princip i 

arbetsmarknads- och socialpolitik) innebär att man i första hand ska erbjuda arbete eller utbildning i 

stället för understöd eller bidrag till dem som blivit arbetslösa. Arbete och sysselsättning har stor 

betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhället. Människor som arbetar har i regel 

bättre hälsa än de som saknar ett arbete eller sysselsättning. Arbetslinjen kan därför bidra till att ge alla 

bättre villkor och livschanser och därmed en bättre välfärd.  

 

Entreprenörskap  
 

Entreprenörskap ses ofta som en viktig motor i ekonomin som bidrar till samhällets tillväxt. En 

entreprenör är en företagsam person, oftast grundaren av ett företag, som skapar nytt användarvärde. 

Entreprenören tar en idé för en vara/tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar resurser, 

planerar och implementerar idén. Entreprenören fungerar som spindeln i nätet, men behöver inte göra 

allting i företaget eller ha full kontroll över alla aspekter och processer. Välfärdstjänster har alltmer 

öppnats upp för enskilda entreprenörers initiativ. Entreprenörskap inom välfärdssektorn kan driva 

förnyelse t.ex. inom skola, vård och omsorg. En intraprenör är till skillnad från en entreprenör 

verksam inom en organisation, istället för att driva eget.  

 

Innovation 
 

Innovationsförmåga krävs för att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och är 

nödvändigt för att kunna öka förändringstakten och möta välfärdsbehoven. Innovation är något nytt 

eller väsentligt förbättrat och därmed något annat än ett löpande kvalitetsarbete eller ständiga 

förbättringar. Däremot kan innovationer uppstå ur det vardagliga och praktiska förbättringsarbetet. 

Innovation kan vara att kombinera gamla saker på nytt sätt eller att tillämpa en lösning från en annan 

bransch. Välfärdsinnovationer kan t.ex. vara nya arbetssätt, processer, sätt att organisera sig eller hur 

man erbjuder välfärdstjänster. Entreprenörer och intraprenörer som driver innovationer och förnyelse 

är viktiga för såväl tillväxt som utveckling av välfärden.   
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3.2 Strategiska målområden och utpekade satsningar    
 

För att spegla målbilden i Plan Välfärd 2030 delas innehållet in i tre strategiska målområden med 

egenskaper Uddevalla kommun vill förknippas med 2030: 

  

■ Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 

■ Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 

■ Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 

Målområdena är beroende av varandra och ger varandra draghjälp (kugghjulet). 

Utpekade satsningar visar VAD kommunen vill uppnå inom varje målområde. 

Därefter förtydligas ytterligare VAD kommunen behöver göra 2021-2030 för 

att uppnå målen. Dessa utpekade satsningar ska vara vägledande för samtliga 

nämnder, bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om HUR de ska arbeta.  

Detta konkretiseras i kommande handlingsplaner som beslutas om inför varje ny mandatperiod.  

 
Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 
  

För att skapa arbetstillfällen som ger välfärd måste kommunen stärka förutsättningarna för platsens 

och näringslivets konkurrenskraft. För att framtidssäkra välfärden och upplevas mer konkurrenskraftig 

2030 satsar kommunen på:  

 
► Smart och hållbar stad 

► Attraktivt företagsklimat 

► Effektiv logistik och hållbara transporter 

► Fungerande arbetsmarknad 

► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 

 
Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 
 

För att klara ett oändligt välfärdsuppdrag med ändliga resurser och öka förändringstakten, måste 

kommunen arbeta med nya innovativa lösningar och arbetssätt som kan lösa både gamla och nya 

utmaningar. För att möta välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030 satsar kommunen på:  

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 

► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 

► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 

 
Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

För att lösa komplexa välfärdsproblem behövs kommunal förmåga till samverkan mellan flera aktörer 

såsom näringsliv, myndigheter, idéburen sektor, forskningsinstitut och kommuner. För gemensam 
välfärdsutveckling och upplevas som stimulerande möjliggörare 2030 satsar kommunen på: 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 

► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 

► Omställning till hållbart näringsliv. 
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4. Genomförande  
 

a. Plan Välfärd 2030 antas i kommunfullmäktige. Den ska ses som en koncernövergripande 

välfärdsstrategi för en långsiktig framtidsinriktad förändring. Planen beskriver bakgrund till arbetet 

och vad kommunen vill uppnå 2030. Denna övergripande plan ska ligga till grund för vad kommunen 

ska arbeta med för att stärka förutsättningarna för en god välfärd 2030 (målet). Planen fokuserar på hur 

kommunen använder sina samlade resurser effektivt för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 

(medlen).  

b. Direktiv och resurssättning av strategisk kommunövergripande kraftsamling för genomförande 

av Plan Välfärd 2030 tas fram av kommunstyrelsen via Arbetsmarknads- och integrationsutskottet och 

beslutas i kommunfullmäktige. För att lyckas med att implementera komplexa förändringsarbeten med 

många intressenter och samband krävs stödorganisering för ledning, styrning, kommunikation och 

engagemang för att uppnå strategiska mål. Kommunledningskontorets uppdrag blir att leda och 

samordna planens genomförande och stötta kommunens verksamheter med kompetens- och processtöd 

tillsammans med kreativa metoder, verktyg och kommunikation i omställningsarbetet. 

Kommunledningskontoret ska genom planen även erbjuda tvärfunktionella samarbetsstrukturer för att 

stärka samverkansförmågan och göra det enklare att gå från delar till helhet i genomförandet. Det skapar 

hävstångseffekt. Att samla initiativ och samarbeten inom ramen för Plan Välfärd 2030 på ett ställe ökar 

också tydligheten både inom koncernen och för andra aktörer som vill bidra till att lösa 

samhällsutmaningar i kommunen t.ex. företag, idéburen sektor, civilsamhälle, forskningsmiljöer och 

organisationer.  

c. Handlingsplan Politiska uppdrag för Plan Välfärd 2030 antas efter varje politiskt val till 

kommunfullmäktige. Varje nämnd tar tillsammans med tjänstemannaledningen fram en handlingsplan 

som visar hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje målområde och utpekade satsningar. 

I handlingsplanerna beskrivs målen för det egna uppdraget under mandatperioden kopplat till vad 

kommunen behöver göra 2021-2030 för att uppnå målen. Mål eller nyckeltal ska finnas beskrivna. 

Varje målområde ska beskriva om insatserna görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 

genom ordinarie budget- och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga bolag och stiftelser antar 

egna politiska uppdrag inom antagna utpekade satsningar. (Första handlingsplanen kommer att gälla 

för perioden 2021 – 2022).    

Övergripande målbild för Plan Välfärd 2030:  

Uddevalla – den konkurrenskraftiga, innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Plan Välfärd 2030 
med 
Övergripande 
målområden och 
Utpekade satsningar 

Handlingsplan: 
Politiska Uppdrag 
antagna i Nämnd, 
Styrelse och KF  
 
(ny varje mandatperiod)  

Uppföljning varje tertial: 
• Uppdrag KS 
• Uppdrag BUN 
• Uppdrag SN 
• Uppdrag KFN 
• Uppdrag SBN 
• Uppdrag Bolag och 
Stiftelser 
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4.1 Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden  
 

I Uddevalla är förutsättningarna gynnsamma med attraktivt läge, ökande befolkning och diversifierat 

näringsliv med växande antal företag. Men för att klara välfärdsuppdraget måste kommunen stärka sin 

attraktivitet och konkurrenskraft ytterligare och fortsätta arbeta framåtriktat med etablering, 

infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling. Brist på lämplig arbetskraft är ett stort 

tillväxthinder för företag. Fem satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att framtidssäkra 

välfärden och upplevas som konkurrenskraftig 2030. 

 
► Smart och hållbar stad  
 

Smarta städer innebär att informationsteknik (IT) och infrastruktur används som medel för att bl.a. 

digitalisera och tillgängliggöra tjänster till invånare, företag och organisationer som en del av stadens 

system. Det handlar t.ex. om sakernas internet (IOT), öppna data, Artificiell Intelligens (AI) och 

cirkulär ekonomi. Samtidigt finns ett digitalt utanförskap som kommunen behöver hantera för att 

välfärden ska omfatta alla.  
För att utveckla Uddevalla till en smart och hållbar stad ska kommunen 2021-2030: 

• Etablera samverkansstrukturer som stöder utveckling mot smart och hållbar stad 
• Söka samarbeten, finansiering och kunskap inriktade på smarta och hållbara städer 
• Motverka digitalt utanförskap 

 
► Attraktivt företagsklimat 
 

Uddevalla måste vara en attraktiv, konkurrenskraftig och företagsvänlig kommun för att företag och 

organisationer ska välja att driva och utveckla sina verksamheter här. Ambitionen är att skapa bästa 

möjliga förutsättningar att starta, etablera, driva och expandera företag oavsett storlek och bransch. 

Forskning visar att bland annat närhet till andra företag, kunskap, kapital och marktillgång kan avgöra 

lokaliseringen.  

För att skapa goda förutsättningar för attraktivt företagsklimat ska kommunen 2021-2030: 

• Säkra industrimark i attraktiva lägen med snabb bygglovsprocess 
• Säkra industriellt internet med mycket hög tillförlighethet 
• Säkra tillgång till hållbar energi och elektricitet   
• Uppmuntra företagsamhet och stärka klusterbildningar 

 

► Effektiv logistik och hållbara transporter  
 

Infrastrukturfrågor är enligt företagen den viktigaste verksamhet kommunen kan påverka för att 

förbättra lokalt företagsklimat. Utvecklad och förbättrad infrastruktur stärker näringsliv och 

arbetsmarknad. Det gäller även att i samhällsplanering ta höjd för teknikutveckling som t.ex. 

självkörande fordon, drönarleveranser och höghastighetståg.  

För att skapa effektiv logistik och hållbara transporter ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla och förbättra infrastruktur inom kommunen, mellan kommuner och regionalt 

• Investera i infrastruktur för snabba och effektiva transporter av människor och gods 

• Prioritera och säkra logistiska förutsättningar för hamn och lokala industriområden  
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► Fungerande arbetsmarknad 
 

Uddevallas näringsliv domineras av små företag i mängd olika branscher. De små företagen är 

generellt helt avgörande för jobbskapande och för kommunernas skatteintäkter. Många arbetsgivare 

har svårt att få tag i personal samtidigt som många arbetslösa har svårt att få  arbete. Tillgänglig 

kompetens stämmer inte alltid överens med den som efterfrågas. Det brukar kallas mismatch på 

arbetsmarknaden och gör att många inte klarar sin egen försörjning. I ett välfärdsperspektiv behöver 

arbetsmarknaden bli mer jämställd med arbetsmiljöer som ger människor möjlighet att arbeta ett helt 

arbetsliv.  

För att bidra till en fungerande arbetsmarknad ska kommunen 2021-2030:  

• Stärka små företag som vill växa och anställa 
• Attrahera fler och större företag som ger fler arbetstillfällen 
• Stärka kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter till, från och inom kommunen 
• Främja jämställd och jämlik arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv 
• Möjliggöra arbete utifrån arbetslinjen 

 
► Framtidsinriktad kompetensförsörjning 
 

Global konkurrens och megatrender som påverkar allt och alla förändrar arbetsmarknadens villkor och 

kompetensbehov. I ett digitaliserat och automatiserat arbetsliv ökar samtidigt behovet av människans 

unika kvaliteter. Utbildning och arbete är grunden för att människor och företag ska växa. Sambanden 

mellan tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd gör kompetensförsörjning och matchning till 

viktiga frågor. 

För att skapa goda förutsättningar för framtidsinriktad kompetensförsörjning ska kommunen 2021-
2030:  

• Stärka utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans 

• Underlätta arbetsgivares medverkan i utbildningars utformning och genomförande  

• Säkra fullföljda studier och hög utbildningsnivå i hela kommunen  

• Stimulera uppdatering av kompetens och fortsatt lärande 

• Främja kompetens som tar tillvara teknikens möjligheter och mänskliga förmågor. 
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4.2 Innovativ – för att möta välfärdsbehoven  
 

Komplexa välfärdsutmaningar kräver innovativa lösningar och nya arbetssätt. Dessa löser man inte i 

stuprör utan det krävs samverkan över gränser. Utgångspunkten för utvecklingen ska vara det som 

skapar värde för dem vi är till för. Tre satsningar utpekas för vad som ska uppnås för att möta 

välfärdsbehoven och upplevas mer innovativ 2030. 

 
► Arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov 
 

Det är viktigt att göra rätt, men utifrån ett resursperspektiv är det minst lika viktigt att göra rätt saker. 

Det är invånarnas, användarnas/brukarnas, företagens och organisationers behov som ska vara 

styrande. Kommunen måste våga utmana befintliga processer på alla nivåer, prioritera helhetssyn och 

ta bort sådant som inte skapar värde.  

För att nå fram till arbetssätt som skapar värde utifrån invånarnas behov ska kommunen 2021-2030: 

• Ta bort onödiga hinder i kontakt med kommunen  

• Prioritera digitala lösningar och kanaler med människan i fokus  

• Använda kreativa metoder och verktyg för behovsdriven utveckling  

• Skapa testmiljöer för att pröva och utvärdera nyskapande lösningar 

 
► Ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring 
 

Det finns flera goda exempel på nytänkande inom kommunen. Men forskning och erfarenhet visar att 

framgång ofta är kopplad till drivkraften hos enstaka eldsjälar och modiga chefer. Tydliga 

förväntningar på medarbetare och chefer ger mandat att arbeta med förnyelse och förändring där 

digitalisering är ett av flera verktyg. Detta måste följas av incitament och indikatorer i styr- och 

ledningssystem. Ett visionärt, modigt och tillitsbaserat ledarskap är en förutsättning för att främja 

kreativitet, innovation och förnyelse. För att lyckas är kommunikation, förankring och engagemang 

hos kommunens högsta ledning, politiskt och på tjänstemannanivå avgörande. Det är inte vad man 

säger utan vad man gör som avgör resultatet.  

För att stärka ledning och styrning som stöder förnyelse och förändring ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa tydligt ledningsansvar på alla nivåer för innovation och digitalisering 

• Utveckla framtidsorienterat ledar- och medarbetarskap utifrån tillit och förtroende  

• Utveckla incitament och indikatorer för systematisk uppföljning  

• Rensa bort detaljstyrande regelverk som står i vägen för utveckling  

• Stärka kommunens förmåga som innovativ beställare 

 
► Förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet 
 

Förändring är normaltillståndet i dagens organisationer och förmågan att kunna leda människor i 

förändring blir en kärnkompetens och den viktigaste förutsättningen för att få ut den förväntade nyttan 

av digitalisering. Det är inte brist på idéer och projekt. Problemet är snarare en brist på systematik, 

strukturer och processer för och att ta till sig nya lösningar och förmågan att implementera dessa. 

Varje medarbetare är en potentiell innovatör. Samtidigt krävs det mod för att vara nytänkande, utmana 

det givna och förändra.  

För att skapa förändringskultur som tar tillvara medarbetarnas kreativitet ska kommunen 2021-2030: 
 

• Utveckla förändringsledarskap på alla chefsnivåer 
• Införa systematisk trend- och omvärldsanalys i kommunens styr- och ledningssystem 
• Tänka stort, testa smått och våga misslyckas. 
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4.3 Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 
 

Ingen kan lösa allt ensam. Nyckeln till framgång är istället vår gemensamma förmåga att vara 

innovativa och ställa om till hållbart samhälle och bättre välfärd. Det ska vara enkelt för invånare, 

företag och andra aktörer att bidra till Uddevallas utveckling. För att lösa komplexa problem och 

lyckas med genomförandet av Agenda 2030 behöver kommunen utveckla och stärka förutsättningar 

och former för samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer t.ex. idéburen sektor, 

bransch- och intresseorganisationer och det offentliga. Uddevalla kommun behöver utveckla sin roll 

som möjliggörare och medspelare och en samlande kraft som plattform i utvecklingen. Två satsningar 

utpekas för vad som ska uppnås för gemensam välfärdsutveckling och upplevas som en stimulerande 

möjliggörare 2030. 

 
► Strukturer som förenklar samarbeten 
 

För att stärka den långsiktiga lokala utvecklingen i önskad riktning krävs dialog, strukturer, arenor och 

utvecklad samverkansförmåga. Det handlar mycket om att bygga broar (nätverk) och riva murar 

(hinder) och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Det handlar också om att skapa tillit och 

trovärdighet och stärka relationer genom dialog och lyhördhet.  

För att skapa strukturer som förenklar samarbeten ska kommunen 2021-2030: 

• Utveckla nätverk och samarbeten med nationella arenor  

• Stimulera och stärka former för samverkan och partnerskap 

• Öka invånarnas delaktighet och inflytande  

• Göra det enkelt för andra aktörer att agera och bidra till lokal utveckling 

 
► Tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer 
 

För att stärka näringslivets och kommunens utveckling och innovationsförmåga kan kommunen bidra 

genom satsningar på innovationsmiljöer. Därigenom kan små och stora företag mötas och utveckla 

idéer tillsammans med andra aktörer såsom akademi, forskningsinstitut, inkubatorer, offentlig sektor 

och andra organisationer. Det finns också möjligheter att använda andra befintliga testbäddsmiljöer i 

form av strukturer, processer och metodstöd.  

För att skapa tillgång till innovations- och testbäddsmiljöer ska kommunen 2021-2030: 

• Skapa en kreativ fysisk miljö som mötesplats och arena som underlättar samverkan 

• Utveckla processer, tjänster, metodstöd och finansieringsmodell som stöd  

 
► Omställning till hållbart näringsliv 
 

Ett väl fungerande och konkurrenskraftigt näringsliv med hållbara affärsmodeller är en förutsättning 

för samhällets tillväxt, för sysselsättning och innovation. Det kräver förmåga att utnyttja möjligheter 

med ny teknik, nya material och nya värdekedjor som behövs för omställning till hållbart samhälle. 

Kraven ökar på företag att genom konkreta handlingar visa på hur man bidrar till en positiv 

samhällsutveckling för att kunna legitimera sin existens. Uddevalla kommun tar sitt ansvar lokalt för 

att bidra till praktisk omsättning av de globala hållbarhetsmålen och underlätta näringslivets 

omställning. I omställningsarbetet för att åstadkomma hållbara företag ingår t.ex. cirkulär ekonomi, 

additiv tillverkning (3D-printing), hållbara material och transporter, behovet av hållbar energi och en 

ökande elkonsumtion.  

För att bidra till omställning till ett hållbart näringsliv ska kommunen 2021-2030:  

• Underlätta företagens omställningsarbete  

• Förädla stödfunktioner för näringslivsutveckling. 
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5. Förankring och kommunikation  
 

Dokumentet Plan Välfärd 2030 driver i sig ingen förändring utan kräver engagemang genom ”att 

göra” tillsammans. Förvaltningsledningarnas sammantagna engagemang blir avgörande för planens 

genomförande. Kommunikation och förankring påbörjas under remisstiden genom workshops 

tillsammans med politiker och ledande tjänstepersoner i kommunens förvaltningar och bolag. 

Nulägesanalys med kopplingar till befintliga strategier och pågående projekt analyseras utifrån planens 

målområden. Resultatet utgör tillsammans med behovsinventering underlag till handlingsplaner för 

organisering, finansiering och prioritering. Då kommunikation är en kritisk framgångsfaktor och en 

viktig del för att skapa engagemang och bygga en kreativ kultur, måste särskild kommunikation 

kopplas till arbetet via en kommunikatör.  

 

6. Uppföljning och utvärdering  

På systemnivå ansvarar Kommunledningskontoret för uppföljning och utvärdering av Plan Välfärd 

2030. Pågående aktiviteter och projekt i portföljen ska göras varje tertial utifrån målområden och 

utpekade satsningar i planen med tillhörande handlingsplaner som beslutas för varje mandatperiod. I 

kommande programdirektiv beskrivs styrning, organisering, mandat, beslut och resurser.  

På förvaltningsnivå görs uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen genom 

antagen Styr- och ledningsmodell i VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje 

nämnd, samt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid 

årsbokslut görs en summering av insatserna. Kommunledningskontoret sammanställer och analyserar 

utvecklingsbehov tillsammans med olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk.  

 

7. Revidering  

Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av någon 

anledning inte längre är aktuellt och måste uppdateras.  

 
Plan Välfärd 2040  
 

Senast 2028 behöver kommunen starta processen med att ta fram motsvarande strategiska dokument 

som tar kommunen vidare in i nästa decennium – 2040. Uddevalla kommuns utvecklingsarbete följer 

då den regionala utvecklingsprocessen, vilket ökar både möjligheter till delaktighet och påverkan. 

  

8. Källor och kunskapsbas 
 

Till Plan Välfärd 2030 följer en bilaga för fördjupad bakgrundsförståelse: 

• Målområden 

• Modell kommunal tillväxt  

• Källor och kunskapsbas 

• Process för framtagning av Plan Välfärd 2030 
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Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

 

 

  

http://www.uddevalla.se/


 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 
2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  
Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 
förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 
och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 
långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 
inom utpekade områden.  
  
Uddevalla och andra kommuner står inför stora välfärdsutmaningar då fler unga och 
äldre ska försörjas. Egenförsörjningen måste bli större än idag för att klara kommunens 
ekonomi och en förbättrad folkhälsa, men även med en ekonomi i balans utmanas 
kommunen av att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och 
omsorg. Det ställer också helt nya krav på just företagen och förändrar förutsättningarna 
på arbetsmarknaden. Till detta är företag och invånare grunden för utveckling och 
tillväxt i kommunen, vilket bidrar till välfärd. Att de väljer Uddevalla kommun 
möjliggör ett livskraftigt samhälle med en god välfärd där människor kan leva, arbeta 
och ha ett bra liv. 
  
För att en övergripande plan skall vara relevant krävs dialog och god förankring hela 
vägen – både när den tas fram och när den genomförs. Processen att utarbeta en 
övergripande plan, Välfärd 2030, kräver sin metodik. Uppdragets karaktär skiljer sig 
från tidigare mer vanliga synsätt på kommunens välfärd, vilken utgår från leverans av 
vård, skola och omsorg, till att mobilisera koncernen, skapa resurser och se över nya 
metoder och möjligheter. Nyckelorden i uppdraget utgår från arbetsmarknad, tillväxt, 
innovation och entreprenörskap. 
 
Arbetsmarknad och Integrationsutskottet har via fem workshops och processade förslag 
på Plan Välfärd 2030, arbetat fram tre huvudspår, vilka behöver prövas, förankras och 
presenteras för nämnderna och berörda inför en mer fullskalig remissversion. Förslaget 
till handlingsplan, från förankringsprocess till remissarbete, presenteras på utskottet och 
finns med i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 

Beslut 

Arbetsmarknads och Integrationsutskottet föreslår Kommunstyrelsen 
  
att godkänna handlingsplanen - från förankring till remissarbete. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-09-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Deltar ej i beslutet 

Monica Bang Lindberg (L) och Ann-Charlotte Gustafsson (UP) deltar ej i beslutet. 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-09-22 Dnr KS 2019/00712 

  

 

Handläggare 

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

 

Övergripande plan Välfärd 2030, remiss- och 

förankringsarbetet i relation till översiktsplaneprocessen 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 
avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 
Välfärd 2030. Framtagandet av planen sker på uppdrag av kommunfullmäktige. 
 
I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 
förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 
synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 
 
Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 
september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 
förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 
kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 
remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 
svar.) 
 
Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 
översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 
innehållet i översiktsplanen. 
 
De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 
bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 
översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 
Förankringsversion plan Välfärd 2030. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 
bolag för synpunkter, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2020-09-22 Dnr KS 2019/00712 

  

 

 

 

 
att inriktningen ska vara att plan Välfärd 2030 ska utgöra ett underlag till det pågående 
översiktplanearbetet, 
 
att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Kommunens berörda nämnder och bolag 
Avd för hållbar tillväxt 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 282 Dnr KS 2019/00712  

Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 
2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  
Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 
förutsättningar för en god välfärd 2030 (målet) genom en kraftsamling för ökad tillväxt 
och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna (medlen). Planen ska vara 
långsiktig och ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska satsningar 
inom utpekade områden. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutade 2020-09-09 föreslå 
kommunstyrelsen att godkänna en ”handlingsplan - från förankring till remissarbete” 
avseende den av utskottet framtagna ”förankringsversionen” av Övergripande plan 
Välfärd 2030.  
  
I handlingsplanen beskrivs ett antal steg där det första steget innebär att 
förankringsversionen av planen ska skickas ut till nämnder och bolag för få initiala 
synpunkter innan följande steg i processen vidtas. 
  
Vid beredning med kommunstyrelsens presidium inför styrelsens sammanträde den 30 
september var det presidiets vilja att kommunledningskontoret skulle förbereda ett 
förslag till beslut som förtydligar statusen för plan Välfärd 2030 i relation till 
kommunens pågående arbete med ny översiktsplan. (Översiktsplanen är i nuläget på 
remiss bland kommunens förvaltningar och bolag, varav några redan skickat in sina 
svar.) 
  
Presidiets avsikt är att plan Välfärd 2030 ska ses som ett underlag till det pågående 
översiktsplanearbetet, vilket motiveras av att flertalet områden i plan Välfärd 2030 berör 
innehållet i översiktsplanen. 
  
De kommunala nämnder och bolag som ges möjlighet att lämna synpunkter föreslås vid 
bedömning av plan Välfärd 2030 och dess innehåll beakta denna såsom ett underlag till 
översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2020-09-09 § 39. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02. 
Förankringsversion plan Välfärd 2030. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-09-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

fort § 282 

 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Ändring av den andra föreslagna beslutssatsen till följande: att 
när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 
ledningssystem. 

Forts.§ 282 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Camilla Johanssons (C) 
ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att skicka förankringsversion plan Välfärd 2030 till kommunens berörda nämnder och 
bolag för synpunkter, 
  
att när plan Välfärd 2030 är klar ska den inarbetas i kommunens ordinarie styr- och 
ledningssystem, 
  
att uppmana synpunktslämnande instanser att i sina remissvar beakta ovan. 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2020-10-02 
Ingemar Samuelsson (S) och David Höglund Velasquez (V) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-10-02 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2020-10-02 
För besvarande av remiss, svar önskas senast 2020-12-02 
Uddevalla Omnibus AB 
Uddevalla Energi AB 
Uddevalla Hamnterminal AB 
Västvatten AB/Uddevalla Vatten AB 
Barn och utbildningsnämnden  
Socialnämnden  
Kultur och fritidsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
 
För kännedom: 
Kommunledningskontoret, hållbar tillväxt 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-10-29 Dnr BUN 2020/01075 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Anna Kern 
Telefon 0522-69 68 52 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan Välfärd 2030, 

uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30 att skicka förankringsversion plan Välfärd 
2030 till kommunens berörda nämnder och bolag för synpunkter.  
 
Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att under 2020 ta fram en övergripande 
Plan Välfärd 2030, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  Planen ska vara 
vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 
en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 
som kan öka välfärdsresurserna.  
 
Bakgrunden till planen är att Uddevalla kommun, och många andra kommuner, står 
inför stora välfärdsutmaningar på grund av att fler unga och äldre ska försörjas. För att 
klara kommunens ekonomi och få en förbättrad folkhälsa måste andelen av 
befolkningen som kan försörja sig själva bli större än idag. Kommunen utmanas även av 
att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och omsorg. Det ställer 
krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla 
rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 
2030 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Övergripande plan Välfärd 
2030 
Arbetsmaterial Förankringsversion Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 
Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 
Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 
Bilaga till Förankringsversion Plan Välfärd 2030 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 
Plan Välfärd 2030, utan står bakom den. 
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Staffan Lindroos Anna Kern  
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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Handläggare 

Utvecklare Anna-Helena Wiechel 
Telefon 0522-69 65 11 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 

 

Remiss: Övergripande plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 
2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 
kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 
tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  
 
Tre strategiska målområden är utpekade med egenskaper som Uddevalla kommun vill 
förknippas med 2030: konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är 
i sin tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga 
nämnder, bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  
 
Planen, som ska gälla under hela den satta tidperioden, ska efterföljas av 
handlingsplaner som ska tas fram av varje nämnd och revideras löpande. 
 
Plan Välfärd täcker in de aspekter av välfärden som handlar om företagsamhet och 
tillväxt, men saknar andra centrala aspekter av det kommunala välfärdsuppdraget. 
Kultur och fritidsnämnden saknar bland annat strategiska ställningstaganden avseende 
social tillväxt samt en inkludering av de tillväxtfaktorer som är kopplade till kultur- och 
fritidsområdet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  
Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-22 
Plan Välfärd 2030 Arbetsmaterial Förankringsversion 2020-09-09 
Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 Bilaga till förankringsversion 2020-09-09 
Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-02 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 
breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.  
 
Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 
rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 
samråd med kultur och fritidsnämnden.  
 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 
fritidsnämndens svar på remissen. 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 
2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 
kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 
tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  
 
De strategiska målområden som Uddevalla kommun vill bli förknippad med 2030 är 
enligt förslaget konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är i sin 
tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga nämnder, 
bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  
 
Begreppet välfärd och dess oändlighet  

Plan Välfärd lyfter återkommande uppfattningen om välfärdsuppdragets oändlighet. 
Enligt nationalencyklopedin refererar begreppet välfärd till befolkningens välmående. 
Traditionellt har välfärden i Sverige innefattat socialförsäkringssystemet och 
välfärdstjänsterna vård, skola och omsorg.  
 
I regeringsformen definieras och inramas det kommunala välfärdsuppdraget. Där står att 
den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande 
mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna ”trygga rätten till arbete, 
bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda 
förutsättningar för hälsa.” Uppdraget är därmed inte oändligt i bemärkelsen 
allomfattande, utan riktar sig till specifika områden av samhällets funktioner.   
Dock är uppdraget oändligt såtillvida att samhället, oavsett utveckling och ekonomisk 
tillväxt, alltid kommer att ha behov av att gemensamt tillse den enskildes personliga, 
ekonomiska och kulturella välfärd. 
 
I Uddevalla kommuns vision framgår tydligt vad fullmäktige anser vara det 
övergripande välfärdsuppdraget; att alla känner sig välkomna – mångfald och tolerans 
stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv (Liv), 
medborgarna mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och 
sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa 
förmågan (Lust) och Uddevalla kommun är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo 
och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av 
Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord (Läge).  
 
Att i en kommungemensam plan för välfärden dels avgränsa välfärdsuppdraget till att i 
stort sett enbart gälla den senare (Läge) och att därtill inte i det sammanhanget lyfta de 
natur- och kulturresurser som redan finns i kommunen, är en smula anmärkningsvärt. 
   
Uddevalla kommuns styrkort har elva övergripande strategier som på olika sätt fångar 
det kommunala välfärdsuppdraget. Tre av dessa är tydligt knutna till nuvarande förslag 
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på Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. Övriga åtta saknar tydlig förankring i 
planen.  
 
Det som Plan Välfärd tar fasta på är de funktioner som leder till kapitalackumulation, 
snarare än fördelningen av befintligt kapital. Den ekonomiska tillväxten är, som planen 
redogör för, ett medel för att skapa en starkare välfärd men ska inte behandlas som ett 
mål i sig. Som allenarådande dokument för den övergripande välfärdsinriktningen kan 
planen uppfattas som alltför begränsad. Risken finns att den förlorar i relevans för de 
verksamheter där grunduppdraget är betydligt vidare än det som planen omfattar.  
 
Plan Välfärd och den fysiska miljön  

Plan Välfärd är tänkt att fungera som underlag till kommunens framtida översiktsplan 
(anges i tjänsteskrivelsen). Denna inriktning skulle av remissinstanserna beaktas. 
 
Översiktsplanen anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ska 
vägleda kommunen i beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  
 
I tjänsteskrivelsen lyfts tre övergripande områden:  
 

1. Arbetsmarknadens byggstenar  
2. Platsen Uddevalla kommun och dess invånare  
3. Organisationen Uddevalla kommun  

  
Viktiga aspekter som bör kompletteras i Plan Välfärd utifrån fysisk planering är 
gestaltningsrådets arbete och de ställningstaganden i översiktsplanen samt övergripande 
strategier som rådet utgår ifrån. Detta gäller det förvaltningsgemensamma arbetet med 
profilering av kommunens identitet, skydd av kultur- och naturarv liksom att säkra och 
utveckla de kulturhistoriska miljöerna i kommunen. Gestaltningsrådets arbete refererar 
tydligt till punkt 2 i förslag på Plan Välfärd.  
 
Planen betonar vikten av industrimark i attraktiva lägen (s. 9). Det kan konkurrera med 
såväl attraktiva boendemiljöer som ytor för rekreation och naturmiljöer. Därtill är 
kommunens inställning om tillgång till industrimark noga beskriven i 
samhällsbyggnadsstrategin. Där står att nya verksamhetstomter ska erbjudas genom 
förtätning och utveckling av befintliga industriområden, framförallt på Kuröd och 
Lillesjö.   
 
 
Plan välfärd och social tillväxt  

I Plan välfärd 2030 relateras ett antal globala mål, däribland minskad ojämlikhet, god 
hälsa och välbefinnande samt god utbildning för alla. Social tillväxt definieras som 
målet för den hållbara utvecklingen. Hur de globala målen, liksom de mål som planen 
själv formulerat, är omsatta i strategiska ställningstaganden, framgår inte. Detta 
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perspektiv bör förtydligas, särskilt med avseende på översiktsplanens framträdande 
hållbarhetsprofil, där social hållbarhet definieras ”att vi i samhällsplaneringen utgår från 
och fördelar resurser utifrån nuvarande och kommande människors olika behov för att 
därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, hälsofrämjande och inkluderande samhälle.”1 
  
Kultur och fritidssektorns roll i det kommunala välfärdsuppdraget   

Förslag till Plan Välfärd betonar ekonomisk tillväxt som centralt för välfärdsutveckling. 
Ett sådant ställningstagande innebär att fokus flyttas från andra aspekter såsom till 
exempel att skapa delaktighet och trygga livsmiljöer, befolkningens hälsotillstånd eller 
andra dimensioner av social hållbarhet.   
 
I den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft som ska vara 
vägledande för det regionala tillväxtarbetet 2015-2020 står följande:  

 
Ett levande kulturliv är viktigt för välfärden och demokratin. Kulturens 
och föreningslivets betydelse är stor för en hållbar samhällsutveckling vad 
gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning. Kultur- 
och fritidsaktiviteter främjar och utvecklar människors kreativitet vilket är 
av betydelse för förnyelse och innovationsförmåga i glesbygd, landsbygd, 
tätorter, städer och storstäder. Därför är det viktigt att i utvecklingen av 
innovativa miljöer och ett breddat näringsliv ta till vara naturmiljöer, 
främja kultur och fritidssektorn samt kulturarvet.  

  
Kultur och fritidsnämndens uppdrag handlar i stor utsträckning om att säkra utbudet av 
det som ska generera en meningsfull fritid, eller för att referera till visionen -
livskvalitet- för vår befolkning. Kultur och fritid arbetar inom de fyra perspektiven 
Demokrati och yttrandefrihet, Folkhälsa, Social gemenskap och Kulturell infrastruktur. 
Perspektiven återspeglas i uppbyggnaden och utformningen av våra fasta institutioner, i 
de mer rörliga verksamheterna och i våra arbetssätt. Perspektiven tillsammans stärker 
kommunens attraktionskraft, ökar befolkningens välmående och stimulerar den 
ekonomiska tillväxten. Dessa aspekter av välfärdens tillväxt bör inkluderas i Plan 
Välfärd.   
 
Viktiga tillväxtsektorer som berör kultur och fritidsnämndens ansvarsområde  

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser undersökte 2014, utifrån 
fallstudier, vad som skapar lokal attraktionskraft. Slutsatserna blev att insatser för att 
göra kommunen attraktiv för boende blir allt viktigare för att locka människor till 
bosättning. För en sådan utveckling bör kommunerna, enligt undersökningen, satsa på 
kulturella aktiviteter, möjligheter till fritidsaktiviteter och en attraktiv stadskärna.2     
 
 

                                                      
1 Förslag till Översiktsplan 2021- internremiss s. 10 
2 Fakta och exempel kring lokal attraktivitet. Tillväxtanalys. 
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Kultursektorn  
Att investeringar i den kulturella infrastrukturen sprider sig till privata sektorn och 
skapar tillväxt är vedertaget idag.3 Tillväxtverket har som uppdrag att stärka de näringar 
där potentialen för tillväxt är stor. Verket konstaterar i sin rapport 2015 att kulturella 
och kreativa näringar växter betydligt snabbare än det svenska näringslivet i 
genomsnitt.4 Kultursektorn sysselsätter nästan fem procent av den svenska 
befolkningen. Sysselsättningsutvecklingen inom kulturen har också sedan 1995 gått 
stadigt uppåt.5   
 
Därtill är kulturturism en snabbt växande gren inom turismen.6 Uddevalla erbjuder idag, 
genom bland annat kulturskolans verksamhet, bibliotekens programverksamhet, 
Bohusläns museum, Regionteater Väst, Folkets hus och studieförbund samt 
estetprogrammet på Sinclair, en god bas för den kulturella tillväxten. Men kulturens 
tillgång till ändamålsenliga lokaler har länge varit alltför starkt begränsad. Renovering 
av kulturskolan samt etablering av kulturstråket på Kungsgatan, är ett steg i rätt riktning 
om kommunen vill säkra en god kulturell infrastruktur framöver liksom en attraktiv 
stadskärna.  
 
Socialt företagande och förstärkning av civilsamhället  
Kultur och fritidsnämnden stödjer större evenemang av olika slag, särskilt inom 
idrottslivet. Dessa evenemang drar till sig barn, unga och vuxna från hela Norden och 
bidrar till att sätta Uddevalla på turistkartan. En förutsättning för dessa arrangemang är 
en bred och aktiv lokal idrottsrörelse.    
 
Kultur och fritidsnämnden stödjer civilsamhället med rådgivning, ekonomiska bidrag 
och lokaler. Samverkan med civilsamhället är väl inarbetat i förvaltningens arbetssätt. 
Genom idéburna offentliga partnerskap kan samverkan breddas och bli mer långsiktig 
men också utvecklas till att inrymma ett visst mått av socialt företagande - ett område 
där kultur och fritidsnämnden ser en stor utvecklingspotential.  
 
Naturturism och ett tillgängligt friluftsliv  
Tillväxtverket har uppmärksammat naturturismen som en viktig framtidsnäring, genom 
att konstatera att naturen är en av Sveriges främsta reseanledningar, inte minst bland 
internationella besökare. Uddevalla har, med den transnationella Kuststigen, 

                                                      
3 https://www.svt.se/kultur/kultur-skapar-tillvaxt . En syn som delas av kulturekonomen Pier Luigi Sacco. 
https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-
visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv   
4 Förutsättningar för kulturella och kreativa företag. Företagens villkor och verklighet 2014. 
Tillväxtverket. Samt Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa. Temarapport 2019 
5 SCB påvisat i KREATIV TILLVÄXT? – EN RAPPORT OM KREATIVA NÄRINGAR I POLITIK 
OCH STATISTIK, ITPS A2008:007s. 60 
6 Svensk scenkonst ”kulturens värden och effekter” s. 12 

https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv
https://www.uu.se/nyheter-press/pressmeddelanden/pressmeddelande-visning/?id=2632&area=3,8&typ=pm&lang=sv
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Bohusleden och flertalet andra natursköna platser och områden, goda förutsättningar för 
att dra till sig naturturister.   
 
Genom det pågående arbetet med att ta fram en plan för hållbart friluftsliv, kan 
kommunen förbättra sina möjligheter att inte bara locka fler uddevallabor ut i skog och 
mark, utan också stimulera till hållbar turism och därmed bidra till hållbar tillväxt. 
Vidare bedöms tillgång till rekreationsmiljöer bland annat ha stor betydelse för val av 
framtida lokalisering av industriföretag.7 Av det skälet är det av central betydelse att 
expansion av industrimark inte sker på bekostnad av det tillgängliga friluftslivet.  
  
Kultursektorn, fritidssektorn och naturturismen är inte bara av stor betydelse för vår 
välfärd utan också viktiga tillväxtkällor. Därför är det angeläget att även dessa faktorer 
synliggörs i Uddevalla kommuns Plan Välfärd.   
 
 
 
 
Paula Nyman Anna-Helena Wiechel 
Tf förvaltningschef Utvecklare 
 
Skickas till 
Kommunledningskontoret 
 

                                                      
7 Tillväxtverket Platsens betydelse för industrin Framtida vägval för kommuner och regioner, rapport 
0314 s 5 
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Remiss från kommunstyrelsen gällande Uddevalla kommuns 

plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunerna har stora demografiska utmaningar framför sig. Uddevalla kommun har 
tagit fram en övergripande plan, Välfärd 2030. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka 
plan Välfärd 2030 på remiss till berörda nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse, 6 november 2020. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att  
 
ställa sig bakom plan Välfärd 2030. 
 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunfullmäktige har en plan Välfärd 2030 arbetats fram. Planen är nu 
ute på remiss hos berörda nämnder och bolag. 
 
Socialnämnden är en av de nämnder som står inför stora demografiska utmaningar. 
 
Den övergripande planen har som målbild ”Uddevalla – den konkurrenskraftiga, 
innovativa och möjliggörande kommunen för en god välfärd”. 
 
Tre strategiska målområden lyfts fram 
 

- Konkurrenskraftig – för att framtidssäkra välfärden 
- Innovativ – för att möta välfärdsbehoven 
- Möjliggörare – för gemensam välfärdsutveckling 

 
Nämnden ser positivt på att det finns en övergripande riktning för att säkra en bra 
framtida välfärd. Det är bra att målbilden brutits ner i tre strategiska målområden som i 
sin tur är uppdelad i olika delar. 
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Det är av största vikt att plan Välfärd 2030:s målbild och strategiska målområden 
arbetas in i kommunens styrdokument.  
 
 
 
 
Roger Granat  
Socialchef  

Skickas till 
 





 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr BUN 2020/01075  

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan Välfärd 2030, 
uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30 att skicka förankringsversion plan Välfärd 
2030 till kommunens berörda nämnder och bolag för synpunkter.  
 
Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att under 2020 ta fram en övergripande 
Plan Välfärd 2030, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  Planen ska vara 
vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 
en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 
som kan öka välfärdsresurserna.  
 
Bakgrunden till planen är att Uddevalla kommun, och många andra kommuner, står 
inför stora välfärdsutmaningar på grund av att fler unga och äldre ska försörjas. För att 
klara kommunens ekonomi och få en förbättrad folkhälsa måste andelen av 
befolkningen som kan försörja sig själva bli större än idag. Kommunen utmanas även av 
att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och omsorg. Det ställer 
krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla 
rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 
2030 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Övergripande plan Välfärd 
2030 
Arbetsmaterial Förankringsversion Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 
Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 
Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 
Bilaga till Förankringsversion Plan Välfärd 2030 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 
Plan Välfärd 2030, utan står bakom den. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2020-11-23 
Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-23 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2020-11-24 
Kommunstyrelsen  
Planeringschef BoU 
  
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr SN 2020/00207  

Remiss från kommunstyrelsen gällande Uddevalla kommuns 
plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunerna har stora demografiska utmaningar framför sig. Uddevalla kommun har 
tagit fram en övergripande plan, Välfärd 2030. Kommunstyrelsen har beslutat att skicka 
plan Välfärd 2030 på remiss till berörda nämnder och bolag. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-11-06. 
Bilaga till Förankringsversion gällande Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 
2030. 
Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 
övergripande plan Välfärd 2030. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 övergripande plan Välfärd 
2030. 
Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att socialnämnden tillägger i beslutet att det behövs en bättre 
förklaring på skillnaden mellan innovation och uppfinning samt att på sidan 12 byta ut 
ordet skapa mot säkerställa. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på förslaget i handlingarn inklusive eget yrkande och 
finner att socialnämnden beslutar bifalla förslaget i handlingarna inklusive yrkandet. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
  
att ställa sig bakom plan Välfärd 2030, 
  
att det behövs en bättre förklaring på skillnaden mellan innovation och uppfinning, 
samt 
 
att på sidan 12 byta ut ordet skapa mot säkerställa. 
 
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2020-12-25 
Stefan Skoglund, camilla Josefsson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-11-18 
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forts. § 155 

 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-26 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2020-11-26 
Kommunstyrelsen 
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Om bilagan 

I denna bilaga beskrivs utgångspunkter, process och avgränsningar i framtagandet av övergripande 

Plan Välfärd 2030 fram till förslaget gick ut på remiss hösten 2020. Bilagan är ett stöd för att förstå 

strategins logik, innehåll och form liksom den process, omvärldsanalys, kunskapsunderlag och de 

inspel som lett fram till planen. 

För att en övergripande plan ska vara relevant krävs nära dialog och god förankring hela vägen – 

både när den tas fram och när den genomförs. 

1. Politiskt uppdrag att ta fram Plan Välfärd 2030 
 

 

 

Kommunfullmäktige 2019-06-13  

- Utskrivet anförande av Jonas Sandvall utifrån KS förslag att ta fram Plan Välfärd 2030. 

- Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Välfärd 2030 

under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

 

KF 190613 - Välfärd 2030 och Integration 2030 
Punkt 5. Kommunens flerårsplan 2020-2022 Jonas Sandvall KD (1:25-33) – utskrivet anförande 
 
”Vi har ett par extra delar att föredra ifrån Kommunstyrelsen som gäller två strategier som Christer 
presenterade tidigare som vi vill redogöra för. Det är två inriktningspaket, det första är Välfärd 2030 och det 
andra Integration 2030. Vi ska börja med att ta oss igenom Välfärd 2030. 
 
Arbetet med välfärd i kommuner är idag och i snar framtid mycket större uppgift än vad det tidigare har varit 
mycket på grund av de demografiska utmaningarna. Och för att nå en god och hållbar tillväxt och välfärd så 
menar vi att vi behöver titta på de här områdena tillväxt, arbetsmarknad, innovation och entreprenörskap i ett 
mer samlat paket och vi behöver också bli mycket bättre på kommunal nivå att arbeta i strukturerna kommunal 
nivå, regional nivå och nationell nivå och det här vill vi snäppa upp och bli bättre på i Uddevalla. 
Just två av de områdena vi ser i kommunen som har stora möjligheter till en positiv utveckling och 
effektivisering är just arbetsmarknads- och tillväxtområdet. Arbetslinjen och tillväxtlinjen är idag tätt 
sammanflätade strategiska områden och i vår omvärld idag med den exponentiellt ökande digitaliseringen, 
demografin, makroekonomiska effekter och förskjutningar samt även påverkan av internationell 
handelsutveckling, arbetsmarknadskorridorer, så har arbetsmarknad och tillväxtfrågor vuxit till att faktiskt 
tangera samma grundsyfte nämligen den positiva utvecklingen av samhället genom att människor får rätt 
kompetens för att kunna utföra rätt uppgifter. Samtidigt så skapar dessa utmaningar också stora möjligheter 
idag i att våga tänka nytt och våga tänka om. I dagens utvecklingsläge så är det allt viktigare än någonsin att 
se till att vår kommuns tvärsektoriella och strategiska linje optimeras och effektiviseras på ett så bra sätt som 
möjligt.  
 
Vi ser också en mycket större möjlighet för kommunen att arbeta ut mot näringsliv och företag genom arbetet 
att slussa individer vidare mot morgondagens arbetsmarknad. Vi lanserar därför i vårt arbete inom KS ett 
strategipaket Välfärd 2030 med ett fokus på hur just tillväxt, arbetsmarknad, innovation och entreprenörskap 
kan samverka bättre för kommunens bästa. Målet är att alla medborgare ska kunna få ta vara på de 
möjligheter de behöver för att just gemensamt kunna utveckla vår kommun och vår omvärld och vårt samhälle 
till en bättre framtid. Det är också genom arbetet med de som står långt ifrån arbetsmarknaden och arbetet 
med att kunna få en väg tillbaka till ett fungerande liv och goda värden som står i fokus för oss. Samtidigt är 
det ju också avgörande att kommunen även stimulerar helhetsperspektivet inom arbetsmarknadsfrågor och de 
branscher som vi i vår kommun kan tjäna att strategiskt satsa på. Entreprenörskap och innovation är då 
viktiga frågor och aspekter och verktyg som starkt påverkar denna helhet.  

KF 190613 AIU 191009 KS 191030



 

4 

 

 
För innovation det handlar om att tar vara på idéerna och se till att de kan komma fram och entreprenörskapet 
i sin tur tar vara på de här drivna idéerna och för över det till konkreta värden som skapas för andra 
människor. Tänk en kultur i vår kommun där den vanliga anställda inser att han eller hon kanske kan vara en 
intraprenör som kan vara med och positivt utveckla vår verksamhet. Det framtidsläget är en gamechanger.  
Vi ser också en möjlighet av att vi kan växla delar av det som utförs inom verksamheten mot civilsamhället där 
vi har starka krafter ASF:er och IOP kan också växla skattepengar upp mot en mot fyra, och en mot fem, där 
ser vi också en stor potential. Vi ser också att arbetslinjen och arbetsmarknad, det är en så otroligt viktig 
nyckel för utmaningarna vi har inom integration och segregation där genom ett meningsfull bidragande till 
samhället genom arbete och sysselsättning som exempelvis nyanlända snabbare kan lära sig språk, 
värderingar och integreras på ett gott sätt och där vi i samhället också kan möta dem som kommer till oss.  
 
Och vi växlar då över till Integration 2030.  

Vi vet att fler händer behövs i arbetet som ligger framför oss. Kurvan är tydlig i att det kommer vara en stor 
efterfrågan i jobb i bland annat kring att ta hand om de yngre som växer i demografin såväl som de äldre. Så 
vi behöver fler händer, och det har vi alltid gjort. Men vi måste också se till att ta ansvar för en god 
integration och en stark arbetslinje inom detta.  

Vi vill se till att ta hand om de människor som kommer till vår kommun och säkerställa att vi blir ännu bättre 
på en god och en snabbare integration. Det gäller alla individer som sätter sina fötter innanför vår 
kommungräns. Och vi tror också inom integrationen att det finns tre stycken primära områden. Dels så är det 
arbete och utbildning, dels är det boendet och sen så är det den sociala strukturen och det goda livet. Detta 
visar både evidensen och forskning tydligt på, men det gäller då att se på hur vi arbetar strukturellt och 
strategiskt för att dessa områden ska samspela och skapa enklare och snabbare gränssnitt in i samhället.  

I en framtid när allt mindre pengar finns att lägga på integrationen så måste vi våga tänka nytt och se på hur 
vi kan korta ner tiden ifrån anländ till integrationens. Etableringsfasen på två-tre år kan vi arbeta med där 
man oftast lägger de största resurserna nu på  att optimera ännu mer. I gamla system så tänkte man oftast att 
man ska ha ett helt språkpaket innan man matchas mot arbetsmarknaden. Men exempelvis i vår vuxverksamhet 
nu så försöker vi hitta nya modeller där man direkt matchas ut mot arbetsmarknaden och lär sig språken delvis 
på plats någonting som visar sig ha väldigt god effekt och då minskar tiden ifrån anländ till arbete.  

Segregationen är också någonting som påverkar integrationen i mycket hög utsträckning såväl som 
hedersproblematiken, och vårt mål är därför att föra samman dessa tre aspekter i ett strategiskt arbete. Och 
vårt mål är att alla människor i Uddevalla kommun ska kunna agera på de drömmar och talanger de har och 
inte behöva hindras av strukturer som exempelvis inte tillåter en del människor att komma fram. 

Vi har inte alla svar direkt men vi vill ta ett större långsiktigt grepp i att börja söka svar och omsätta det i en 
strategisk handling. Mycket av detta arbete handlar slutgiltigt här om ett samspel mellan hjärta och hjärna. De 
sista åren så har vi i de politiska debatterna oftast fått en stor uppdelning i läger av de som bara förlitar sig på 
det emotionella eller bara förlitar sig på teorin. Vi tror naturligtvis att dessa två läger måste mötas.  

Vilka värden och värderingar är det vi vill bygga vår tillväxt och arbetsmarknad och integration på. Det är det 
slutgiltigt handlar om. Värderingar handlar om vad vi argumenterar för och kultur handlar om vad vi agerar 
på. Så vi vill också lägga till i KF här först Välfärd 2030 där vi samlar områdena arbetsmarknad, tillväxt, 
innovation och entreprenörskap, en bättre linje, och även Integration 2030 där vi långsiktigt tittar på 
områdena integration, segregation och hedersproblematiken på ett nytt sätt.  
Tack.” 
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Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2019-10-09  

- Beslut  
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Kommunstyrelsen 2019-10-30 
- Beslut  
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2. Process och delaktighet i att ta fram  

    Plan Välfärd 2030 
 

Här beskrivs processen och resultatet från genomförda workshops med AIU under våren 2020. 

 

Som framgår av uppdraget (rubrik 1) saknades tydlighet kring: 

 

• varför kommunen behöver en övergripande Plan Välfärd 2030 (behov och syfte) 

 

• vilka effekter förväntas vid ett lyckat genomförande av planen till 2030 

 

• hur nyckelord som ”arbetsmarknad, tillväxt, innovation och entreprenörskap” ska förstås i 

förhållande till varandra och hur dessa relaterar till den valda benämningen ”Plan Välfärd” 

och hur avgränsningar förväntades göras i planen 

 

I syfte att skapa samsyn kring ovanstående frågeställningar och delaktighet, processades planen fram 

tillsammans med förtroendevalda och tjänstemän i Arbetsmarknads- och integrationsutskottet (AIU) 

januari-juni 2020 genom extra avsatt tid. En agil (rörlig) process med fem workshoptillfällen, där 

resultatet från en workshop utgjorde underlag för nästa, resulterade i avgränsningar och vägval som 

gjorts för innehållet i planen. 

 

Figuren nedan sammanfattar syfte och resultat av respektive workshop. Varje kvadrat symboliserar 

att vi gått ut brett för att förstå ett område, dels genom workshop med AIU, dels genom att undersöka 

vad forskning och beprövad erfarenhet säger om kommunal tillväxt och strategier för välfärd. 

Därefter har kvadraterna smalnat av genom att analysera och kondensera ner resultaten för att lägga 

grunden för nästa steg i processen vilket visas genom illustrationerna mellan kvadraterna. 

 

  

Figur 1 Process och delaktighet i att ta fram övergripande Plan Välfärd 2030  
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Workshop 1 – Vad innebär kommunens välfärdsuppdrag?  
 

Då begreppet välfärd är mångfacetterat och ger utrymme för olika tolkningar av vad som avses, 

inleddes processen med att titta på olika definitioner av välfärd och tydliggöra bredden av 

kommunens välfärdsuppdrag. Detta då nyckelorden tillväxt, arbetsmarknad, entreprenörskap och 

innovation som skickades med i uppdraget kan komma att ge andra förväntningar på innehållet 

beroende på hur begreppet välfärd tolkas. Det kan få konsekvenser i förankring och genomförande 

av planen (AIU 2020-01-22). 

Syfte  

• Tydliggöra och definiera det politiska uppdraget för övergripande Plan Välfärd 2030 

• Gemensam förståelse för välfärdsbegreppets och välfärdsuppdragets tolkningar och 

definitioner och vad som påverkar kommunens förmåga att leverera god välfärd 

Resultat 

• Modell som exempel på kommunala välfärdsuppdraget – från delar till helhet för att 

tydliggöra hur nyckelorden förhåller sig till begreppet Välfärd 

• Namnet ”övergripande Plan Välfärd 2030” är enligt förtroendevalda i AIU beslutat och inte 

föremål för ändring. Namnet ses som ett effektmål av planens fokus på tillväxt och 

arbetsmarknad – men där entreprenörskap och innovation utgör viktiga nyckelkomponenter 

Politisk slutsats i Workshop 1  

Några nyckelord som kom fram på frågan ”Vad behöver kommunen göra för att klara god välfärd 
2030?” har bearbetats och tagits vidare till nästa workshop: 

 

Ytterligare förtydligande av uppdraget gjordes tillsammans med AIU:s presidium under ett 

extramöte 7 februari.    

Locka nya invånare/företag Utbildning God entreprenöriell anda Bättre företagsklimat 

Utveckla pendlingsområden Strategisk samverkan Attraktiv arbetsgivare Lyhördhet mot invånare 

Väx medelstora/små företag Koncerntänkande Kompetensförsörjning Ledarutveckling 

Smart resursutnyttjande Stärk infrastruktur Innovativ förmåga Arbeta strategiskt 

Brukarens behov i centrum Attrahera företag Stimulera idéer till jobb Samverka mot idéburen 

Utveckla arbetssätt/teknik Egen försörjning Livslångt lärande Social inkludering 
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Workshop 2 – Vad innebär kommunal tillväxt och arbetsmarknad –  

                        hinder och möjligheter för Uddevalla?  
 

 

Satsningar på arbetsmarknad och tillväxt finns redan idag i kommunens fem viljeriktningar, i 

styrdokument och definierade strategiska områden i pågående arbete med översiktsplan (ÖP). Vad är 

det som saknas? Ska Plan Välfärd 2030 bli ytterligare en plan bland andra? Vad skulle den tillföra som 

inte redan görs? Workshopen tog sin utgångspunkt i kommunens strategiska initiativ och ett antal 

nationella initiativ som relaterar till de nyckelord som följde med uppdraget (AIU 2020-02-12).  

Syfte  

• Förstå mer om kommunens behov av en övergripande Plan Välfärd 2030  

• Förstå upplevda hinder idag för att stimulera tillväxt och stärka arbetsmarknaden 

och vad representanterna i AIU anser att kommunen behöver göra ytterligare till 2030  

• Vad säger forskning och erfarenhet kring stimulans av kommunal tillväxt och stärkt 

arbetsmarknad? 

Resultat 

• AIU-representanternas upplevda hinder och åtgärder för stimulans av kommunal tillväxt 

och stärkt arbetsmarknad 
o Synpunkterna kategoriserades i 10 olika teman som i sin tur utmynnade i 3 

övergripande områden: (1) Arbetsmarknadens byggstenar, (2) Platsen Uddevalla 

kommun och dess invånare, (3) Organisationen Uddevalla kommun vilka 

jämfördes med vad som redan utpekats i kommunens befintliga strategier, riktningar 

och uppdrag.  
• Litteraturgenomgång: Två modeller som utvecklats inom forskningen valdes ut som 

vägledning för fortsatt arbete med Plan Välfärd 2030: 

o ”Modell för kommunal tillväxt”  

(Kommunforskning i Väst, 2012 - beskrivs vidare under rubrik 3)  

o ”Kompetenspusslet– kompetens för tillväxt den viktigaste framtidsfrågan”  

(Ratio, 2017).  

Politisk slutsats i Workshop 2  

Några nyckelord som kom fram på frågorna ”Vad ser ni för hinder för Uddevallas tillväxt idag - 
faktorer som hindrar tillväxt, vad behöver Uddevalla göra till 2030?” och ”Vad ser ni för 
utmaningar på arbetsmarknaden idag - faktorer som bromsar arbetsmarknaden, vad behöver 
Uddevalla göra för att stimulera arbetsmarknaden till 2030?” Dessa har bearbetats och tagits vidare 

till nästa workshop:  

  Hinder  Möjligheter 

Tillgång till utbildad arbetskraft Flexibel modern arbetsmarknad 

Tillgång till mark för etablering Matcha kompetensbehov i samverkan 

Långsiktiga förutsättningar för etablering Utbildningsmöjligheter 

Restider och pendlingsmöjligheter Platsutveckla unika värden 

Infrastrukturen Öka inflyttning 

Svårt gå från ord till handling Markreserver 

Kommunal organisations tröghet Stora företag som kan anställa 

Bristande långsiktighet  Fler folk i arbete 

Intressekonflikter Företagsexpansion och etablering 

Låg utbildningsnivå Positionera oss som möjliggörare 

För mycket ”in-house” ska lösa allt själva Snabbare och enklare processer 

Brister i framtidsorientering Kultur för innovation & entreprenörer 
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Workshop 3 – Vilka effekter blir det 2030 om Plan Välfärd lyckas? 

För att förstå vilka väsentliga delar en långsiktig plan behöver fokusera på för att lyckas skapa 

kommunal tillväxt och hållbar välfärd, blev nästa steg att fördjupa kunskap och förståelse för vad 

som påverkar kommunal tillväxt och arbetsmarknad (AIU 2020-03-11);  

• Vad innebär kommunal tillväxt, vilka mått kan användas, vilka förutsättningar behöver 

företag för att vilja, kunna och våga utvecklas, vad upplever våra näringslivsutvecklare, vad 

är betydelsen av en strategi (övergripande Plan Välfärd 2030), vilka strategier är 

framgångsrika?  

• Vad är arbetsmarknad, vad påverkar tillgång och efterfrågan, på vilket sätt hänger 

kompetens ihop med välfärden och företagens innovationsförmåga, vad är kompetensens 

betydelse för välstånd och god samhällsutveckling, vilka delar påverkar 

kompetensförsörjning för tillväxt? 

Syfte:  

• Skapa förståelse och samförstånd kring innebörden av kommunal tillväxt utifrån valda 
modeller som vägledning för Plan Välfärd 2030 

• Vägval: Vilken roll vill kommunen ta för att stimulera kommunal tillväxt  
(utifrån kommunforskning, 2012)? Givet att hållbar utveckling av kommunen är beroende av 

andra aktörers agerande, vilket innebär att andra aktörers engagemang blir avgörande 

drivkraft för tillväxt. 

• Ta fram en bild av önskat läge Uddevalla 2030 ”I de bästa av världar”  

(vilken effekt önskar AIU-representanter av en övergripande Plan Välfärd 2030?).  

Resultat:  

• Koppling kommunal tillväxt och välfärd enligt kommunforskning: ”I grund och botten 

handlar kommunal tillväxt om att utveckla välfärden” (Kommunforskning i Väst, 2012 – 

Kommunal tillväxt, konsten att hantera lokala förutsättningar) 

• Strategiskt val för kommunens tillväxtarbete där något ska förändras och utvecklas:  

Arbeta utifrån ”hävstångsprincipen” (Kommunforskning, 2012). 

• ”Prototyp av önskat läge Uddevalla 2030” i form av löpsedel.  

Politisk slutsats i Workshop 3  

Några nyckelord som kom fram i arbetet med önskat läge som inarbetats i en fiktiv löpsedel ”Dagens 

Samhälle” och tagits vidare till nästa workshop:   

 

 

 

  

Egenförsörjning Bred politisk samsyn Delaktighet och helhetssyn 

Lokal arbetsmarknad Hitta smarta lösningar Bra samarbete med företag 

Hög sysselsättning Internutbildade tjänstemän Kommunen god arbetsgivare 

Höjd medelinkomst Trygg och trivsam plats Blomstrande företagsstad 

Bra att bo Samverka över partigränser  Jobba gemensamt inte i stuprör 

Ny beslutsprocess Företag vågar investera Investera i mark/fastigheter 

Arbetslinjen Jobba gemensamt inte i stuprör Kommun–näringsliv tillsammans 

Samband resultat–nytta Lätt hitta rätt kompetens för företag Samverkan offentligt–näringsliv 

Kommunen möjliggör Engagerad kommun som är ”på tårna” Enkla spår in i kommunen 

Samtala med aktörer Se företag och invånare som tillgångar Låg arbetslöshet 
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Workshop 4 – Trendspaning kommunens roll 2030 - vägval &  

                        strategier 

Det önskade läge för Uddevalla 2030 som Workshop 3 resulterade i, byggde på tankar i nutid. Men 

med en omvärld i snabb förändring med förändrade beteendemönster och vem som förväntas göra 

vad inom välfärden, förändras förutsättningar för kommunens verksamheter och invånarnas 

förväntningar på de välfärdstjänster kommunen erbjuder. Vad betyder trenderna för Uddevalla 
2030? Hur möter Uddevalla kommun samhällstrender och komplexa utmaningar med begränsade 

resurser? Hur relaterar uppdragets nyckelord: innovation och entreprenörskap till denna utveckling? 

(AIU 2020-04-22) Denna workshop innehöll en längre presentation som gav input till gruppen inför 

grupparbetet. Utifrån redovisade trendspaningar och omvärldsbevakning fick representanterna i AIU 

med stöd av ”Konsekvensträd” analysera vad som driver trenderna utifrån Uddevallas perspektiv och 

vilka konsekvenser det kan komma att medföra. 

Syfte:  

• Lyfta blicken och göra en gemensam framtidsspaning – vad innebär omvärldsförändringar 
för Uddevalla 2030? 

• Vad visar forskning och erfarenhet om vad som krävs för att leda och styra i en osäker och 
föränderlig omvärld? 

• Visa inspirerande exempel på vad andra organisationer gör för att möta framtiden 

Resultat: 

• Diskussion kring vilken ambitionsnivå i strategiska riktningar kommunen önskar/vågar 

formulera och agera på för att framtidssäkra planen. Utifrån gemensam referensram och 

insikter lades grunden för att säkra långsiktiga framtidsorienterade områden i planen.  

Politisk slutsats i Workshop 4  

Några nyckelord som bearbetats och tagits vidare till det första utkastet av planen och den avslutande 

workshopen:  

Digitala lösningar Förändrade arbetsuppgifter Ändrade konsumtionsmönster 

Omskolning Digitaliserade processer AI i allt från skolor till omsorg 

Digitala plattformar  Locka unga medarbetare Smarta & skräddarsydda lärare 

Platsens attraktion Service när man vill Transparens, invånare-företag-förvaltning 

Olika servicenivåer Alla kan få tillgång till allt Förändrade förutsättningar för företag 

Se över processer Corona - det glokala stärks Alla kan inte ta del av digitaliseringen 

Attraktiv arbetsgivare Leverera mer för pengarna Ge företag/invånare bättre service 
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Workshop 5 – Utkast Plan Välfärd 2030 – hur kan den förädlas?  
 

Tankar kring ett önskat läge för Uddevalla har kommit fram genom tidigare workshops.  

Det fanns då behov av att ställa en rad frågor till forskning och erfarenhet inte minst kring trender, 

utvecklingsmöjligheter och konsekvenser för det kommunala välfärdsuppdraget (4. Källor och 

kunskapsbas). Exempelvis:  

   

• Vad behöver kommunen göra för att driva utvecklingen i önskad riktning?  

• Vad är det som gör att företag lyckas växa och ställa om för hållbar framtid?  

• Vad är det som gör att människor väljer att bosätta sig på en plats – idag och i framtiden? 

• Vilka förväntningar har företagen på en attraktiv och konkurrenskraftig kommun?  

• Vad är det för kompetens som kommer efterfrågas i morgondagens arbetsliv? 

• På vilket sätt bjuder den ökande digitaliseringen både på möjligheter och utmaningar?  

• Hur påverkas arbete, pendling, boende och infrastruktur av digitaliseringen?  

• Vad blir kommunens roll i allt detta?   
 
Vad är det då Plan Välfärd 2030 behöver sätta fokus på som inte redan finns i befintliga strategiska 
och styrande dokument? Utifrån den samlade bild som utkristalliserat sig har planen antagit formen 

av ett långsiktigt framtidsinriktat förnyelsearbete som stöder kommunen som organisation att 

förflytta sig från att vara förvaltningsproffs till att ta rollen som utvecklingsmotor. Det resulterade i 

tre strategiska målområden om utpekade satsningar (AIU 2020-06-03). 

 

Syfte: Att mot bakgrund av resultatet i processen anta tre strategiska målområden i Plan Välfärd 

2030  

Resultat: Föreslagna målområden i planen godkändes: Attraktiv och konkurrenskraftig som 

huvudmål, men för att klara det krävs att kommunen upplevs som Framtidsorienterad och Innovativ 

och som Möjliggörare och Medskapare. Kugghjulet symboliserar hur målområdena stärker varandra. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Politisk slutsats i Workshop 5  

Diskussion fördes kring innehåll som bantades ner och 

bearbetades ytterligare till ett förslag till remissversion 

till nästa AIU.   
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Beslut om remissförfarande  
 

Ett förslag till remissversion av Plan Välfärd 2030 presenterades (AIU 2020-06-03) 

Syfte: Att ta ställning till remissförfarandet av Plan Välfärd 2030  

 

Resultat: AIU valde att återremittera planen för ”konkretisering av målgruppen 

och anpassning av innehållet efter denna”. 
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3. Modell för kommunal tillväxt i Plan Välfärd 2030 

I grund och botten handlar kommunal tillväxt om att klara välfärdsuppdraget. Tillväxtarbetet 

kan beskrivas som konsten att hantera sina lokala förutsättningar. Dessa har formats under lång tid 

och sätter i stor utsträckning ramarna. 

Som stöd för Plan Välfärd 2030 används Modell för kommunal tillväxt som tagits fram av 

Kommunforskning Väst (Fjertorp, Mattisson, Thomasson). Den bygger på fyra delar: Lokala 
förutsättningar, Vision, Interna resurser & förmågor och Externa resurser & förmågor. 

Tillväxtkraften ligger i att utveckla samspelet (Sweet spot, dvs. överlappningen) mellan dessa. 

Genom kugghjulet med dess strategiskt identifierade målområden i Plan Välfärd 2030 stärks 

kommunens tillväxtkraft. Då ökar också möjligheten att klara välfärdsuppdraget och uppnå visionen 

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet.  

Uddevallas tillväxtkraft ligger i samspelet  

Oavsett syn på tillväxt i kommunen är en varaktig utveckling i hög grad beroende av andra aktörers 

agerande. Deras engagemang blir en avgörande drivkraft för tillväxt. Genom att göra det lätt för 

andra att agera ökar mängden resurser som arbetar för utveckling. För att lyckas med kommunal 

tillväxt behöver Uddevalla: 

► ta tillvara Uddevallas förutsättningar och möjligheter Konkurrenskraftig 
  

► stimulera utvecklingen och skapa ett livskraftigt samhälle där människor kan leva, arbeta och ha 

     ett bra liv Nytänkande  
 

► vara en samlande kraft och utveckla sin roll som möjliggörare och bidra som katalysator i  

     utvecklingen Möjliggörare 
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MODELLENS DELAR KOPPLADE TILL PLAN VÄLFÄRD 2030 
 

Lokala förutsättningar  
har formats under lång tid och sätter ramar för kommunens handlingsalternativ för framtida 

utveckling. T.ex. geografiskt läge, värdefulla natur- och kulturresurser, historik, storlek, styre, om 

folkmängden ökar eller minskar, karaktär och omfattning av näringsliv och arbetsmarknad samt 

tillgång till kommunikationer och infrastruktur.  

Externa resurser och förmågor  
Kommunen kan inte åstadkomma lokal tillväxt på egen hand. Dels påverkas den önskade 

utvecklingen ofta av faktorer utanför kommunens handlingsområde. Dels räcker kommunens egna 

resurser och förmågor ofta inte till. Nyckeln är att få andra aktörer att engagera sig i åtgärder som 

främjar visionen. Ju fler desto bättre. Kommunen kan  mobilisera dessa aktörer och samordna 

resurser och aktiviteter. Externa aktörer är t.ex. invånare, lokala näringsidkare, stora institutioner och 

företag, myndigheter och nationella politiker. 

Interna resurser och förmågor  
Det är centralt att identifiera vilka interna resurser och förmågor som finns i koncernen Uddevalla 

kommun och som kan användas till åtgärder som bidrar till den önskvärda utvecklingen. Förutom 

kommunens egna nämnder och förvaltningar utgör bolag, stiftelser och kommunalförbund värdefulla 

resurser för välfärdsuppdraget.  

Vision  
för Plan Välfärd 2030: Uddevalla 2030 - den konkurrenskraftiga, nytänkande och möjliggörande 
kommunen. Den syftar till att skapa framtidstro och önskvärd utveckling för såväl invånare och den 

kommunala organisationen som för näringsliv och andra aktörer. Visionen ska förmedla kommunen 

som en bättre plats att leva, bo och verka på. Det bidrar till välfärd och till att uppnå Uddevallas 

vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet. 

SWEET SPOT  
En av den kommunala organisationens främsta uppgift blir att vara en plattform för externa krafter 

och göra det enkelt för andra aktörer att agera. Kommunens tillväxtarbete handlar då om att utveckla 

kommunens Sweet spot (överlappningen) dvs. samspelet mellan delarna. Det blir därför viktigt att 

välja vilka faktorer, resurser och strategier man ska fokusera på. Plan Välfärd 2030 innebär att 

prioritera och agera för att göra överlappningen så stor och kraftfull som möjligt för att stimulera till 

att utvecklingen går i önskad riktning. 
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Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr KFN 2020/00127  

Remiss: Övergripande plan Välfärd 2030 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att ta fram en övergripande Plan Välfärd 
2030. Planen ska vara vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla 
kommuns förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad 
tillväxt och stärkt arbetsmarknad som kan öka välfärdsresurserna.  
  
Tre strategiska målområden är utpekade med egenskaper som Uddevalla kommun vill 
förknippas med 2030: konkurrenskraftig, innovativ och möjliggörare. Dessa områden är 
i sin tur förtydligade i utpekade satsningar som ska vara vägledande för samtliga 
nämnder, bolag och stiftelser i utformning av uppdrag.  
  
Planen, som ska gälla under hela den satta tidperioden, ska efterföljas av 
handlingsplaner som ska tas fram av varje nämnd och revideras löpande. 
  
Plan Välfärd täcker in de aspekter av välfärden som handlar om företagsamhet och 
tillväxt, men saknar andra centrala aspekter av det kommunala välfärdsuppdraget. 
Kultur och fritidsnämnden saknar bland annat strategiska ställningstaganden avseende 
social tillväxt samt en inkludering av de tillväxtfaktorer som är kopplade till kultur- och 
fritidsområdet. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-04 
Protokollsutdrag KS 2020-09-30 § 282  
Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-22 
Plan Välfärd 2030 Arbetsmaterial Förankringsversion 2020-09-09 
Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 Bilaga till förankringsversion 2020-09-09 
Tjänsteskrivelse KLK 2020-09-02 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden rekommenderar kommunledningskontoret att Plan Välfärd 
breddar sin definition av välfärd så att det också innefattar aspekter av social tillväxt.  
  
Kultur och fritidsnämnden är angelägen om att mark med höga natur-, kultur- och/eller 
rekreativa värden inte ska exploateras för industriella ändamål utan att ha föregåtts av 
samråd med kultur och fritidsnämnden.  
  
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse utgör i sin helhet Kultur och 
fritidsnämndens svar på remissen. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-12-14 
Annelie Högberg, Gösta Dahlberg 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2020-12-15 till 
Kommunledningskontoret 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-05-27 Dnr KS 2021/00285 

  

 

Handläggare 

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

 

Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 
fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 
implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 
grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 
Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2021-05-20 § 76 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag 
från kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 att rekrytera fler lärarassistenter 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Camilla Karlsson 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr BUN 2021/00379  

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 
fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 
implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 
grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 
Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Avslag på förslaget i handlingarna  
Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kerstin Joelsson-
Wallsbys (V) avslagsyrkande och finner barn och utbildningsnämnden bifalla förslaget i 
handlingarna. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till 
slutrapportering av följande uppdrag: 
 
”Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 
rekrytera fler lärarassistenter” 
  

Reservation 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande reservation:  
 
”Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Motiveringen är att uppdraget inte är slutfört. Uppdraget gäller 1,5 år till och med 2022. 
I beslutet fanns inte heller antalet, utan att det ska anställas fler lärarassistenter. 
Det har också kommit till min kännedom att det pågår förhandlingar om uppsägningar. 
Det kan knappast vara i enlighet med uppdraget. 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) ledamot i BUN.” 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 76 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
 
Justerat 2021-05-26 
Roger Ekeroos (M), Camilla Johansson (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-26 intygar 
Pernilla Gustafsson 
 
Expedierat 2021-05-26 
Kvalitetsstrateg  
Kommunfullmäktige  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-04-29 Dnr BUN 2021/00379 

  

 

Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren 
Telefon 0522-60 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 
fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 
implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 
grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 
Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till 
slutrapportering av följande uppdrag: 
 
”Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 
rekrytera fler lärarassistenter” 
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Linnea Lindgren 
Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-05-25 Dnr KS 2021/00286 

  

 

Handläggare 

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

 

Kommunstyrelsens avrapportering 2021 av 

kommunfullmäktiges uppdrag 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret föreslår att två uppdrag förklaras avslutade. Uppdragen 
behandlades vid uppsiktsmöte våren 2021: 
 

Uppdrag: Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att starta 
en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 
kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur 
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att genomföra förstudie om nytt stadshus 
med placering Pipfabriken 13 samt att teckna projektledningsavtal med Arwidsro, 
varför processen kan anses startad i enlighet med uppdraget. 
 
Uppdrag: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter 
att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 
 
I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan. Det föregående uppdraget kan därför avslutas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-25. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förklara ovan uppdrag avslutade. 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen, enheten planering och styrning 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
hävning av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 69 att återremittera ärendet till 
personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. Kommunledningskontoret har 
med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit fram ett reviderat förslag till 
Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är gemensam och övergripande 
för alla inom Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar 
och avtal medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt 
i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 
  
Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 
arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 
medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 
till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 
ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 
Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 
ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än större grad så att 
personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 
Policyn har även varit uppe på Centrala samverkansgruppen 2021-02-16. 
 
Förslaget från 2021-05-17 revideras med redaktionella ändringar och det nya förlaget 
får datum 2021-06-02 
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-05-17  
Reviderat förslag 2021-05-17 till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-31 § 69 
Personalutskottets protokollsutdrag 2021-03-03 § 6 
Förhandlingsprotokoll 202-03-17 
MBL protokoll 2021-02-16 
Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta revideringen av Personalpolicy Uddevalla kommun med datum 2021-06-02 
  
 
Vid protokollet, Annika Thorström 
Justerat 2021-06-03 av Ingemar Samuelsson (S), Christer Hasslebäck (UP) 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-04, Annika Thorström 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-05-17 Dnr KS 2020/00727 

  

 

Handläggare 

Personalchef Sara Gustafsson 
Telefon 0522-69 77 22 
sara.gustafsson@uddevalla.se 

 

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-31 § 69 att återremittera ärendet till 
personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. Kommunledningskontoret har 
med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit fram ett reviderat förslag till 
Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är gemensam och övergripande 
för alla inom Uddevalla kommun. Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar 
och avtal medan personalpolicyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt 
i relationerna på våra arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 
 
Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 
arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 
medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 
till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 
ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 
Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 
ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än större grad så att 
personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 
Policyn har även varit uppe på Centrala samverkansgruppen 2021-02-16. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-05-17  
Reviderat förslag 2021-05-17 till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-03-31 § 69 
Personalutskottets protokollsutdrag 2021-03-03 § 6 
MBL protokoll 2021-02-16 
Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 
 

Förslag till beslut  

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta revideringen av Personalpolicy Uddevalla kommun 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-05-17 Dnr KS 2020/00727 

  

 

 

 

 
Peter Larsson Sara Gustafsson 
Kommundirektör Personalchef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 



UaFS  

   

  Blad 2 

 

Hälsa och arbetsmiljö 

Vi är alla en del av vår arbetsmiljö på vår arbetsplats. Kommunens hälsa- och 

arbetsmiljöarbete ska ge förutsättningar till ett långsiktigt hållbart yrkesliv och 

främja en sund livsstil utifrån ett helhetsperspektiv på friskvård. Inom området hälsa 

fokuserar vi på det hälsofrämjande genom att arbeta med friskfaktorer, behålla och 

utveckla det som redan fungerar bra. Vi arbetar förebyggande genom att undvika 

ohälsa och risker på arbetsplatsen i enlighet med vårt systematiska arbetsmiljöarbete 

samt arbetar rehabiliterande/efterhjälpande vid sjukdom eller skada.   

En förutsättning för en god arbetsmiljö är säkra och trygga arbetsplatser med tydliga 

uppdrag och mål som följs upp kontinuerligt. 

 

Ledarskap  

Ledarskap inom kommunen har tre dimensioner; att leda sig själv, att leda 

medarbetare och att leda chefer.  

 

Att leda sig själv innebär att du tar ansvar för ditt uppdrag, din personliga utveckling 

samt bidrar till att uppfylla de mål som gäller inom din verksamhet.  

 

Att leda andra medarbetare innebär även att skapa en tillitsfull och säker arbetsmiljö, 

att skapa ett öppet och tillåtande klimat för förändring och utveckling samt att 

utveckla medarbetare genom ansvar, feedback och kunskap.  

 

Att leda chefer innebär dessutom att strategiskt leda och fördela arbetet inom ditt 

verksamhetsområde och skapa rätt förutsättningar för ett gott ledarskap. 

 

Ledarskapet i kommunen utvecklar vi utifrån våra ledarskap och chefsförmågor för 

att inspirera och utveckla de ledare och chefer vi har i organisationen i dag samt 

säkra morgondagens ledare.  

 

Lön 

I kommunen är lön ett långsiktigt och strategiskt styrinstrument för att attrahera, 

utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.  

 

Kommunen arbetar för att minska löneskillnaderna mellan lika och likvärdiga yrken. 

Kvinnor och mäns löne- och anställningsvillkor ska vara likvärdiga och inga osakliga 

löneskillnader ska förekomma. 

 

Grunden för lönesättning är baserat på det ansvar och den svårighetsgrad som yrket 

innehåller, marknaden och den individuella prestationen. Lönen ska stimulera till 

förbättringar av verksamhetens effektivitet, kvalitet och måluppfyllelse.  

 

Kompetensförsörjningsstrategi 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är utgångspunkten i Uddevalla kommuns 

kompetensförsörjningsstrategi. Detta innebär att vi tar tillvara på alla medarbetares 

kompetenser, ger ett gott bemötande, ett nära ledarskap, erbjuder 



UaFS  

   

  Blad 3 

 

utvecklingsmöjligheter och investerar i en god arbetsmiljö samt erbjuder goda löne- 

och karriärmöjligheter.  

 

Vi vill erbjuda alla våra medarbetare en heltidsanställning och bygga vår 

organisation utifrån vår värdegrund tillsammans med medarbetare som tar ansvar för 

sin egen och verksamhetens utveckling.  

 

 

Personalpolicyn är baserad på följande dokument: 

Vår värdegrund 

Mångfald och jämställdhetsplan Uddevalla kommun 

Lokala samverkansavtalet 18 

Bestämmelser för hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för lönebildning 

Bestämmelser för chef och ledarskap  

Heltidsresan 

 



 

 

 

 
 

 
 

MBL § 19  
 

1 (2) 

210216  

 

 

Information kommunövergripande 21-02-16 

Information arbetsgivaren enligt MBL § 19 (bilagor finns i teamsmappen) 
 

 Personalpolicy till PU i mars.  
 Ekonomi- KS resultat, se bilaga, samt planeringsförutsättningar 22-24 
 Löneöversyn 2021, ingen bilaga, muntlig information/ dialog 

 
Lärarförbundet önskar information om arbetet med det sk “80-90-100" 
Lärarförbundet önskar få information om arbetsgivarens hantering av varningar, dvs riktlinjer för 
dokumentation och lagring av dessa. 
  

Frågor/synpunkter från fackliga representanter: Personalpolicy 

Fackförbund Förbundet 

har tagit del 

av 

informationen 

J/N 

Förbundet har tagit del av 

informationen och har 

följande kommentarer  

Anser ni detta är en 

väsentlig 

förändring som ska 

förhandlas J / N 

Kommunal 
 

J Se kommentarer nedan. JA 

Lärarförbundet 
 

J Personalpolicy: 
Skrivningen om att leda sig 
själv vill Lärarförbundet ha 
förtydligande om.  

J 

Lärarnas Riksförbund  Ingen kommentar  
 
 
Kommunals kommentarer till Personalpolicyn: 

Dokumentet innehåller många fina formuleringar och i den bästa av världar låter det fantastiskt. Det 
är ju så här man vill att det ska fungera. 
”I ett tillitsbaserat ledarskap skapas delaktighet och engagemang”, vad står dom orden för hos 
arbetsgivaren? Fungerar det i alla verksamheter? 
För Kommunals medlemmar står dom även för en viss påverkansmöjlighet. Frågor/funderingar som 
vi ofta hör från våra medlemmar handlar om arbetstidens förläggning, planering av dagen.  Frågor 
som våra medlemmar upplever att dom inte alltid har delaktighet i. Ett exempel, hemtjänst som 
styrs av minutschema och den som planerar dagen sitter på ett kontor i ett annat hus. Hur mycket 
delaktighet blir det i det. 



  
 

Kallelse 
Samverkan/arbetsplatsträff 

2 (2) 

datum 

 

 

” Vi förväntar oss att våra medarbetare är duktiga på att samarbeta, är lösningsfokuserade och 
engagerade och bidrar till vår utveckling.” 
Vad kan arbetstagarna förvänta sig av arbetsgivaren? När medarbetare gjort det som förväntats och 
engagerat sig i ex antal år och det börjar kännas i kroppen, ryggen ger sig till känna och axlarna är 
slut. Hur blir arbetstagarna bemötta då? Anpassning brukar vara svåra att få till, rehabprocessens 
väg i praktiken är smal antingen ”är vi inte där i processen” eller ”det ingår inte i våra 
skyldigheter”. Mångas anställningar avslutas. 
Nolltolerans nämnde vi ju på mötet och absolut ska det inte förekomma påverkade arbetstagare på 
våra arbetsplatser. Kunskap om hur länge droger påverka kroppen jämfört med hur länge man kan 
hitta spår av otillåtna ämnen bör beaktas 

Lärarförbundets kommentarer: 

Med höga förväntningar på kompetensutveckling och det livslånga lärandet innebär att 
arbetsgivaren även behöver skapa förutsättningar för detta. 

Arbetsgivarens svar på inkomna frågor  

Arbetsgivaren tackar för inputen.  
Svar: det är inriktningarna vi vill förtydliga i dokumentet som kommer att knyta an till i alla våra 
processer så jag hoppas verkligen att vi kan göra handling av de fina formuleringarna också. 
I Styra, leda coacha lär vi just cheferna hur de utifrån tydliga ramar involverar medarbetarna i 
”huret”.  
  
Vi har ändrat omskrivningen ngt kopplat till droger och alkohol för att förtydliga sjukdomsbilden 
samt förtydligar att AG behöver skapa de rätta förutsättningarna. Tillagt under livslångt lärande. 
 
 
Resultat av förhandlingen 

AG bjuder in till MBL 11 under v.8. 
 

Arbetsgivarrepresentant: 
Sara Gustafsson 
 
Kommunal: 
Annette Frisk 
 
Lärarförbundet: 
Eva Carlsson 
 
Lärarnas riksförbund: 
Gunnar Hermansson 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
hävning av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit 
fram ett reviderat förslag till Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är 
gemensam och övergripande för alla förvaltningar inom Uddevalla kommun. Grunden 
för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal medan personalpolicyn beskriver 
kommunens värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till 
de människor vi möter i arbetet. 
 
Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 
arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 
medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 
till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 
ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 
Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 
ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än högre grad så att 
personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 
 
Personalchefen går igenom personalpolicyn och informerar om att förslaget bör 
kompletteras med Heltidsresan. Ett nytt kompletterat förslag till Personalpolicyn 
kommer att tas fram inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
 
Förslaget till Personalpolicyn kompletteras med: 
Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären  

Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig 
utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.  
Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta upp 
verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon.  
Genom att erbjuda alla våra medarbetare heltidsarbete möter vi upp välfärdens stora 
behov av personal och ökar samtidigt jämställdheten i samhället. 
 
Ordförande framför att Personalpolicyn bör i tillämpliga delar även gälla för de 
kommunala bolagen. 
 

Beslutsunderlag 

MBL protokoll 2021-02-16 
Tjänsteskrivelse revidering av Personalpolicy Uddevalla kommun samt upphävande av 
Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen och checklista 11 
november 2015, § 281 
Personalpolicy för Uddevalla kommun 14 november 2018 § 274 
Förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2021-03-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 6 

 

Beslut 

Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta revideringen samt komplettering av Personalpolicy,  
 
att upphäva Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen samt 
checklista 11 november 2015, § 281, samt 
 
att Personalpolicyn i tillämpliga delar även gäller för de kommunala bolagen. 
  
  
 
Vid protokollet 
Annika Thorström 
 
Justerat 2021-03-08 
Ingemar Samuelsson, Paula Berger 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-09 
Annika Thorström 
 





 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr KS 2020/00727  

Revidering av personalpolicyn för Uddevalla kommun samt 
upphävande av Riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 
arbetsplatsen samt checklista 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har med utgångspunkt i nuvarande antagna dokument tagit 
fram ett reviderat förslag till Personalpolicy i Uddevalla kommun. Personalpolicyn är 
gemensam och övergripande för alla förvaltningar inom Uddevalla kommun. Grunden 
för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal medan personalpolicyn beskriver 
kommunens värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra arbetsplatser och till 
de människor vi möter i arbetet. 
  
Den uppdaterade policyn är i enlighet med de uppdaterade riktlinjerna för hälsa och 
arbetsmiljö samt de antagna kompetenskriterierna för chefskap, ledarskap och 
medarbetarskap. Personalpolicyn förtydligar än mer den strategiska inriktningen kopplat 
till våra värderingar, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö och hälsa, medarbetarskap, 
ledarskap, lön samt strategisk kompetensförsörjning. Genom denna revidering får nu 
Uddevalla kommun en tydligare ståndpunkt i hur man som arbetsgivare förhåller sig till 
ovannämnda ämnen. Detta kommer att genomsyra organisationen i än högre grad så att 
personalpolicyn är väl känd för både medarbetare, fackliga företrädare och politiker. 
  
Personalchefen går igenom personalpolicyn och informerar om att förslaget bör 
kompletteras med Heltidsresan. Ett nytt kompletterat förslag till Personalpolicyn 
kommer att tas fram inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
  
Förslaget till Personalpolicyn kompletteras med: 
Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären  
Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig 
utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.  
Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta upp 
verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon.  
Genom att erbjuda alla våra medarbetare heltidsarbete möter vi upp välfärdens stora 
behov av personal och ökar samtidigt jämställdheten i samhället. 
   

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun, 2021-03-08 
Personalutskottets protokoll, 2021-03-03 § 6 
MBL protokoll 2021-02-16 
Protokoll från centrala samverkansgruppen, 2021-02-16 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Gällande personalpolicy för Uddevalla kommun  
Gällande riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen samt checklista 
Förslag till ny Personalpolicy för Uddevalla kommun 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-03-31 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 69 

 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S): Att återremittera ärendet till personalutskottet för att bredda 
underlaget i förslaget. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 
enlighet med sitt eget yrkande och finner kommunstyrelsen besluta att återremittera 
ärendet. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att återremittera ärendet till personalutskottet för att bredda underlaget i förslaget. 
  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-04-01 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-01 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-04-06 
Kommunledningskontoret, personalchef  
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REVIDERAT FÖRSLAG: 2021-06-02 
 
Personalpolicy Uddevalla kommun 
Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt i relationerna på våra 

arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. Dessa värderingar är 

gemensamma för alla förvaltningar i Uddevalla kommun såväl som de 

kommunala bolagen. Personalpolicyn ska vara väl känd bland medarbetare och 

politiker. 

Policyn beskriver kommunens värderingar och förhållningssätt i de processer som 

berör dig som medarbetare medan grunden för anställningsförhållandet regleras 

i lagar och avtal. 

 
 

 “Uddevalla - hjärtat i Bohuslän där liv, lust och läge ger livskvalitet”  

Uddevalla kommuns vision är att medborgare och medarbetare ska må bra, 

vara stolta, ha framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. 

Vi tror att mångfald och jämställdhet bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle 

ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.  

 

 

Vår värdegrund- i mötet med medborgarna och varandra 

Vi brukar prata om “ÖRP’en”- som är förkortningen på den kultur som vi vill ska 

genomsyra all vår verksamhet. ÖRP står för öppenhet, respekt och 

professionalitet, där vi behandlar alla lika och ger ett gott bemötande som 

kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet.  

 

 

Vårt aktiva medarbetarskap- att leda sig själv 

Grunden i det vi kallar ett aktivt medarbetarskap, är att leda sig själv. Det innebär 

att du använder dina kunskaper och utvecklar både dig själv och verksamheten. 

Vi förväntar oss att du som medarbetare är duktig på att samarbeta, är 

lösningsfokuserad, engagerad och bidrar till vår utveckling.  

 

Som medarbetare hos oss ger du god samhällsservice till våra medborgare och 

är med och utvecklar Uddevalla kommun med liv och lust. 

 

 

Det livslånga lärandet- att växa och växla i karriären  

Vi tar vara på våra medarbetares kunskaper, färdigheter och vilja till personlig 

utveckling och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.  

Kompetensutveckling är en del av medarbetarskapet och väsentligt för att möta 

upp verksamheternas kompetensbehov- idag och imorgon.  

Genom att erbjuda alla våra medarbetare heltidsarbete möter vi upp välfärdens 

stora behov av personal och ökar samtidigt jämställdheten i samhället. 
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Vårt tillitsbaserade ledarskap- genom att styra, leda och coacha 

I rollen som ledare värdesätter vi att du inspirerar och motiverar andra genom att 

du är tydlig samt en god förebild och kommunikativ dialogledare. I ett 

tillitsbaserat ledarskap skapas delaktighet och engagemang. Ett tillitsbaserat 

ledarskap baseras på öppenhet, respekt och professionalitet vilket innebär en 

konstruktiv feedback-kultur, delegering av arbetsuppgifter och att nå 

verksamhetens mål.  

  

Som chef är du arbetsgivarens representant vilket innebär att du tar ansvar för 

personal, ekonomi och arbetsmiljö inom din verksamhet. 

 

Vårt aktiva medarbetarskap och tillitsbaserade ledarskap beskrivs i våra 

kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Kriterierna ligger 

till grund för rekrytering, medarbetarutveckling och lönekriterier. 

 

 

Hälsa och arbetsmiljö - för ett hållbart arbetsliv 

Vi vill vi förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart 

arbetsliv. Därför arbetar vi systematiskt och rättssäkert med fokus på en 

hälsofrämjande arbetsmiljö fri från arbetsskador.  Vårt systematiska 

arbetsmiljöarbete är en naturlig del av verksamheten och bedrivs både kort- och 

långsiktigt för att främja hälsa samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

 

Det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet sker tidigt med väl avvägda insatser, 

vår rehabiliteringsprocess ska vara tydlig och väl känd för berörda medarbetare 

och chefer.  

Genom samverkan utvecklar vi förtroendefulla relationer och fattar kloka beslut 

tillsammans med våra fackliga parter. 

 

Jämställdhet och mångfald - en självklarhet 

Alla våra arbetsplatser präglas av inkludering och vi erbjuder alla medarbetare 

samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi accepterar inte kränkande 

särbehandling eller trakasserier. 

  

 

En säker arbetsplats - fri från alkohol och droger 

Medarbetare, brukare, elever och medborgare ska känna sig trygga med att 

alkohol och droger inte förekommer bland kommunens verksamheter eller hos 

medarbetarna. Därför är det inte accepterat att som medarbetare varken vara 

alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. 

Vi accepterar inte att någon medarbetare är påverkad av alkohol eller droger 

på arbetsplatsen och det bjuds inte på alkohol vid tillställningar som Uddevalla 

kommun arrangerar.  

En medarbetare som har ett konstaterat beroende av sjukdomskaraktär relaterat 

till alkohol, har rätt till arbetslivsinriktad rehabilitering enligt vår 

rehabiliteringsprocess.  
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Lön - jämställd och baserad på prestation  

Grunden för vår lönesättning baseras på det ansvar och den svårighetsgrad som 

yrket innehåller, marknadsläget och den individuella prestationen. Lönen är ett 

styrmedel som ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 

produktivitet och kvalitet. Det är därför viktigt att lönen sätts individuellt och 

differentierat för att också avspegla hur väl uppsatta mål har nåtts. Inga osakliga 

löneskillnader ska förekomma vare sig inom eller mellan likvärdiga, manliga och 

kvinnliga, yrkesgrupper.  

 

 

Våra förmåner - med fokus på det hälsofrämjande  

För att kunna bidra till ett hållbart arbetsliv erbjuder Uddevalla kommun dig som 

medarbetare personalförmåner med ett hälsofrämjande fokus. Dessa förmåner 

ska ge dig förutsättningar att leva hälsosamt och få ett långt och hållbart 

arbetsliv.  

 

 

Vill du veta mer om våra personalpolitiska riktlinjer och bestämmelser?  

Då är du välkommen att ta del av följande dokument i vår författningssamling:  

Vår värdegrund 

Riktlinjer hälsa och arbetsmiljö 

Bestämmelser för lönebildning i Uddevalla kommun 

Bestämmelser om kompetenskriterier för chefskap, ledarskap och 

medarbetarskap  
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Handläggare 

 Sofia Stengavel 
Telefon 0522-69 73 11 
sofia.stengavel@uddevalla.se 

 

Inköp av fiskräknare vid Strömberget, Bäveån 

Sammanfattning 

I Bäveån vid Strömbergsfallet i centrala Uddevalla, installerades våren 2020 en 
fiskräknare genom Leaderprojektet ”Fisken i fokus”. Hyresavtalet på fiskräknaren tar 
slut under juni månad och därefter saknas beslut om fortsatt finansiering. En 
kontinuerlig mätning av antalet fiskar som passerar Strömberget ger möjlighet att få 
ett mättal på hur fiskbestånden varierar. Vi kan då också få ett kvitto på att de åtgärder 
vi gör faktiskt ger effekt.  
 
Kostnaden för inköp av en sådan undervattenskamera (fiskräknare) är 285 000 kr utifrån 
tidigare offerter. Om kommunen beslutar sig för köp av kamera, kan den nuvarande 
kameran sitta kvar under sommaren utan kostnad. Projektets styrgrupp föreslår därför 
att kommunen köper in en kamera för räkning av fisk som passerar Strömberget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-07. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att mer kontinuerligt förstärka förutsättningarna för exponering av fiskvandring och 
dessutom skapa förutsättningar för ökad effektmätning, 

att uppdra åt kommunledningskontoret att köpa in en kamera för räkning av fisk vid 
Strömberget i slutet av säsongen 2021,  

att uppdra åt kommunledningskontoret att forma organiserandet av framtida drift, 
skötsel och rengöring av kameran,  

 att uppdra åt kommunledningskontoret att forma organiserandet av sammanställning 
och redovisa resultatet av säsongens mätningar, 

att finansiering ska ske inom budgetram för avdelningen för hållbar tillväxt, 

Ärendebeskrivning 

I Bäveån vid Strömbergsfallet i centrala Uddevalla, installerades våren 2020 en 
fiskräknare genom Leaderprojektet ”Fisken i fokus”. Fiskräknaren är en 
undervattenskamera placerad mitt i vattenfallets laxtrappa. Syftet med installationen var 
att få en uppfattning om vilka arter samt hur många och hur stora fiskar som passerar 
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fallet varje år. Hyresavtalet på fiskräknaren tar nu slut under juni månad och därefter 
saknas beslut om fortsatt finansiering.   
  
Flera aktörer arbetar idag med olika naturvårdsåtgärder i området med det gemensamma 
målet att i framtiden kunna få ett rikligt fiskbestånd i Bäveån. Ett exempel på pågående 
fiskevårdsåtgärd är den kommande rivningen av dämmet vid Äsperöd, beläget vid 
Regementsparken. Dämmet är idag är ett vandringshinder för laxfiskar såsom lax och 
öring, men har beslutats rivas under sommaren 2021. Effekterna av att ta bort ett 
vandringshinder liknande detta innebär kortfattat att man ökar vandringssträckan för 
fisken och därmed även områdena där fisken kan reproducera sig, vilket i sin tur leder 
till mer fisk i systemet.  
  
En kontinuerlig mätning av antalet fiskar som passerar Strömberget ger möjlighet att få 
ett mättal på hur fiskbestånden varierar. Vi kan då också få ett kvitto på att de åtgärder 
vi gör faktiskt ger effekt. Då det är viktigt med långsiktiga mätserier för uppföljningen 
av våra mål föreslår projektgruppen från ”Fisken i fokus” att man i stället för att 
förlänga nuvarande hyresavtal köper in en egen kamera vilket blir betydligt billigare på 
sikt.    
  
När dämmet vid Äsperöd rivs och möjligheterna för fisken att vandra förbättras, skapas 
även goda möjligheter till mycket fisk och därmed mer fiske mitt i stadens centrum 
vilket kan bli en unik besöksanledning för Uddevalla. Fisketurismen är en kraftigt 
växande sektor inom besöksnäringen och köpstarka fisketurister i vår stadskärna kan ge 
effekter både på handel och café- restaurang- och hotellnäringen. 
  
Med hjälp av den nuvarande hyrda, utplacerade undervattenskameran kan allmänheten 
idag följa fiskarna som passerar laxtrappan i Strömberget genom att titta på hemsidan 
https://fiskdata.se/raknare/live/live.php?locationId=143 eller fiskdata.se. De kan även se 
filmer om passerande fiskar på en tv-skärm i ett skyltfönster i Uddevalla centrum. För 
att öka kunskapen om fisken i Bäveån har även flera nya skyltar placerats ut i 
Hasselbacken vilka informerar och berättar om Bäveåns fiskrikedom.  
  
Kostnaden för inköp av en sådan undervattenskamera (fiskräknare) är 285 000 kr utifrån 
tidigare offerter. Om kommunen beslutar sig för köp av kamera, kan den nuvarande 
kameran sitta kvar under sommaren utan kostnad. Driftkostnaden är för närvarande 
35 000 kr/år plus kostnad för rengöring av kameran. Under säsongen 2021 kommer 
Uddevalla Sportfiskeförening att sköta rengöringen och detta kan betalas genom bidrag 
från Bäveåns nedre fiskevårdsområdesförening. Kostnad för rengöring och tillsyn är 
cirka 5000 kr/säsong. Kommande säsonger föreslås rengöring och tillsyn göras i egen 
regi alternativt med ett IOP-avtal med lämpliga föreningar.   
  
Genom att undervattenskameran tillgängliggör och informerar om Bäveåns, för många, 
okända liv under ytan skapar vi både en nyfikenhet för fisk och fiske i centrala 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiskdata.se%2Fraknare%2Flive%2Flive.php%3FlocationId%3D143&data=04%7C01%7Csofia.stengavel%40uddevalla.se%7C18dc46630f8b48f2b94c08d92045817b%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637576305154057543%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nE0IxmzKJKWaCYgxH0teX98OPH8zzfeC2D%2FuZ90yQZY%3D&reserved=0
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Uddevalla samt ökar intresset för, och kunskapen om, vår marina miljö vilket innebär en 
för oss ovärderlig datainsamling för framtida naturvårdsåtgärder i Bäveån. 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör  

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Avd hållbar tillväxt 
Förvaltningsekonomen 
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Handläggare 

Utredare Helena Svernling 
Telefon 0522-69 79 48 
helena.svernling@uddevalla.se 

 

Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret gör årligen en prognos över kommunens 
befolkningsutveckling, vilken utgör ett underlag för den kommunala planeringen. 
Befolkningsprognosen 2021 omfattar åren 2021–2030 på kommunnivå och 2021–2025 
på delområdesnivå.  
 
Befolkningsprognosen baserar sig på statistik från Statistiska Centralbyrån, 
uppskattningar om det framtida bostadsbyggandet från kommunledningskontorets 
strateger inom bostadsförsörjning och samhällsplanering, samt 
kommunledningskontorets bedömning av migrationsverkets senaste prognos över antal 
nyanlända. Kommundirektörens ledningsgrupp har tagit ställning till antagandena och 
ställt sig bakom en övergripande prognosriktning. 
 
Till följd av osäkerheten i rådande pandemi så väntas befolkningstillväxten vara något 
dämpad de närmaste åren för att sedan återgå till mer normala nivåer. Pandemins 
effekter på befolkningstillväxten i Uddevalla syns tydligast genom en låg invandring 
samt en förhöjd risk att unga vuxna flyttar ut ur kommunen. Under den kommande 
tioårsperioden beräknas antalet invånare öka med cirka 3 650 personer, från 56 787 år 
2020 till cirka 60 435 år 2030. Detta motsvarar en total ökning på cirka 6,4 %. Fram till 
och med 2030 väntas kommunen öka sin befolkning med i genomsnitt cirka 365 
personer per år. Befolkningstillväxten beror till stor del på ett positivt flyttnetto. Under 
de kommande tio åren väntas även fler personer födas än avlida varje år. Befolkningen 
ökar i de flesta åldrar, men det är framförallt äldre och även vissa åldrar bland gruppen 
barn och unga som ökar mest procentuellt. 
 
En prognos är alltid förknippad med viss osäkerhet och ska betraktas som en möjlig 
utveckling utifrån vad som är känt vid prognostillfället. Osäkerheten ökar ju längre fram 
i tiden man prognosticerar och utfallet kan bli både lägre och högre än vad prognosen 
förutsett. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-27 
Befolkningsprognos Uddevalla kommun 2021 
Tabellbilaga befolkningsprognos Uddevalla kommun 2021 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att låta befolkningsprognos 2021 utgöra underlag för kommunens planering. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Svernling 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga stiftelser 
Samtliga bolag 
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Sammanfattning 
Under 2020 ökade Uddevalla sin befolkning med drygt 80 personer. Befolkningsökningen var lägre än 
väntat och vi får gå så långt tillbaka som till tidigt 2000-tal för att se samma takt i befolkningsutvecklingen. 
Avvikelsen berodde framförallt på en hög utflytt av unga vuxna, samt en låg invandring. Till följd av 
osäkerheten i rådande pandemi så väntas befolkningstillväxten vara något dämpad de närmaste åren för att 
sedan återgå till mer normala nivåer.  
 
Under den kommande tioårsperioden beräknas antalet invånare öka med cirka 3 650 personer, från 56 787 år 
2020 till cirka 60 435 år 2030. Detta motsvarar en total ökning på cirka 6,4 %. Fram till och med 2030 
väntas kommunen öka sin befolkning med i genomsnitt cirka 365 personer per år.  
 
En betydande del av Uddevallas befolkningstillväxt har under senare år genererats av inflyttning från 
utlandet samt nybyggnation. Prognosantagandena gällande migrationens omfattning är förknippade med en 
hög grad av osäkerhet och kan snabbt komma att förändras. Under kommande år väntas antalet nya 
färdigställda bostäder vara relativt hög. Antalet nyanlända väntas vara låg jämfört med tidigare år. 
Fruktsamheten väntas vara något lägre de närmaste åren för att sedan öka under slutet av prognosperioden. 
Detta beror på att de stora kullarna som föddes i början av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern, men att 
trenden är att allt fler är äldre när de får sitt första barn. 
 
Befolkningstillväxten beror till stor del på ett positivt flyttnetto, det vill säga fler personer flyttar in till 
kommunen än ut ur den. Under de kommande tio åren väntas även fler personer födas än avlida varje år, 
vilket även leder till ett positivt födelsenetto.    
 
Prognosen utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) register över totalbefolkningen och visar enbart de 
personer som finns folkbokförda i kommunen. Detta innebär att det, utöver vad som framkommer i 
prognosen, finns ett okänt antal ej folkbokförda personer i kommunen som kan efterfråga kommunal service.  
 
Årets prognos innehåller en höge grad av osäkerhet än tidigare till följd av pandemin som visat sig ha 
påverkan på alla delar i samhället och därmed också alla antaganden i prognosen. Människors benägenhet att 
flytta ut ur eller in i kommunen och tankar om familjebildning och barnafödande påverkas av konjunkturen 
och tankar om framtiden. Nationellt sågs även en förhöjd dödlighet under 2020 även om Uddevalla inte sett 
den påverkan lokalt. 
 
Kommunledningskontorets har gjort en bedömning av omfattning och lokalisering av framtida 
bostadsbyggande utifrån den kunskap som finns tillgänglig våren 2021. Kommundirektörens ledningsgrupp 
har sedan tagit ställning till antagandena och ställt sig bakom en övergripande prognosriktning. Visar det sig 
att de antaganden som gjorts avviker från faktisk utveckling påverkas prognosens träffsäkerhet. 
Sammanfattningsvis kan befolkningsutvecklingen bli både högre och lägre än vad prognosen anger.  
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Övergripande trender under prognosperioden 2021-2030 

 De närmsta åren förväntas befolkningstillväxten vara dämpad till följd av pandemins effekter såsom 
lägre invandring samt relativt hög utflytt av unga. På sikt prognostiseras dock en återgång till mer 
normala nivåer, mycket tack vare en relativt hög byggnationstakt av nya bostäder i kombination med 
en stark efterfrågan på bostäder i kommunen.  

 
 Det kommer att födas många barn de kommande åren eftersom de stora kullarna från början av 1990-

talet nu närmar sig 30-årsåldern då många väntas bli föräldrar. SCB förutspår dock att utveckling 
dämpas något på sikt på grund av att kvinnor kommer att vara äldre när de föder barn samt att det 
kommer att födas färre barn per kvinna. 
 

 Under prognosperioden väntas antalet personer över 80 år öka kraftigt då de stora kullarna av 1940-
talister når dessa åldrar i kombination med att fler lever längre. 
 

 Under prognosperioden ökar framförallt andelen äldre i större omfattning än andelen invånare i 
åldrarna 20-64 år. Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser 
ökar alltså, medan den andel som genererar skatteintäkter minskar.  

Befolkningsförändringar 2020-2030 

 Antal 0-åringar beräknas öka från 621 till cirka 670 barn. Detta är en ökning med knappt 8 % eller 
cirka 50 barn. 

 Antalet barn i förskoleålder, 1-5 år, beräknas ligga kvar på samma nivå 2030 som 2020, det vill säga 
cirka 3 450 barn.  

 Antalet barn i grundskoleåldrarna, 6-15 år, beräknas öka från 6 928 till cirka 7 300 barn år. Detta är 
en ökning med drygt 5 % eller cirka 370 barn.  

 Antalet ungdomar 16-19 år, beräknas öka från 2 520 cirka 2 940 personer. Detta är en ökning med 
knappt 17 % eller cirka 400 ungdomar. 

 Antalet i åldersgruppen 20-64 år beräknas öka från 31 164 till cirka 32 320 personer. Detta är en 
ökning med knappt 4 % eller cirka 1 160 personer. 

 Antalet ålderspensionärer, 65 år och äldre, beräknas öka från 12 108 till cirka 13 770 personer. Detta 
är en ökning med knappt 14 % eller cirka 1 660 personer. 

 Utav dessa beräknas antalet personer som är 80 år och äldre öka från 3 475 till cirka 4 480 personer. 
Detta är en ökning med knappt 29 % eller cirka 1 000 personer. 

 De delar av kommunen som till och med 2025 väntas ha störst befolkningstillväxt sett till antal är  
Ammenäs, Skansberget och Bohusgården. 
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1. Inledning 
Uddevalla kommun gör årligen en prognos över den framtida befolkningsutvecklingen. Denna prognos är 
gjord våren 2021 av kommunledningskontorets ekonomiavdelning och utgör ett planeringsunderlag för 
kommunens verksamheter.  
 
Totalprognosen för hela kommunen omfattar tioårsperioden 2021-2030. Utöver detta finns prognoser på 
delområdesnivå för femårsperioden 2021-2025.  
 
Samtliga prognoser utgår från kommunens folkbokförda befolkning 31 december 2020 uppdelad i               
1-årsklasser efter kön. Prognoserna anger trolig utveckling utifrån vid prognostillfället gjorda antaganden 
om fruktsamhet, dödsrisker samt in- och utflyttning.  
 
Första prognosåret utgörs av innevarande år, d.v.s. 2021. Detta medför att när prognosen behandlas i 
kommunstyrelsen i juni har snart halva första prognosåret passerat. Anledningen till att prognosen görs 
under våren är att nödvändigt statistikunderlag levereras från SCB under första veckan i maj.  
 

1.1 Att använda befolkningsprognosen 

I denna rapport redovisas de diagram och tabeller som är mest efterfrågade av politiker, tjänstepersoner och 
invånare. Prognoser finns även utifrån skolans och förskolornas områdesindelningar. Det finns vid behov 
även möjlighet att göra andra indelningar av materialet gällande geografiska områden, kön och 
åldersgrupper. 
 
Önskar du hjälp med att ta fram andra ålders- och områdesindelningar, tolka materialet eller har frågor kring 
de antaganden som ligger till grund för prognosen är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningens 
enhet för planering och styrning.  
 
Det är viktigt att betona att tabellerna och diagrammen redovisar en prognos givet vad som var känt vid 
prognostillfället i maj 2021.  
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1.2 Osäkerhet i prognosen 

En prognos görs alltid utifrån den kunskap som finns vid prognostillfället. Även om det går att göra väl 
grundade antaganden utifrån kända demografiska, sociala, politiska och ekonomiska förhållanden så 
kvarstår alltid ett visst mått av osäkerhet. Förändringar i till exempel bostads-, invandrings- eller 
familjepolitik samt konjunktursvängningar eller utvecklingen i andra delar av världen kan ha betydelse för 
fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. Dessa typer av samhällsförändringar är inte alltid möjliga att vare 
sig förutse eller bedöma konsekvenserna av.   
 
Vid utförandet av prognosen befinner sig världen mitt i en stor samhällsförändring till följd av covid-19. 
Den pågående pandemin har startat en global lågkonjunktur och i länder där smittspridningen varit utbredd 
har även dödligheten varit förhöjd. Människors benägenhet att flytta ut ur eller in i kommunen och tankar 
om familjebildning och barnafödande påverkas av konjunkturen och tankar om framtiden. För Uddevallas 
del har pandemin hittills haft störst effekt på in- och utflyttning. Migrationen har varit låg under 2020 medan 
många unga vuxna lämnat kommunen under hösten i samband med studiestart.  Hur omfattande påverkan 
pandemin kommer att ha på befolkningsutvecklingen i Uddevalla kommun framåt är fortfarande osäkert, 
men i denna befolkningsprognos görs antaganden om detta inom flertalet områden. 
 
Prognosen visar enbart kommunens folkbokförda befolkning. I prognoserna ingår inte personer som vistas i 
kommunen utan att vara folkbokförda, exempelvis asylsökande eller personer som i praktiken bor i 
Uddevalla men är skrivna i annan kommun. Det kan således finnas personer som bor i kommunen och som 
efterfrågar kommunal service, men som inte fångas upp i befolkningsprognosen. På motsvarande vis kan det 
finnas personer som är folkbokförda i Uddevalla kommun och därmed räknas in i prognosen men i själva 
verket bor någon annanstans.  
 
Vid användning av prognosen är det viktigt att ha i åtanke att det aldrig med säkerhet är möjligt att fastställa 
befolkningens framtida storlek och sammansättning. Prognosen ska ses som ett möjligt scenario givet vissa 
antaganden. Prognosens osäkerhet ökar ju längre fram i tiden den sträcker sig. Mindre prognosområden 
medför en större osäkerhet än större prognosområden, då dessa är mer känsliga för slumpvisa variationer 
och avvikelser i prognosantagandena.  
 
Vissa generella drag i befolkningsutvecklingen kan förutses med god precision, medan andra är mer osäkra. 
Generellt är osäkerheten störst för de åldersgrupper som vid prognostillfället ännu inte är födda. 
Fruktsamheten kan variera mellan olika år och är beroende av åldersstrukturen i ett visst område. Detta 
innebär att det redan på kort sikt finns en stor prognososäkerhet bland de yngsta. En annan 
svårprognosticerad grupp är 19-30-åringarna, vilka har en hög benägenhet att flytta både in i och ut ur 
kommunen. Vidare innebär ökad dödlighet med stigande ålder en utmaning i skattningen av antalet äldre. 
 
Inflyttningen påverkas i hög grad av den nybyggnation som planeras vid prognostillfället. I det fall 
antagandena gällande bostadsbyggnationens omfattning, typ, tidpunkt samt placering i kommunen skiljer sig 
från faktiskt utfall kan detta medföra att prognosen blir missvisande. Det närmsta året kan man med relativt 
god säkerhet förutsäga antalet nybyggda bostäder. Osäkerheten ökar dock markant längre fram i tiden. 
Exempelvis kan konjunktur, marknadsläge samt olika former av lagstiftning påverka nivån på 
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bostadsbyggandet, vidare kan överklaganden av planprojekt innebära att byggplaner senareläggs. 
Kommunen planerar från och med år 2021 för ett högt bostadsbyggande. Om delar av den förväntade 
bostadsbyggnationen senareläggs eller uteblir påverkar detta befolkningsutvecklingen. 
 
Antaganden om invandringens omfattning baserar sig på kommunledningskontorets bedömning av 
Migrationsverkets prognos om kommunmottagande. Antalet asylsökande har nu stabiliserats på en låg nivå 
men eventuella förändringar i antalet asylansökningar samt regelverket kring anhöriginvandring kan snabbt 
komma att ha stor påverkan på befolkningsutvecklingen.  
 
Sammanfattningsvis kan skillnader mellan prognos och faktiskt utfall bero dels på att de antaganden som 
gjordes vid prognostillfället visar sig vara felaktiga såväl som slumpmässiga avvikelser. Det kan även finnas 
händelseförlopp som inte helt fångas upp av prognosmodellen. Mot denna bakgrund ska prognosen ses som 
ett möjligt scenario givet vissa antaganden.  
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2. Prognosantaganden 
Befolkningsprognosen utgår från kommunens befolkning 31 december 2020. Statistiskt underlag till 
befolkningsprognosen hämtas från SCB och bearbetas i prognosverktyget Demos. Uppgifter om planerat 
bostadsbyggande har inhämtats från kommunledningskontorets strateger inom bostadsförsörjning och 
samhällsplanering. Uppgifter om förväntad nivå på invandring har uppskattats av kommunledningskontoret 
utifrån Migrationsverkets prognos i februari och april 2021.  
Antaganden som ligger till grund för prognosen är: 
  

 Inflyttning inkl. bostadsbyggande och invandring  
 Utflyttning  
 Födda 
 Döda 

 
Kommundirektörens ledningsgrupp har översiktligt tagit del av de antaganden som ligger till grund för 
prognosen samt tagit ställning till totalprognosens övergripande inriktning. 

2.1 Startbefolkning 

Den 31 december 2020 var 56 787 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Dessa utgör prognosens 
startbefolkning. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,8 % kvinnor och 50,2 % 
män.  

2.2 Bostadsbyggande 

En viktig faktor i prognosen är de kommande årens planerade bostadsbyggande. Antagandena om framtida 
bostadsbyggande baserar sig på bedömningar från kommunledningskontorets strateger inom 
bostadsförsörjning och samhällsplanering.  
 
Förutom fortsatt byggnation av flerbostadshus i ett flertal områden i Uddevalla centrum kommer de 
närmaste åren att präglas av fullbordandet av Sundsstrand, där det blir blandad bebyggelse. Vidare pågår 
under flera år byggandet av ett stort antal villor i Furuhall och Överby Höjd nära Rotviksbro.  
 
Olika typer av bostäder medför olika boendetäthet, exempelvis flyttar fler in i nybyggda villor än nybyggda 
hyreslägenheter. Även ålders- och könsfördelningen bland boende i nybyggda bostäder skiljer sig åt mellan 
olika boendeformer, som exempel bor det i regel fler barn i områden med många småhus. Utifrån 
bedömningar om det kommande bostadsbyggandets omfattning och karaktär kan antaganden göras om 
inflyttarnas antal, kön och ålder.  
  



 

8 
 

  
 

  
 

2021-05-27 
 

DNR: KS 2021/00344  

 

2.3 Inflyttning 

Möjligheterna att flytta till och inom kommunen påverkas av befintligt bostadsbestånd samt av 
bostadsbyggandets omfattning. Befintligt bostadsbestånd påverkar nettoinflyttningen genom exempelvis 
generationsväxling, om- och tillbyggnation, rivning samt omvandling av fritidshus till permanentbostäder. 
Vissa flyttningar sker utan att bostäder friställs för andra, till exempel då barn flyttar hemifrån eller vid 
separationer där ena parten bor kvar i bostaden.  
 
Antalet inflyttade till Uddevalla kommun har de senaste tre åren (2018-2020) varierat mellan cirka 2 670 
och 2 940 personer årligen med ett genomsnitt på cirka 2 800 personer. Inflyttningen från utlandet fortsätter 
att minska. Detta leder till att den höga inflyttningen till följd av invandringen som var som högst år 2016 
fortsätter att avta.  
 

 
Diagrammet visar faktisk inflyttning 2000-2020 och prognos över inflyttning 2021-2030 
 
Mot bakgrund av statistiska uppgifter görs antaganden om en åldersfördelning för de kommande inflyttarna i 
1-årsklasser och fördelat på kvinnor och män. I prognosen används åldersfördelning beräknad utifrån 
faktiska tal för Uddevalla under den senaste treårsperioden. För att undvika slumpmässiga variationer mellan 
olika år används utjämnade värden för perioden 2018-2020.   
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I diagrammet nedan ser vi att inflyttarna till Uddevalla kommun har en tydlig topp mellan 20-35 år, samt en 
mindre topp bland de yngsta. Detta beror på att det generellt är i dessa åldersgrupper som många byter 
bostad för att sedan bli kvar inom sin kommun i en längre period. 
 

 
Diagrammet visar åldersfördelningen bland inflyttarna till Uddevalla kommun 2018-2020 som använts i prognosen 
 

2.4 Migration 

Antagandena om migrationens omfattning baseras på kommunledningskontorets bedömning av 
Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos från februari och april 2021. Asylsökande finns inte med 
i SCB:s befolkningsstatistik och ingår därmed inte heller i befolkningsprognosen innan eventuellt 
uppehållstillstånd beviljats och folkbokföring skett (nyanlända).  
 
Det råder fortfarande en begränsad rörlighet med reserestriktioner på grund av pandemin. Antal nya 
asylsökande till Sverige år 2021 förväntas därför bli runt 15 000, för att sedan öka något år 2022–2023 till ca 
20 000 årligen. Det är samma nivåer som var i början av 2000-talet. Kulmen av asylsökande nåddes 2015 då 
drygt 160 000 sökte asyl i Sverige och där flertalet av dessa flydde på grund av konflikten i Syrien. 
 
Antal personer som beviljats uppehållstillstånd och sedan folkbokfört sig i en kommun, har sjunkit stort de 
sista åren. År 2016 och 2017 var det nästan 70 000 årligen i Sverige, medan det år 2020 hade sjunkit till 
knappt 14 000. Migrationsverkets prognos från april 2021 är att drygt 14 000 kommer att beviljas 
uppehållstillstånd under 2021, för att sedan sjunka något år 2022–2023 till 12 000–13 000 årligen. 
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Uddevalla kommun har sett samma utveckling och från knappt 690 personer år 2016 så har mottagandet 
sjunkit till knappt 80 personer, år 2020. De senaste åren har kommunen tagit emot i snitt cirka 0,5 % av det 
totala antalet nyanlända i riket. Direktinflyttade efter uppehållstillstånd och ett positivt flyttnetto, ger en 
samlad prognos för det totala mottagandet av nyanlända om cirka 75 personer 2021 och cirka 70 personer 
2022. 
 

 
Diagrammet visar faktiskt antal nyanlända i kommunen mellan år 1985-2020 och prognos över antal nyanända 2021-2022  
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2.5 Utflyttning  

Under de senaste tre åren har utflyttningen varierat mellan cirka 2 460 och 2 680 personer årligen med ett 
genomsnitt på 2 560 personer per år. De som flyttar från Uddevalla kommun flyttar framförallt till andra 
kommuner inom Västra Götaland. Under 2020 flyttade ett mycket högt antal personer ut ur kommunen. 
Detta beror framförallt på att unga vuxna lämnade kommunen i högre utsträckning än normalt och den 
största utflytntingen skedde tidigt under hösten. Detta är sannolikt en effekt av pandemin. Många unga har 
haft särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden och fler utbildningsplatser har erbjudits vid universitet 
och högskola, vilket förmodligen har gjort att fler än vanligt har lämnat kommunen för studier. Denna 
möjliga utveckling sågs redan vid förra prognostillfället och därför bedömdes utflyttningen vara mycket 
osäker de kommande åren. Denna osäkerhet kvarstår och gör de kommande årens utflyttning särskilt svår att 
prognostisera. 
 

 
Diagrammet visar faktisk utflyttning 2000-2020 och prognos över utflyttning 2021-2030 
 
Antalet invånare som förväntas flytta från kommunen beräknas utifrån så kallade utflyttningsrisker som 
appliceras på befolkningen. Dessa anger sannolikheten för att en man eller kvinna i en viss ålder flyttar ut 
från kommunen. I prognosen används utflyttningsrisker beräknade utifrån faktiska tal för Uddevalla under 
den senaste treårsperioden. För att undvika slumpmässiga variationer mellan olika år används utjämnade 
värden för perioden 2018-2020.  
 
På samma sätt som för inflyttningen till Uddevalla kommun ser vi också för utflyttningen en tydlig topp 
mellan 20-35 år, samt en mindre topp bland de yngsta. Detta beror på att det generellt är i dessa 
åldersgrupper som många byter bostad för att sedan bli kvar inom sin kommun i en längre period. Kvinnor 
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runt 20 år verkar ha en högre risk för utflyttning än män i samma ålder. Detta beror sannolikt på att kvinnor i 
studerar i högre utsträckning än män och därför flyttar från kommunen för studier på annan ort. Under 2020 
sågs en större utflyttning bland unga vuxna vilket har resulterat i en ökad utflyttningsrisk i dessa åldrar 
jämfört med senaste års prognoser. 
 

 
Diagrammet visar utflyttningsrisker fördelat på ålder och kön för Uddevalla kommun 2018-2020 som använts i prognosen 
 
Utflyttningsrisker tillsammans med antaganden om åldersfördelning för inflyttare används i prognosen som 
metod för att beskriva generationsväxlingen i olika bostadsområden. Enkelt förklarat ger en hög risk för 
utflyttning bland äldre i kombination med en hög andel yngre inflyttare oss tydliga tecken på en pågående 
generationsväxling, där äldre flyttar ut ur och yngre flyttar in i området. 

2.6 Fruktsamhet 

Fruktsamheten, det vill säga hur många barn som föds per fertil kvinna, beskrivs och prognostiseras genom 
så kallade fruktsamhetstal. Dessa beräknas genom att studera hur många barn som föds per kvinna i varje 
ålder, det vill säga antal barn födda av 20 årig moder dividerat med antal 20 åriga kvinnor i populationen. I 
diagrammet nedan visas fruktsamhetstalen per 1 000 kvinnor vid varje given ålder. Hur många barn som 
föds beror sedan på fruktsamhetstalet och antalet kvinnor i barnafödande ålder i kommunen. Under 
treårsperioden 2018-2020 har årligen mellan cirka 620 och 650 personer fötts i kommunen. Genomsnittet 
under treårsperioden ligger på cirka 640 födslar per år. 
 
I Uddevalla föder kvinnor i genomsnitt fler barn och tidigare än kvinnor i riket. Den tidigare höga 
fruktsamheten för kommunen har dock minskat de senaste åren. Trenden är än mer tydlig för riket och på 
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längre sikt förutspår SCB att kvinnor blir äldre när de föder barn samt att det kommer att födas färre barn per 
kvinna.  
 
Historiskt har barnafödandet minskat i samband med kriser och lågkonjunkturer. Det är dock för tidigt för 
att tydligt se pandemins effekter på barnafödandet vilket medför en betydande osäkerhet i prognosen. 
Prognosen över antalet födda barn beräknas utifrån antalet kvinnor i fruktsam ålder (15-50 år) samt på de tre 
senaste årens fruktsamhetstal. Därefter väntas Uddevallas utveckling ligga strax över riket de närmsta åren 
för att sedan följa rikets utveckling på längre sikt i enlighet med SCB:s riksporgnos.  
 

 
Diagrammet visar fruktsamhet för kvinnor i Uddevalla kommun utjämnade värden för 2018-2020 som använts i prognosen 
jämfört med rikets observerade värden 2018-2020 
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2.7 Dödsrisker  

Befolkningens ålders- och könssammansättning avgör hur många som förväntas avlida under 
prognosperioden. Antalet avlidna beräknas i prognosen genom att ålders- och könsspecifika dödsrisker 
appliceras på befolkningen. Dessa uppgifter hämtas från statistikunderlag från SCB. Dödsriskerna i de olika 
åldrarna anger sannolikheten för män respektive kvinnor att avlida vid en viss ålder.  
 
I prognosen används dödlighetsindex för Uddevalla, vilket är 97 för män och 98 för kvinnor. För att jämna 
ut slumpvisa skillnader mellan olika år används ett utjämnat värde för de senaste tre åren. Dödligheten för 
invånare i Uddevalla förväntas alltså ligga strax under prognosen för riket (index 100). Under treårsperioden 
2018-2020 har årligen mellan cirka 510 och 570 personer avlidit i kommunen. Genomsnittet under 
treårsperioden ligger på cirka 550 dödsfall/år.   
 
Totalt sett så har det vid prognosens utförande ännu inte observerats någon överdödlighet i kommunen till 
följd av covid-19. Under 2020 avled 3 % färre individer jämfört med medelvärdet för perioden 2015-2019. 
Under våren har Uddevalla haft en god vaccinationstäckning bland befolkningen och bland de med störst 
risk att avlida i covid-19. Därför bedöms sannolikheten om en total överdödlighet för åren framåt som låg 
och således görs heller inga antaganden om förhöjda dödsrisker i prognosen.  
 

 
Diagrammet visar antal avlidna personer folkbokförda i Uddevalla kommun per månad under 2020 och jan-apr 2021 som 
jämförs med medelvärdet för perioden 2015-2019. 
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3. Befolkningsprognos för Uddevalla  

3.1 Befolkningsutveckling 

De genomgånga prognosantagandena utgör således grunden i vad som påverkar den slutliga 
befolkningsutvecklingen för ett geografiskt område. Uddevalla har haft en positiv befolkningsutveckling 
under hela 2000-talet. Den positiva trenden väntas fortsätta fram till 2030. Kommunen spås växa med cirka 
3 650 invånare, en ökning med 6,4 %. Jämfört med tidigare års prognoser är detta en dämpning på grund av 
lägre invandring och stora osäkerheter i pandemin. Könsfördelningen var förhållandevis jämn 2020 då 49,8 
% av kommuninvånarna var kvinnor och 50,2 % var män. Enligt prognosen väntas andelen män öka till 50,5 
% år 2029 och andelen kvinnor väntas minska till 49,5 %. 
 

 
Diagrammet visar Uddevallas befolkningsutveckling 2000-2020 med prognos 2021-2030 
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Diagrammet nedan visar tydligt den kraftiga befolkningsökningen som skedde i slutet av 2015, hela 2016 
och till viss del även 2017. Under 2018 och 2019 var befolkningsökningen mer i nivå med tiden före denna 
period och under 2020 såg vi den lägsta befolkningsökningen på många år. Som tidigare nämnts berodde 
denna framförallt på en hög utflyttning och en låg invandring. De närmsta åren väntas ha en lägre 
befolkningstillväxt än normalt för att sedan återgå till en nivå som motsvarar den innan det höga 
flyktingmottagandet. Detta är mycket tack vare en relativt hög byggnationstakt av nya bostäder i 
kombination med en stark efterfrågan på bostäder i kommunen.  
 

 
Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning. Faktisk årlig befolkningsökning visas mellan 2000-2020 samt 
prognosticerad årlig befolkningsökning mellan 2021-2030.  
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Uddevalla växer och fortsätter att vara en attraktiv kommun att flytta till, framförallt bland personer boende i 
andra kommuner i Västra Götaland och personer som flyttar hit från utlandet. Som tidigare nämnts avvek 
dock 2020 med en hög utflyttning vilket resulterade i ett negativt flyttnetto om 4 personer, det vill säga att 4 
personer fler flyttade ut än vad som flyttade in. Som diagrammet nedan visar prognostiseras dock en 
successiv återgång till ett mer normalt flyttnetto för kommunen.  
 

 
Diagrammet visar faktisk (2000-2020) och prognosticerad (2021-2030) utflyttning och inflyttning för Uddevalla kommun  
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Tidigt 2000-tal hade Uddevalla ett negativt födelsenetto under flera år, det vill säga att det föddes färre 
personer än vad som avled i kommunen. För lite drygt 10 år sedan vände dock trenden och har sedan dess 
legat på stadigt positiva siffror. Födelsenettot spås öka mot slutet av prognosperioden. Detta beror på att fler 
väntas födas, medan dödligheten väntas ligga kvar på dagens nivå. Som nämnts under avsnittet om 
prognosantaganden finns en stor osäkerhet vad gäller antal födda barn till följd av den pågående pandemin 
och dess samhällseffekter. Antal avlidna har dock visat sig ligga på en normal nivå och allt fler lever längre. 
 

 
Diagrammet visar faktiskt (2000-2020) och prognosticerat (2021-2030) antal födda och avlidna personer i Uddevalla kommun 
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3.2 Befolkningens sammansättning 

Diagrammet nedan visar de demografiska utmaningar som detta avsnitt tydligt kommer att lyfta. Där den 
orangea linjen ligger över den blå väntas antalet invånare vara fler år 2030 än år 2020. Jämfört med 2020 
blir antalet invånare i Uddevalla kommun fler i de flesta åldrar. Tydligt är dock att antal äldre och barn och 
unga väntas bli fler i så gott som alla åldrar, medan det i flera åldrar i intervallet 20-64 år spås bli färre 
invånare.  
 

 
Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2020 jämfört med prognos för 2030 
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Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och hur denna 
utvecklas från 2010 till 2030. Alla åldersgrupper väntas öka i antal, men sammansättningen ändras något. 
Andelen barn och unga samt äldre ökar något medan andelen som är mellan 20-64 år minskar. Detta är 
utmanande för kommunen på flera sätt. Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet 
och resurser ökar medan den andel som genererar skatteintäkter minskar.  
 

 
Diagrammet visar antal och andel invånare i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk befolkning för 2010, 2015 och 2020 
och prognos för 2025 och 2030. 
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Bortsett från barn i förskoleåldern väntas samtliga åldersgrupper i diagrammet nedan öka i antal från 2020 
fram till 2030. Ökningen har pågått sedan 2009 för de flesta åldersgrupper. För gruppen invånare 16-19 år 
sågs dock en minskning mellan 2010-2020 då antalet minskade med cirka 18 %. Trenden spås dock vända 
och till 2030 väntas en återgång till 2010 års nivå. Antalet invånare 80 år och äldre väntas öka med cirka 29 
% mellan 2020-2030. Jämfört med tidigare prognoser syns en än tydligare utveckling av allt fler äldre. 
Sammanfattningsvis ökar antalet barn och unga samt äldre procentuellt mer än gruppen 20-64 år, vilket 
innebär en utveckling där färre ska försörja fler.  
 

 
Diagrammet visar procentuell förändring av antal invånare per åldersgrupp jämfört med 2020. Faktisk befolkning för 2010, 2015 
och 2020 och prognos för 2025 och 2030. 
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3.3 Antal barn och unga efter ålderskategori 2010-2030 

Antal barn och unga väntas öka bland de flesta åldersgrupper i kommunen de närmaste 10 åren. År 2030 
beräknas det födas cirka 670 barn, knappt 8 % fler barn jämfört med 2020. Antal barn i förskoleåldrarna (1-5 
år) väntas ligga på samma nivå som 2020, cirka 3 450 barn. Antalet barn i grundskoleåldrarna totalt (6-15 
år) väntas öka med drygt 5 % till cirka 7 300 barn. Ungdomar i åldrarna 16-19 år beräknas öka med knappt 
17 % till cirka 2 940 ungdomar.  
 

 
Diagrammet visar utveckling av antal barn och unga i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk utveckling år 2010-2020 och 
prognosticerad utveckling år 2021-2030 
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3.4 Antal vuxna och äldre efter ålderskategori 2009-2029 

Antal vuxna i arbetsför ålder (20-64 år) beräknas öka fram till 2030. Vuxna i åldrarna 20-44 år väntas öka 
mest, med drygt 6 % till cirka 18 110 personer. Gruppen 45-64 år väntas även den öka, men med knappt 1 % 
till cirka 14 210 personer. 
 

 
Diagrammet visar utveckling av antal vuxna (20-64 år) i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk utveckling år 2010-2020 
och prognosticerad utveckling år 2021-2030. 
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Den äldre delen av befolkningen, det vill säga personer 65 år och äldre, väntas även den bli större fram till 
2030. Antal äldre i åldrarna 65-79 år väntas öka med knappt 8 % till cirka 9 290 personer. Den stora 
ökningen procentuellt bland äldre väntas ske bland de i åldrarna 80 år och äldre, som väntas öka med knappt 
29 % till cirka 4 480 personer. 
 

 
Diagrammet visar utveckling av antal äldre (65 år och äldre) i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk utveckling år 2010-
2020 och prognosticerad utveckling år 2021-2030. 
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4. Delområdesprognos 
Förutom den totala befolkningsprognosen för Uddevalla kommun görs årligen ett antal 
delområdesprognoser. Dessa blickar fem år fram i tiden och omfattar åren 2021-2025. 
Befolkningsutvecklingen kan skilja stort i kommunens delområden. Vissa områden är starkt expansiva och 
kan öka mer än vad kommunen gör totalt, medan det i vissa områden istället kan ses en minskning på grund 
av hög utflyttning. För flera av kommunens verksamheter är det viktigt att inte enbart få en prognos utav 
kommunens totala befolkningsutveckling. De behöver framför allt veta vilka områden som spås öka eller 
minska samt hur utvecklingen ser ut i utvalda åldersgrupper i kommunens delområden.  
 
Delområdesförändringar är starkt kopplade till bostadsbyggandet. Majoriteten av nybyggda bostäder 
genereras av större och mindre nybyggnadsprojekt inom planlagt område. Utöver detta sker tillkomst av nya 
bostäder genom spridd bebyggelse. Eftersom antalet nya bostäder har stor betydelse för 
befolkningsutvecklingen på delområdesnivå måste delområdesprognoser studeras med hänsyn tagen till i 
vilken omfattning planerad bostadsbebyggelse kommer till stånd. Utifrån den kunskap som finns vid 
prognostillfället görs antaganden om antal bostäder, typ av bostad samt tidpunkten då dessa förväntas vara 
inflyttningsklara. I det fall prognostiserad byggnation avviker från den faktiska byggnationen kan prognosen 
på delområdesnivå bli missvisande.  
 
Uddevalla kommun är indelat i ett antal nyckelkodsområden. Vart och ett av dessa områden klassificeras 
utifrån bebyggelsestruktur till så kallade typkodsområden. Typkoden bestäms utifrån hustyp (små- eller 
flerbostadshus), ägandeform (hyres-, bostads- eller äganderätt), byggnationens ålder, en nivåfaktor som 
bestäms av taxeringsvärdet samt folkmängden inom respektive hustyp/ägandeform. De olika 
typkodsområdena följer olika mönster för in- respektive utflyttning. Generationsskiften, utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp samt omvandling av fritidshus till permanentboende är exempel på vad som 
kan påverka ett områdes utveckling.   
 
Sammanfattningsvis innehåller en delområdesprognos många antaganden och små prognosområden medför 
större osäkerhet. Slumpmässiga avvikelser och missvisande antaganden får större genomslag i en 
delområdesprognos än i en totalprognos för kommunen. Mot denna bakgrund sträcker sig 
delområdesprognoserna endast fem år fram i tiden och bör användas med försiktighet, framför allt mot slutet 
av prognosperioden. Delområdesprognoserna redovisas endast med totalbefolkning i områdena och inte 
uppdelat på kön och ålder, då dessa grupper skulle bli små till antalet och osäkerheten skulle öka ytterligare. 
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4.1 Befolkningsförändringar i Uddevallas delområden 

Varför vissa delområden väntas öka eller minska i varierande omfattningen beror till största del på vilken 
nybyggnation som planeras för områdena. De områden där det väntas stå många bostäder klara för 
inflyttning de närmsta fem åren har en starkt positiv befolkningsutveckling, medan det i de delområden där 
det inte planeras för nya bostäder ses en oförändrad eller negativ befolkningsutveckling.  
 
De delområden som väntas öka mest i antal invånare i kommunen är Ammenäs (cirka 390 personer), 
Skansberget (cirka 215 personer), och Bohusgården (cirka 205 personer). De delområden som väntas öka 
mest procentuellt är Barkhögarne (cirka 33%), Ammenäs (cirka 18 %) och Skansberget (cirka 16 %).  
 

 
Kartan illustrerar invånarantalets förväntade förändring 2025 jämfört med 2020 i olika delar av kommunen.   
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Kartan illustrerar invånarantalets förväntade förändring 2025 jämfört med 2020 i Uddevallas centrala delar.  



 

28 
 

  
 

  
 

2021-05-27 
 

DNR: KS 2021/00344  

 

 



 

29 
 

  
 

  
 

2021-05-27 
 

DNR: KS 2021/00344  

 

6. Prognos 2020 jämfört med utfall 2020 
Uddevalla kommuns befolkning ökade från 56 703 invånare till 56 787 invånare under 2020. Detta innebar 
en befolkningsökning om 84 personer eller cirka 0,15 %. Utvecklingen under 2020 var den lägsta under hela 
2000-talet. 
 
Kommunens prognos 2020 pekade på 57 076 invånare vid slutet av året. Prognosen överskattade 
befolkningen med ca 290 personer, vilket ger en prognosavvikelse på cirka 0,51 %. Det lägre utfallet beror 
framförallt på att utflyttningen varit hög under hösten. Det är gruppen unga vuxna (19-30 år) som avviker 
mest från kommunens befolkningsprognos. Pandemin har gjort det svårare för personer med svag 
anknytning till arbetsmarknaden att få jobb och många högskolor och universitet har utökat antalet 
utbildningsplatser. Möjligheterna att lämna kommunen för studier på högskoleorter har därför ökat. 
Inflyttningen varit något lägre än väntat och invandringen har varit låg jämfört med tidigare år. Födelsenettot 
är större än prognostiserat. 
 

 
Jämförelse mellan utfall och prognos för befolkningsförändringar under 2020. Justering av faktisk befolkning 2020: +8 personer  
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Störst prognosavvikelse finns bland de unga vuxna. I dessa åldersgrupper är flyttbenägenheten hög, vilket 
medför större prognososäkerhet. Bland den äldre befolkningen är prognosavvikelsen lägre då det är 
ovanligare att man flyttar utom kommungränsen. 
 

 
Jämförelse mellan prognosticerad och faktisk befolkning 2020. 
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Den största delen av flyttarna till och från Uddevalla kommun sker inom länet. Under 2020 hade Uddevalla 
ett negativt flyttnetto om 25 personer gentemot länet. Kommunen hade ett negativt flyttnetto gentemot 
övriga landet om cirka 130 personer och ett positivt flyttnetto om cirka 150 personer gentemot utlandet.  
 

 
Flyttmönster för Uddevalla 2020.  
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Tabellbilaga befolkningsprognos 2021 

Folkmängd efter åldersklasser 2020–2030 

Faktisk befolkning 2020. Prognosvärden för 2021–2030. 
 
Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0 621 630 621 626 624 631 638 645 652 661 670 

1-5 3 446 3 433 3 415 3 383 3 369 3 347 3 356 3 365 3 386 3 412 3 446 

6-9 2 847 2 824 2 830 2 858 2 878 2 904 2 886 2 859 2 843 2 828 2 833 

10-12 2 108 2 184 2 217 2 203 2 191 2 178 2 181 2 216 2 237 2 244 2 212 

13-15 1 973 2 011 2 055 2 123 2 203 2 245 2 237 2 226 2 214 2 217 2 251 

16-18 1 918 1 971 1 989 2 030 2 032 2 058 2 124 2 193 2 230 2 224 2 215 

19 602 595 662 677 659 666 678 663 688 730 722 

20-64 31 164 31 078 31 100 31 332 31 532 31 702 31 869 31 995 32 117 32 217 32 322 

65-79 8 633 8 778 8 861 8 898 8 923 8 907 8 908 8 998 9 020 9 136 9 289 

80-w 3 475 3 510 3 585 3 683 3 808 3 955 4 084 4 171 4 312 4 402 4 478 

Totalt 56 787 57 014 57 336 57 813 58 219 58 593 58 962 59 331 59 700 60 069 60 437 

 

Folkmängdsutveckling, ackumulerad 2020–2030 

För startåret 2020 redovisas antalet folkbokförda invånare. För 2021–2030 visas ackumulerad 
befolkningsförändring. 
 
Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0 621 9 0 5 3 10 17 24 31 40 49 

1-5 3 446 -13 -31 -63 -77 -99 -90 -81 -60 -34 0 

6-9 2 847 -23 -17 11 31 57 39 12 -4 -19 -14 

10-12 2 108 76 109 95 83 70 73 108 129 136 104 

13-15 1 973 38 82 150 230 272 264 253 241 244 278 

16-18 1 918 53 71 112 114 140 206 275 312 306 297 

19 602 -7 60 75 57 64 76 61 86 128 120 

20-64 31 164 -86 -64 168 368 538 705 831 953 1 053 1 158 

65-79 8 633 145 228 265 290 274 275 365 387 503 656 

80-w 3 475 35 110 208 333 480 609 696 837 927 1 003 

Totalt 56 787 227 549 1 026 1 432 1 806 2 175 2 544 2 913 3 282 3 650 
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Befolkningsförändringar 2020–2030  

Faktiska befolkningsförändringar för 2020 samt prognos för 2021–2030.  
 
År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning 

2020 56 787 631 551 80 2 671 2 675 -4 84 

2021 57 014 628 567 61 2 690 2 524 166 227 

2022 57 336 618 568 50 2 787 2 514 273 323 

2023 57 813 621 570 51 2 947 2 522 425 476 

2024 58 219 619 573 46 2 896 2 536 360 406 

2025 58 593 627 576 51 2 876 2 553 323 374 

2026 58 962 634 580 54 2 881 2 566 315 369 

2027 59 331 641 583 58 2 892 2 581 311 369 

2028 59 700 649 587 62 2 905 2 598 307 369 

2029 60 069 657 591 66 2 919 2 616 303 369 

2030 60 437 667 596 71 2 932 2 633 299 370 
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Folkmängd per delområde 2020–2025 

Folkbokförd befolkning 2020. Prognosvärden för 2021–2025. 
 
Område 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0001 Skansberget 1 318 1 306 1 303 1 363 1 366 1 535 

0002 Centrala staden 2 890 2 864 2 858 2 879 2 880 2 879 

0003 Söder 2 003 2 003 2 007 2 008 2 011 2 012 

0004 Walkesborg-Skeppsviken 699 693 692 691 691 689 

0005 Bohusgården 1 970 2 002 2 019 2 051 2 123 2 175 

0006 Kapelle 1 337 1 341 1 341 1 341 1 341 1 340 

0010 Karlsberg 734 728 727 726 726 725 

0011 Östrabo-Stenbacken 458 455 454 454 454 453 

0012 Hönsebergshagen 727 730 731 732 733 734 

0013 Barkhögarne 520 541 557 627 685 690 

0014 Tureborg 1 952 1 928 1 919 1 913 1 910 1 908 

0015 Äsperöd 991 994 996 997 999 1 000 

0020 Underås 477 472 470 469 469 468 

0021 Västra Ramneröd 427 426 426 426 426 425 

0022 Skogslyckan 1 711 1 712 1 714 1 716 1 764 1 829 

0023 Unneröd 1 649 1 644 1 644 1 643 1 645 1 646 

0024 Boxhult 720 724 725 726 725 725 

0025 Hovhult 2 361 2 355 2 354 2 354 2 356 2 358 

0026 Fasseröd 1 315 1 321 1 335 1 337 1 338 1 339 

0027 Sörvik 36 36 36 36 36 36 

0028 Kurveröd 1 410 1 412 1 411 1 412 1 414 1 415 

0030 Östra Ramneröd 596 594 594 593 593 592 

0031 Elseberg 628 631 675 675 676 677 

0032 Hedegärde 1 297 1 293 1 290 1 289 1 288 1 286 

0033 Bleket 1 654 1 649 1 646 1 644 1 642 1 641 

0034 Dalaberg 2 789 2 780 2 779 2 780 2 784 2 788 

0035 Bräcke-Kuröd 92 92 92 92 92 92 

0036 Lillesjö 10 10 10 10 10 11 

0037 Helenedal 1 330 1 330 1 329 1 328 1 328 1 328 

0038 Björbäck-Gräskärr 70 70 70 71 71 71 

0040 Stadsfjället 111 111 111 112 112 112 

0041 Uddevalla Glesbygd 929 935 935 938 939 943 

0042 Lane Ryr 1 587 1 595 1 599 1 604 1 608 1 611 

0050 Ljungskile tätort 4 110 4 130 4 165 4 183 4 229 4 232 

0051 Ljungskile Glesbygd 1 259 1 271 1 279 1 286 1 293 1 300 

0052 Ulvesund 642 649 655 661 667 673 

0053 Ammenäs 2 159 2 268 2 373 2 479 2 535 2 550 

0054 Forshälla 1 267 1 276 1 279 1 286 1 290 1 296 

0060 Herrestads tätort 2 661 2 669 2 682 2 689 2 690 2 690 

0061 Herrestad Glesbygd 2 484 2 500 2 515 2 575 2 636 2 648 

0062 Hogstorp 705 708 708 707 707 707 
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Område 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0063 Skredsvik 625 629 631 632 632 633 

0064 Berg Östra 1 683 1 726 1 775 1 840 1 856 1 872 

0065 Berg Västra 892 898 902 906 909 913 

0066 Bokenäs Västra 793 798 799 800 801 802 

0067 Bokenäs Östra 638 645 652 659 666 672 

REST 71 71 71 71 71 71 

Totalt 56 787 57 014 57 336 57 813 58 219 58 593 

 

Folkmängdsutveckling, ackumulerad per delområde per delområde 2020–2025 

Folkbokförda invånare 2020. Prognostiserad ackumulerad befolkningsförändring 2021–2025. 
 
Område 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0001 Skansberget 1 318 -12 -15 45 48 217 

0002 Centrala staden 2 890 -26 -32 -11 -10 -11 

0003 Söder 2 003 0 4 5 8 9 

0004 Walkesborg-Skeppsviken 699 -6 -7 -8 -8 -10 

0005 Bohusgården 1 970 32 49 81 153 205 

0006 Kapelle 1 337 4 4 4 4 3 

0010 Karlsberg 734 -6 -7 -8 -8 -9 

0011 Östrabo-Stenbacken 458 -3 -4 -4 -4 -5 

0012 Hönsebergshagen 727 3 4 5 6 7 

0013 Barkhögarne 520 21 37 107 165 170 

0014 Tureborg 1 952 -24 -33 -39 -42 -44 

0015 Äsperöd 991 3 5 6 8 9 

0020 Underås 477 -5 -7 -8 -8 -9 

0021 V Ramneröd 427 -1 -1 -1 -1 -2 

0022 Skogslyckan 1 711 1 3 5 53 118 

0023 Unneröd 1 649 -5 -5 -6 -4 -3 

0024 Boxhult 720 4 5 6 5 5 

0025 Hovhult 2 361 -6 -7 -7 -5 -3 

0026 Fasseröd 1 315 6 20 22 23 24 

0027 Sörvik 36 0 0 0 0 0 

0028 Kurveröd 1 410 2 1 2 4 5 

0030 Ö Ramneröd 596 -2 -2 -3 -3 -4 

0031 Elseberg 628 3 47 47 48 49 

0032 Hedegärde 1 297 -4 -7 -8 -9 -11 

0033 Bleket 1 654 -5 -8 -10 -12 -13 

0034 Dalaberg 2 789 -9 -10 -9 -5 -1 

0035 Bräcke-Kuröd 92 0 0 0 0 0 

0036 Lillesjö 10 0 0 0 0 1 

0037 Helenedal 1 330 0 -1 -2 -2 -2 

0038 Björbäck-Gräskärr 70 0 0 1 1 1 

0040 Stadsfjället 111 0 0 1 1 1 
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Område 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0041 Uddevalla Glb 929 6 6 9 10 14 

0042 Lane Ryr 1 587 8 12 17 21 24 

0050 Ljungskile tätort 4 110 20 55 73 119 122 

0051 Ljungskile Glb 1 259 12 20 27 34 41 

0052 Ulvesund 642 7 13 19 25 31 

0053 Ammenäs 2 159 109 214 320 376 391 

0054 Forshälla 1 267 9 12 19 23 29 

0060 Herrestads tätort 2 661 8 21 28 29 29 

0061 Herrestad Glb 2 484 16 31 91 152 164 

0062 Hogstorp 705 3 3 2 2 2 

0063 Skredsvik 625 4 6 7 7 8 

0064 Berg Östra 1 683 43 92 157 173 189 

0065 Berg Västra 892 6 10 14 17 21 

0066 Bokenäs Västra 793 5 6 7 8 9 

0067 Bokenäs Östra 638 7 14 21 28 34 

REST 71 0 0 0 0 0 

Totalt 56 787 227 549 1 026 1 432 1 806 
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Handläggare 

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

 

Ekonomisk avvikelse och åtgärdsplan för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har mottagit Samhällsbyggnadsnämnden delårsrapport per april 
2021. Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar en prognos med negativ resultat för året. 
Enligt kommunens riktlinjer för Ekonomistyrning ska avvikelse av väsentlig omfattning 
rapporteras till kommunstyrelsen, vilket definieras som en avvikelse om mer än en 
procent av kommunbidrag eller mer än 20 procent av kommunens budgeterade resultat. 
Samhällsbyggnadsnämndens prognos för årets resultat uppgår till – 11 mkr. 
Underskottet är främst hänförligt till genomförande av stadsutvecklingsprojekten och 
ersättningslokal för Ramnerödsskolan. Det finns också över- och underskott i andra 
delar av verksamheten som sammantaget förbättrar prognosen. För att åtgärda 
underskottet redovisar nämnden ett antal möjliga åtgärder beskrivna i delårsrapporten i 
enlighet med kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Riktlinjer tydliggör nämndens 
ansvar för att omprioritera och vidta åtgärder om underskott uppstår.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-05-11 §255 ekonomisk avvikelse 
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2021-05-04 Ekonomisk avvikelse  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen om avvikelse 
 
att samhällsbyggnadsnämndens ansvarar för att vidta åtgärder  
 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun är antagna av kommunfullmäktige 
11 april 2018, § 95. 1. Dessa riktlinjer utgör ett verktyg för den övergripande styrningen 
och ledningen av Uddevalla kommun. Riktlinjerna innehåller ramverket för det 
regelsystem genom vilken kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ekonomiska 
styrning sker. Riktlinjerna avser i första hand förhållandet mellan kommunfullmäktige 
och nämnderna. Nämnderna kan fastställa egna regler för den nämndsinterna styrningen 
baserat på dessa riktlinjer. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens 
ekonomiska planering och uppföljning och fastställer riktlinjer för den ekonomiska 
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styrningen. Kommunfullmäktige beslutar inom ekonomiområdet bl. a. om finansiella 
mål, fastställer flerårsplan med budget, beslutar om delårsrapporter och årsredovisning 
samt tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt för 
kommunen.  
 
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges riktlinjer mm leder kommunstyrelsen arbetet 
med styrningen av hela den kommunala verksamheten, vilket inom ekonomiområdet 
innebär att 
• följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling eller ekonomiska ställning  
• ha en fortlöpande dialog med nämnderna om utveckling av ekonomin och   
verksamheten  
• samordna och utveckla kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning  
• sammanställa förslag till flerårsplan och budget till kommunfullmäktige  
• utarbeta förslag till årsredovisning och delårsrapporter 
• tillse att nämndernas verksamhet bedrivs enligt de ekonomiska ramar och mål som 
kommunfullmäktige beslutat  
• övervaka den ekonomiska förvaltningen och föreslå kommunfullmäktige 
omprioriteringar eller åtgärder om det bedöms att de ekonomiska ramarna inte hålls.  
 
Nämnd ansvarar för att  
• leda och utveckla nämndens verksamheter  
• att beslutade mål nås och uppdrag genomförs inom ramen för beslutat kommunbidrag. 
• att omprioritera och vidta åtgärder om underskott uppstår eller det beslutade 
kommunbidraget är otillräckligt i förhållande till nämndens ambitioner  
• rapportera till kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan för budget, uppföljning och 
årsredovisning, samt därutöver i den omfattning som beslutas av kommunstyrelsen tillse 
att den interna kontrollen är ändamålsenlig 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Handläggare 

Enhetschef Cornelia Kirpensteijn 
Telefon 0522-69 64 71 
cornelia.kirpensteijn@uddevalla.se 

 

Ekonomisk avvikelse och åtgärdsplan 

Sammanfattning 

Den totala kostnaden för genomförande av stadsutvecklingsprojekten är ca 23,5 2021 
och 27 mkr per år 2022–2023 samt 2 mkr år 2024 när projekten i större utsträckning är i 
genomförandefas och belastar investeringsbudgeten. Efter de kompensationer som 
nämnden erhållit under 2021 kvarstår ett underskott på ca     -17 mkr för året. Till 
controllerrapporten per siste februari redovisades hela underskottet på 
kommunstyrelsen, vilket gjorde att Samhällsbyggnadsnämnden redovisade en prognos i 
balans med budget. I ett möte 2021-04-26 mellan ekonomichef, kommundirektör, 
strateg för stadsutveckling och Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef 
beslutades att Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för alla kostnader som kan härledas 
till personal och Kommunstyrelsen ska ta kostnader för externa utredningar och 
konsulter. Detta innebär för 2021 ett underskott i budget motsvarande ca -11 mkr.  
 
Enligt Riktlinjer för ekonomistyrning ska avvikelser på över 1% av nämndens 
kommunbidrag, för Samhällsbyggnadsnämnden gäller 1% av bruttokostnaden vilket 
motsvarar -7,6 mkr, redovisas tillsammans med vilka åtgärder nämnden föreslår för att 
komma till budget i balans. Utöver underskottet för stadsutvecklingsprojekten finns 
även negativa avvikelser inom verksamheterna utifrån månadsuppföljning per siste mars 
(ca -6 mkr) vilken ensamt inte uppgår till 1% av nämndens bruttokostnader och således 
inte har föranlett redovisning till kommunstyrelsen. Sedan controllerrapporten per siste 
februari har prognosen uppdaterats med följande negativa avvikelser:  
 

- Ersättningslokal till Ramnerödsskolan som inte fullt ut ryms inom budget (-5,5 
mkr) 

- Minskade parkeringsintäkter (covid) (-2,0 mkr) 
- Minskade intäkter myndighet (covid) (-0,5 mkr) 

 
Prognosen förbättras något av överskott inom andra delar av verksamheten. Eventuella 
justeringar i helårsprognosen görs i samband med delårsrapporten för tertial 1.  

 
Enligt information från ekonomiavdelningen ska avvikelser relaterade till covid-19 inte 
tas med i summeringen som ligger till grund för avvikelserapporteringen till 
kommunstyrelsen. När det gäller fastighetsekonomin så ska den särredovisas, enligt 
Riktlinjer för internhyra: ”resultatet kommer att visa ett över- eller underskott som 
slutredovisas hos samhällsbyggnadsnämnden med förklaring av vad avvikelsen beror 
på. Över- eller underskott får inte tas i anspråk för annan verksamhet. Detta gör att 
avvikelserna som kräver åtgärdsplan till kommunstyrelsen endast omfattar 
stadsutvecklingsprojekten.  
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För att minska underskottet finns det flera alternativ till åtgärder:  
Åtgärder för att minska underskottet 2021:   

- Inte anställa personal utifrån de identifierade behov för att driva 
stadsutvecklingen utifrån tilldelade uppdrag. 

- Inte avsätta personal i samma omfattning till stadsutvecklingsprojekten utan 
istället arbeta mot finansierade uppdrag som genererar intäkter (ca 90% av 
personalbudgeten på plan- och exploateringsenheten intäktsfinansierad). 

- Minska takten på framfart inom projektet generellt.  
 
Alternativt 

- För att inte försena projekten behöver antingen ytterligare resurser tillskjutas 
alternativt fortsätta med det prognostiserade underskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att redovisa avvikelser och åtgärder till Kommunstyrelsen för ställningstagande 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Inför 2020 tog Samhällsbyggnadsförvaltningen över stadsutvecklingsprojekten och 
största delen av organisationen från kommunledningskontoret och avdelningen 
strategisk samhällsplanering. Diskussioner fördes kring finansiering av personal och 
uppdrag. Under 2020 har Samhällsbyggnadsnämnden kompenserats för kostnader 
motsvarande 4,1 mkr 2020 och 2021. Kommande år finns ingen kompensation. Till 
följd av redovisningstekniska principer kostnadsförs kostnader inom planeringsfasen så 
som exempelvis utredningsarbete, arbete med detaljplaner och förstudier istället för att 
som tidigare följa investeringsprojektet och aktiveras i samband med övriga kostnader 
vid färdigställande. Detta ger ekonomiska konsekvenser för 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Under de första åren är 
stadsutvecklingsprojekten i planeringsfas vilket innebär att kostnader ska redovisas i 
resultatet det år kostnaden uppstår. Den totala kostnaden för genomförande av 
stadsutvecklingsprojekten är ca 23,5 mkr 2021 och 27 mkr per år 2022–2023 samt 2 
mkr år 2024 när projekten i större utsträckning är i genomförandefas och belastar 
investeringsbudgeten.  
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Samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning har vid upprepade tillfällen lyft behov 
av finansiering för att kunna genomföra projekten. Bland annat i samband med, 
budgetdialog 2020-2022, 2021-2023, verksamhetsplan och budget 2020 samt 2021 samt 
vid controller- och delårsrapportering. I prognosen för controllerrapport per siste 
februari redovisade Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet en 0 prognos men 
flaggade för osäkerheten kring stadsutvecklingsprojekten. Till controllerrapporten 
redovisades hela underskottet (ca -17 mkr) för stadsutvecklingsprojekten på 
kommunstyrelsen. Kommundirektören är projektägare och har format en 
kommungemensam organisation för stadsutveckling med syfte att tydliggöra 
beslutsvägar, rutiner, roller och ansvar. Samtliga projekt inom stadsutvecklingen 
bedöms vara prioriterade och en eventuell senareläggning av vissa projekt är inte 
önskvärt. 
 
Efter de kompensationer som Samhällsbyggnadsnämnden erhållit under 2021 kvarstår 
ett underskott på ca -17 mkr för året. Till controllerrapporten redovisades hela 
underskottet på kommunstyrelsen, vilket gjorde att Samhällsbyggnadsnämnden 
redovisade en prognos för budget i balans. I ett möte 2021-04-26 mellan ekonomichef, 
kommundirektör, strateg för stadsutveckling och Samhällsbyggnadsförvaltningens 
förvaltningschef beslutades att Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för alla kostnader 
som kan härledas till personal (ca 15 mkr) och Kommunstyrelsen ska ta kostnader för 
externa utredningar och konsulter (ca 8 mkr). Detta innebär för 2021 ett underskott i 
budget motsvarande ca -11 mkr.  
 
Utöver underskottet för stadsutvecklingsprojekten finns även negativa avvikelser inom 
verksamheterna (totalt prognostiserat underskott ca -6 mkr utifrån månadsuppföljning 
per siste mars) vilken ensamt inte uppgår till 1% av nämndens bruttokostnader (-7,6 
mkr) och således inte har föranlett redovisning till kommunstyrelsen. Sedan 
controllerrapporten per siste februari har prognosen uppdaterats med följande negativa 
avvikelser:  
 

- Ersättningslokal till Ramnerödsskolan som inte fullt ut ryms inom budget (-5,5 
mkr) 

- Minskade parkeringsintäkter (covid) (-2,0 mkr) 
- Minskade intäkter myndighet (covid) (-0,5 mkr) 

 
Prognosen förbättras något av överskott inom andra delar av verksamheten, 
helårsprognosen (baserat på månadsuppföljning per siste mars) är ca -6 mkr. Eventuella 
justeringar i helårsprognosen görs i samband med delårsrapporten för tertial 1.  
 
Enligt information från ekonomiavdelningen ska avvikelser relaterade till covid-19 inte 
tas med i summeringen som ligger till grund för avvikelserapporteringen till 
kommunstyrelsen. När det gäller fastighetsekonomin så ska den särredovisas, enligt 
Riktlinjer för internhyra: ”resultatet kommer att visa ett över- eller underskott som 
slutredovisas hos samhällsbyggnadsnämnden med förklaring av vad avvikelsen beror 
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på. Över- eller underskott får inte tas i anspråk för annan verksamhet. Detta gör att 
avvikelserna som kräver åtgärdsplan till kommunstyrelsen endast omfattar 
stadsutvecklingsprojekten.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens fortsatta arbete med stadsutvecklingsprojekten kommer att 
leda till ett underskott jämfört med budget och kan innebära att önskvärd framdrift inom 
stadsutvecklingsprojekten och i övriga planer för bostäder och industrimark inte kan 
uppnås om inte nämnden kompenseras för uppkomna kostnader. Under en tid har annan 
verksamhet nedprioriterats till förmån för att hålla tidplan i stadsutvecklingsprojekten. 
Nu är verksamheten i en fas där det behöver rekryteras upp för att förstärka och 
komplettera med annan kompetens. Detta för att kunna fortsätta genomföra projekten i 
samma takt utan negativ påverkan på övrig verksamhet och arbetsmiljö. Projektägaren 
tillsammans med styrgruppen för stadsutvecklingen är de som ytterst styr över 
prioritering och tillser att resurser säkras till projekten. 
 
Förslag till åtgärder för att minska underskottet 2021:   

- Inte anställa personal utifrån de identifierade behov för att driva 
stadsutvecklingen utifrån tilldelade uppdrag. 

- Inte avsätta personal i samma omfattning till stadsutvecklingsprojekten utan 
istället arbeta mot finansierade uppdrag som genererar intäkter (ca 90% av 
personalbudgeten på plan- och exploateringsenheten är intäktsfinansierad). 

- Minska takten på framfart inom projektet generellt.  
 
Konsekvenserna av föreslagna åtgärder är senarelagda tidplaner och risk för försämrad 
kvalitet. 
 
Alternativt 

- För att inte försena projekten behöver antingen ytterligare resurser tillskjutas 
alternativt fortsätta med det prognostiserade underskottet. 

 
 
 
 
Maria Jacobsson Cornelia Kirpensteijn 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Kommundirektör  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 255 Dnr SBN 2021/00282  

Ekonomisk avvikelse och åtgärdsplan 

Sammanfattning 

Den totala kostnaden för genomförande av stadsutvecklingsprojekten är ca 23,5 2021 
och 27 mkr per år 2022–2023 samt 2 mkr år 2024 när projekten i större utsträckning är i 
genomförandefas och belastar investeringsbudgeten. Efter de kompensationer som 
nämnden erhållit under 2021 kvarstår ett underskott på ca     -17 mkr för året. Till 
controllerrapporten per siste februari redovisades hela underskottet på 
kommunstyrelsen, vilket gjorde att Samhällsbyggnadsnämnden redovisade en prognos i 
balans med budget. I ett möte 2021-04-26 mellan ekonomichef, kommundirektör, 
strateg för stadsutveckling och Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef 
beslutades att Samhällsbyggnadsnämnden ska stå för alla kostnader som kan härledas 
till personal och Kommunstyrelsen ska ta kostnader för externa utredningar och 
konsulter. Detta innebär för 2021 ett underskott i budget motsvarande ca -11 mkr.  
  
Enligt Riktlinjer för ekonomistyrning ska avvikelser på över 1% av nämndens 
kommunbidrag, för Samhällsbyggnadsnämnden gäller 1% av bruttokostnaden vilket 
motsvarar -7,6 mkr, redovisas tillsammans med vilka åtgärder nämnden föreslår för att 
komma till budget i balans. Utöver underskottet för stadsutvecklingsprojekten finns 
även negativa avvikelser inom verksamheterna utifrån månadsuppföljning per siste mars 
(ca -6 mkr) vilken ensamt inte uppgår till 1% av nämndens bruttokostnader och således 
inte har föranlett redovisning till kommunstyrelsen. Sedan controllerrapporten per siste 
februari har prognosen uppdaterats med följande negativa avvikelser:  
  

1. Ersättningslokal till Ramnerödsskolan som inte fullt ut ryms inom budget 
(-5,5 mkr) 

2. Minskade parkeringsintäkter (covid) (-2,0 mkr) 
3. Minskade intäkter myndighet (covid) (-0,5 mkr) 

  
Prognosen förbättras något av överskott inom andra delar av verksamheten. Eventuella 
justeringar i helårsprognosen görs i samband med delårsrapporten för tertial 1.  

  
Enligt information från ekonomiavdelningen ska avvikelser relaterade till covid-19 inte 
tas med i summeringen som ligger till grund för avvikelserapporteringen till 
kommunstyrelsen. När det gäller fastighetsekonomin så ska den särredovisas, enligt 
Riktlinjer för internhyra: ”resultatet kommer att visa ett över- eller underskott som 
slutredovisas hos samhällsbyggnadsnämnden med förklaring av vad avvikelsen beror 
på. Över- eller underskott får inte tas i anspråk för annan verksamhet. Detta gör att 
avvikelserna som kräver åtgärdsplan till kommunstyrelsen endast omfattar 
stadsutvecklingsprojekten.  
  
För att minska underskottet finns det flera alternativ till åtgärder:  
Åtgärder för att minska underskottet 2021:   
  Inte anställa personal utifrån de identifierade behov för att driva stadsutvecklingen 
utifrån tilldelade uppdrag.  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-05-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  Inte avsätta personal i samma omfattning till stadsutvecklingsprojekten utan istället 
arbeta mot finansierade uppdrag som genererar intäkter (ca 90% av personalbudgeten på 
plan- och exploateringsenheten intäktsfinansierad).  
  Minska takten på framfart inom projektet generellt.  
  
Alternativt 
  För att inte försena projekten behöver antingen ytterligare resurser tillskjutas 
alternativt fortsätta med det prognostiserade underskottet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att redovisa avvikelser och åtgärder till Kommunstyrelsen för ställningstagande 
 
 
Vid protokollet  
Ola Löfgren  
 

Justerat 2021-05-18  
Henrik Sundström  
 

Kent Andreasson  
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-17 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2021-05-18 till  
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Kommundirektör  
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Handläggare 

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

 

Delårsrapport april 2021, socialnämnden 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har mottagit Socialnämndens delårsrapport per april 2021. 
Socialnämnden rapporterar en prognos som avviker väsentligt från kommunbidraget i 
positiv riktning.  
Enligt kommunens riktlinjer för Ekonomistyrning ska avvikelse av väsentlig omfattning 
rapporteras till kommunstyrelsen, vilket definieras som en avvikelse om mer än en 
procent av kommunbidraget.  
Socialnämndens prognos för årets resultat uppvisar en positiv avvikelse om 1,06 
procent. Nämndes delårsrapport innehåller redogörelse för både överskott och 
underskott inom olika verksamhetsområden. För de verksamheter som prognosticerar 
underskott finns planerade åtgärder beskrivna i rapporten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-04 
Socialnämndens protokollsutdrag 2021-05-19, Delårsrapport April 2021 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2021-05-17, Delårsrapport April 2021 
Socialtjänstens delårsrapport april 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Socialnämnden 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 
Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Delårsrapport april 2021 socialnämnden 

Sammanfattning 

Delårsrapport har sammanställts för socialnämnden per april. Socialnämndens 
helårsprognos med 15 000 tkr i överskott avviker med 1,06 procent i jämförelse med 
kommunbidraget.  
  
Prognosen bygger på en positiv effekt av statsbidragen men inrymmer både överskott 
och underskott inom de olika verksamhetsområdena. Den långsiktiga effekten av 
statsbidragen är i dagsläget svår att bedöma. Kring underskotten finns vidtagna och 
planerade åtgärder beskrivna i delårsrapporten. Verksamhetsområdena med överskott 
visar effekten av det sedan länge påbörjade effektiviseringsarbetet för att nå kommande 
års utmaningar.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Delårsrapport april 2021 socialnämnden 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsrapport april 2021, samt 
 
att informera kommunstyrelsen om väsentlig budgetavvikelse och om vidtagna 
åtgärder. 
 
 
 
 
Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 
Socialchef Utvecklare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 
Socialtjänstens avdelningschefer 
Emma Rydberg Åkerblom 
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1 Sammanfattning 

Periodens viktigaste händelse är att vaccinationerna har startat för socialtjänstens brukare och 
medarbetare. Effekterna är tydliga och vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom. 

Socialnämnden prognostiserar ett överskott med 15,0 mkr. Det är flera engångsersättningar även i 
år. Beräknat i prognosen är att över 67,0 mkr kommer att tilldelas nämnden, de flesta bidrag är 
riktade mot äldreomsorgen. Verksamheterna påverkas fortfarande av pandemin under första 
tertialet. Det innebär både högre och lägre kostnader. Statsbidrag tilldelas endast under en 
begränsad tid och socialnämnden har kvar sina utmaningar framöver. Det är därför viktigt att 
fortsätta med planerade åtgärder. 

Socialnämnden har under perioden haft störst fokus på två av de övergripande strategierna; 

 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt 
förebyggande arbete 

 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat genom en 
utökad digitalisering 

Löpande arbete har skett för att kunna ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter. 
Exempel på aktiviteter är framtagande av nya samverkansrutiner mellan myndighet (vuxen och 
funktionshinder) och utförare samt ny boendesamordning med strategiskt och samordnande arbete 
kring hemflyttningsprocessen inom LSS. Inom utförarverksamheten för barn och unga görs 
systematisk uppföljning. Omstruktureringsarbete har skett på Skogslyckan, där flera enheter har 
omvandlats till demensboende. Uddevallahems trygghetsboende är klart och samlokalisering av 
hemtjänst och boende är klart. Arbete har skett kring framtidens boende inom LSS för att minska 
antalet externa placeringar. 

För att motverka ensamhet och skapa trygghet har arbete skett exempelvis kring 
informationsinsatser om öppna verksamheter/mötesplatser och värdegrundsarbetet. För att möta 
brukarnas förväntningar med begränsade resurser har stort fokus riktats mot att hitta nya arbetssätt, 
få fler att arbeta heltid och använda teknik i större omfattning. Exempelvis har ett jämförelseprojekt 
startats som syftar till att se hur andra framgångsrika kommuner löser uppgiften kring verksamhet, 
kvalitet, ekonomi och personal. 

Socialnämnden har bland annat gjort en omstart av heltidsresan och en ny utbildningsomgång av 
Äldreomsorgslyftet har startat. Under pågående pandemi har utförandet av uppdragen anpassats och 
samtidigt har arbetsmiljön säkrats. Framtagande av kompetensplaner inom hälso- och sjukvård har 
påbörjats och introduktionsplaner inom individ- och familjeomsorgen används. 
 
Uddevalla kommun är utsedd till modellkommun med fokus på digitalisering inom äldreomsorgen. 
Digitalisering och automatisering är ett högt prioriterat område. Processer automatiseras löpande 
och upparbetat samarbete finns mellan berörda. Flertalet aktiviteter inom äldreomsorgen och 
individ- och familjeomsorg har pågått under perioden. Viss del av utvecklingsarbetet har dock 
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tvingats senareläggas på grund av pågående pandemi medan andra digitaliseringsdelar tack vare 
pandemin har utvecklats. 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Socialnämnden 

  
Nettokostnad tom 
april 2021 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Individ- och 
familjeomsorg 

-63,6 -59,0 -4,6 -8,8 

Insatser enligt 
LSS/SFB 

-113,6 -116,2 2,6 -7,0 

Omsorg om äldre 
och 
funktionsnedsatta 

-244,1 -263,4 19,3 33,0 

Gemensam 
verksamhet 

-42,2 -47,6 5,4 -2,2 

Kommunbidrag 470,1 470,1 0,0 0,0 

Resultat 6,6 -16,1 22,7 15,0 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar -6,2 -26,8 -80,3 -20,3 

Intäkterna har ökat med 9,8 mkr, motsvarande 11 procent. Intäkterna för socialnämnden exkluderat 
försörjningsstöd har ökat med 10,7 mkr, 13 procent. Mer intäkter för statsbidrag med 11,6 mkr, 
minskade intäkter inom ensamkommande barn och unga samt från Försäkringskassan för personlig 
assistans enligt SFB. 

Bruttokostnaderna har ökat med 9,7 mkr, 2 procent. Exkluderat försörjningsstöd som är en mer 
korrekt jämförelse så har kostnaden ökat med 20,7 mkr, 4 procent. Flera verksamheter har fortsatt 
högre kostnader i första tertialet på grund av covid-19 och det har skett inköp för skyddsutrustning. 
Kostnaderna har ökat för särskilda boenden, hemtjänst, institutionsvård för vuxna med 
missbruksvård, familjehem för barn och unga, boende för vuxna enligt LSS samt inom personlig 
assistans. 

Investeringar 

Socialnämnden har fått 80,3 mkr beviljade i investeringsbudget under året. 
Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 76,0 mkr av dessa och socialnämnden 4,3 mkr. 

Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsnämnden för socialnämnden prognostiserar att 
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16,0 mkr kommer förbrukas av de tilldelade 76,0 mkr. Nybyggnation av gruppbostaden 
Störtloppsgatan (Fasseröd) med beräknad uppstart under år 2022, prognostiserar att ha en kostnad 
med 16,0 mkr år 2021. Det finns under året också budget med 26,0 mkr till en ny gruppbostad och 
en servicebostad enligt LSS som inte kommer att tas i anspråk då behovet av bostäderna inte 
kvarstår. Det finns även budget avsatt för tillbyggnation av Rotviksbro vård- och omsorgsboende 
med 20 platser inklusive hemtjänstlokal. Ett fastighetsbolag kommer enligt planeringen att förvärva 
och därmed utföra tillbyggnaden. Förutsättningarna för investeringen har därmed förändrats och 
prognosen är 0,0 mkr i investeringskostnader. 

Socialtjänsten prognostiserar att förbruka den beviljade investeringsbudgeten med 4,3 mkr under 
året till investeringar för digitalisering, inventarier till befintliga verksamheter, lokalförändringar 
samt utrustning och inventarier för nybyggnationer. 

Individ- och familjeomsorg 

Intäkterna har inklusive försörjningsstöd minskat med 4,9 mkr, 40 procent. Exkluderat intäkterna 
för försörjningsstöd januari till 15 februari år 2020, så är intäktsminskningen 4,1 mkr, 35 procent. 
Intäkterna inom verksamheten för ensamkommande barn och unga har minskat med 2,3 mkr, till 
följd av ett minskat mottagande. Förra året erhölls flera riktade statsbidrag som DELMOS för 
minskad segregation, ökad bemanning barnavården och psykisk hälsa barn och unga. Dessa bidrag 
har minskat med ca 0,8 mkr i perioden. 

Inkluderat försörjningsstöd, har bruttokostnaden minskat med 12,0 mkr, 14 procent. Exklusive 
försörjningsstöd är minskningen 1,0 mkr, 1 procent. Kostnaderna för missbruksplaceringar har ökat 
med 2,2 mkr, 76 procent och familjehem för barn och unga med 1,8 mkr, 12 procent, till följd av 
fler barn och ett ökat antal placeringsdygn. Externa HVB-placeringar för barn och unga har minskat 
med 1,4 mkr, då antal placeringsdygn minskat och internt köp av stödboende upphört. 
Bruttokostnaderna för ensamkommande barn och unga har fortsatt att minska enligt plan i takt med 
ett minskat mottagande. Under 2021 har det inneburit en minskning med 2,2 mkr, 67 procent i 
jämförelse med 2020. 

Inom individ- och familjeomsorg prognostiseras 8,8 mkr i underskott. 

Kostnaderna för externa placeringar inom missbruksvården ligger fortsatt på en betydligt högre nivå 
än budgeterat och prognostiserar ett underskott med 7,1 mkr. Antalet vårddygn har ökat med 45 
procent för perioden januari-mars 2021 i jämförelse med samma period under 2020. LVM-vård, 
som utgör en betydande kostnad, har vid ett antal tillfällen undvikits, då klienter har samtyckt till 
mindre kostsam vård enligt SoL. 

Sektionen för barn- och unga prognostiserar totalt ett underskott med 8,9 mkr. Ökande 
ärendemängd har inneburit behov av succesiv utökning av personal på utredningsenheten för att 
säkerställa rättssäkerhet, kvalitet samt arbetsmiljö. Från och med slutet av mars i år bemannas 
enheten med egen personal och inga konsulter. Kostnadsutökning av egen personal ger ett 
prognostiserat underskott för personal med ca 3,6 mkr. 
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Vid en jämförelse av perioden januari-mars har antalet anmälningar på utredningsenheten minskat, 
från 477 anmälningar föregående år till 388 anmälningar 2021. Antalet anmälningar ligger trots 
minskningen fortsatt kvar på en hög nivå jämfört med tidigare år. Antalet inledda utredningar av de 
inkomna anmälningarna har ökat kraftigt under de senaste åren. Under perioden januari-mars 2021 
en ökning med 67 inledda anmälningar, 58 procent i jämförelse med samma period 2017. 

En stor andel av antal placeringar utanför hemmet, både inom HVB och familjehem, återfinns inom 
kategorin "barn och unga som far illa". I den kategorin ingår bland annat svår relationsproblematik 
inom familjen samt barn och unga med svår beteendeproblematik. En stor del av de placerade 
barnen har sammansatt social och psykiatrisk problematik. 

Familjehem barn och unga: 

Inom familjehemsvården beräknas ett underskott med 7,4 mkr, även om budgeten under året utökats 
med 2,5 mkr. Under perioden januari-mars 2021 har antalet dygn 11 366 dygn ökat i jämförelse 
med föregående år med 9 718 dygn. Sju barn var vårdnadsöverflyttade till familjehem i mars 2019 
och i år är det 25 barn. Barn som är vårdnadsöverflyttade till familjehem är fortsatt i samhällsvård 
och innebär därmed en fortsatt kostnad för verksamheten. Dessa barn sammantaget med de 
familjehemsplacerade barnen uppgår i mars 2021 till 126 barn och ungdomar att jämföra med 107 
samma period 2019. 

Verksamheten har ett förändrat arbetssätt, där man så långt som det är möjligt placerar ungdomar 
med svår problematik i familjehem istället för på institution. Detta medför att det är svårare att 
rekrytera egna familjehem och innebär förhöjda kostnader i form av köpta/ konsulentstödda 
familjehem. Vid ny placering har egna familjehem inte kunnat rekryterats till framför allt tonåringar 
med egen problematik samt akutplaceringar där barnen varit utsatta för våld. Kostnaderna för 
familjehemsplaceringar har ökat till största del beroende på ett ökat antal barn i samhällsvård. 

Det arbetssätt som numera är implementerat och fungerar i alla led gällande externa HVB- 
placeringar håller på att överföras även till familjehemsvården. Det är ett tydligt uppdrag där fler 
enheter måste samverka, även om huvudansvaret ligger på familjehems- och utredningsenheterna. 
Arbetssättet väntas till viss del ge resultat i form av minskat antal placerade barn i familjehem, samt 
möjlighet att i större utsträckning rekrytera egna familjehem. Sektionen har även identifierat ett 
behov av ett förändrat arbetssätt i alla led för att stärka den unges nätverk på hemmaplan i syfte att 
minska behovet av placeringar utanför hemmet, både vad gäller placeringar i familjehem och HVB. 

Institution barn och unga: 

 För kommunens eget HVB-boende Athenagården beräknas underskott med 1,2 mkr som 
beror på tillfälligt utökad bemanning under våren, för att undvika mer kostsam extern 
placering.  

 För externa institutionsplaceringar har det tillförts budgetstillkott år 2021 med 5,0 mkr och 
ett överskott prognostiseras med 2,1 mkr att jämföra med underskott i bokslutet med 
9,1 mkr.  
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Verksamheten har sedan april 2018 arbetat fokuserat med att gemensamt få ner antalet köpta 
institutionsplatser. Ett förändrat arbetssätt är infört genom att konsultera både familjehemsgruppen 
och familjestödsenheten för att identifiera om det finns fler eller andra insatser, som kan förhindra 
köpt HVB. 

I de placeringar som görs finns det tydliga planer från första dagen, vilket innebär kortare tid på 
institution. Att sektionen från oktober 2018 även kan nyttja det interna stödboendet för kommunens 
samtliga invånare som tillhör målgruppen innebär i flera fall att placeringar på Statens 
institutionsstyrelse har kunnat förkortas. Efter nystarten under juni 2019 på det interna HVB-
boendet Athenagården, har externa placeringar i flertalet komplicerade ungdomsärenden kunnat 
undvikas. Genomsnittliga placeringsdygnen på HVB per månad har minskat från 349 dygn januari-
mars 2020 till 262 dygn 2021. Antalet placeringsdygn per månad är idag det lägsta sedan 2015. 

I prognosen är det medräknat bidrag från bland annat Socialstyrelsen för: 

 1,0 mkr för subventioner av familjehemsplaceringar 
 0,3 mkr utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer  
 0,4 mkr schablonbidrag till flyktingar 

Insatser enligt LSS/SFB 

Intäkterna har minskat med 1,8 mkr, vilket motsvarar 6 procent. Intäkter från Försäkringskassan har 
minskat med 9 procent 1,9 mkr, till följd av att antalet brukare med SFB har minskat i jämförelse 
med föregående år. 

Bruttokostnaderna har ökat med 2,3 mkr, 2 procent. Personalkostnader inom kommunens 
gruppbostäder för vuxna enligt LSS har ökat med 3,0 mkr i och med öppnandet av den nya 
gruppbostaden Mistelgatan föregående år. Kostnaderna för personlig assistans har ökat med 
2,0 mkr,13 procent. Kostnader inom daglig verksamhet har minskat för perioden i jämförelsen med 
föregående år till följd av pandemin. 

Inom insatser enligt LSS/SFB prognostiseras 7,0 mkr i underskott. 

Boende för vuxna enligt LSS: 

 Köp av externt boende och daglig verksamhet prognostiserar ett underskott med 6,4 mkr. En 
aktiv och tydlig strävan att erbjuda internt boende för återflyttning pågår, med beräknad 
effekt under år 2022. 

 Kommunens boenden har en prognos med 1,3 mkr i överskott. Det positiva resultatet är 
bland annat relaterat till schemaanpassningar som påbörjades under 2020. Mistelgatan har 
tagit över brukare vilka kräver stora resurser i jämförelse med de andra boendena. Ett 
omstruktureringsarbete pågår och i samband med det finns det i dagsläget ca 18 lägenheter 
där det inte bor några brukare.  
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Inom köp av externt boende enligt LSS för barn och unga så är budgetramen minskad med 5,0 mkr, 
utifrån minskade behov tidigare år. Det ger ett prognostiserat underskott mot budget med 0,7 mkr. 

Personlig assistans enligt LSS har totalt en prognos med 6,6 mkr i underskott och fördelas: 

 Antalet ärenden och omfattningen för personlig assistans enligt LSS fortsätter att öka. 
Underskottet beräknas bli 8,2 mkr vilket bland annat beror på att Försäkringskassan fortsatt 
gör en snävare bedömning av rätten till personlig assistans enligt SFB. Det medför att 
kommunen står för kostnader för mer och mer omfattande ärenden genom personlig 
assistans enligt LSS. Vid en jämförelse av kostnaderna så beräknas ökningen bli 10 mkr från 
2019 till 2021, 57 procent. Det har ökat från 25 personer vid ingången av 2019 till att enligt 
prognosen bli 31 personer vid utgången av 2021. Samtidigt har antalet beviljade timmar per 
person och vecka ökat från 47 till 57 timmar/vecka, som till stor del beror på att personer 
med omfattande behov inte beviljas assistans från Försäkringskassan enligt SFB. 

 Inom kommunens utförardel är prognosen 1,6 mkr i överskott, många anhöriganställda 
medför att kostnaderna är lägre inom LSS-ärendena. Under månaderna januari-april har 
antalet timmar som det utgått ersättning för avseende LSS i egen regi gått från 12 850 
föregående år till 11 066 år 2021. 

Personlig assistans enligt SFB, där kommunen får ersättning från Försäkringskassan, har 

totalt en prognos med 1,4 mkr i överskott: 

 Ett överskott beräknas med 4,0 mkr för de 20 första timmarna. Då färre antal ärenden och 
lägre omfattning än beräknat för personlig assistans enligt SFB.  

 Inom kommunens personliga assistansgrupper är det en prognos med 2,6 mkr i underskott. 
Underskottet motsvarar nästan de 3,0 mkr som budgetramen minskades med under året. 
Trots att timschablonen för assistansersättningen, som verksamheten får via 
Försäkringskassan, räknades upp med 3,5 procent för året. Det finns större underskott i en 
handfullärenden. Med rådande regelverk och intäkter från Försäkringskassan är det svårt att 
få kostnadstäckning utifrån ett antal olika aspekter. Exempelvis är Försäkringskassans 
ersättningar anpassade utifrån andra kollektivavtalsformer med all personal anställd enligt 
PAN. Privata anordnade ger inte ersättning för något annat än vaken tid under journätter och 
har i många fall 48 timmar som heltidsmått. Uppsägningstiden kan i de fall brukaren är 
missnöjd med assistenten ligga på två veckor, medan det inom kommunen innebär sex 
månader om inte tiden fås ut genom bemanning i annan verksamhet med behov. Utförda 
timmar avseende SFB för perioden januari-april, har minskat med drygt 3 000 timmar. 

Daglig verksamhet har en prognos med 2,1 mkr i överskott. Verksamheten har lägre kostnader 
delvis på grund av nedstängning till följd av pandemin. 

I prognosen är det medräknat bidrag från bland annat Socialstyrelsen för: 

 2,6 mkr för statsbidrag avseende habiliteringsersättning  
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Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 

Intäkterna har ökat med 14,9 mkr, 35 procent. Verksamheterna har fortsatt att få ersättning från 
staten för att täcka sjuklönekostnaderna med anledning av covid-19. Flertalet statsbidrag har 
inkommit som är riktade mot äldreomsorgen, bland annat statsbidraget för äldreomsorgslyftet och 
statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 

Bruttokostnaderna har ökat med 14,5 mkr, 5 procent. Personalkostnaderna har ökat inom flera 
verksamheter. Effekter av covid-19 har inneburit merkostnader för övertid, sjuklön, timvikarier, 
OB, med mera. Kostnaderna har ökat för de personer som utbildar sig genom äldreomsorgslyftet, 
som därmed får lön under utbildningen. En retroaktiv löneutbetalning under februari för alla 
verksamma inom kommunal, påverkar de ökade kostnaderna. Inköp för skyddsutrustning och 
skyddsmaterial har också skett i början av året. 

Personalkostnaderna inom hälso- och sjukvård har ökat med nästan 1,2 mkr, 5 procent. Förutom 
avtalad löneökning inklusive arbetstidsförkortning för nattpersonal, så innehåller ökningen en viss 
ökad bemanning med egen personal till följd av smittspårning, vaccinering och ersättning för 
sjukfrånvarande personal. 

Inom färdtjänst har resandet minskat. Kostnaderna har minskat med 1,7 mkr, 46 procent i 
jämförelse med samma period 2020. Kostnader för ersättning till utförare av hemtjänst har ökat med 
3,9 mkr. 

Inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta prognostiseras 33,0 mkr i överskott. 

Hemtjänst: 

 Budgetramen för ersättning till hemtjänstutförarna har minskats med 4,0 mkr utifrån 
förväntad effekt vid en förändring av anhöriganställningar. Inga effekter av eventuella 
regelförändringar för anhöriganställningar har tagits med i prognosen, vilket gör att 
hemtjänsten beräknas ge underskott med ca 1,3 mkr. Den nya hemtjänstmodellen och de 
förändrade taxorna för omsorgsavgifterna innebär att budgeten för hemtjänst inom 
biståndsenheten beräknas lämna ett i jämförelse med omfattningen mindre underskott. 

 Kommunens hemtjänstsektion inkluderat Norgården prognostiserar ett överskott med 
1,8 mkr. Covidteamet som utför insatser dag och kväll har fått ersättning internt för de 
kostnader som uppstått under året med ca 1,5 mkr. Det är en ny finansieringsmodell i år 
inom kommunens utförare. Hemtjänstersättningen är högre men ska täcka kostnaderna för 
enhetschefer och administratörer istället för tidigare tilldelad budget. 

Vård- och omsorgsboende: 

Omvårdnadsavgifterna från brukarna för kommunens samtliga särskilda boenden beräknas trots ett 
ökat intäktskrav i budget ge ett överskott med 1,3 mkr. 
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Kommunens sektion för vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott med 5,2 mkr. 
Orsaker till överskottet är tio lediga lägenheter på Norrtull, vilket innebär att man kan hålla nere 
personalkostnaderna. Omstruktureringsarbetet under våren på Skogslyckan har inneburit lediga 
lägenheter som bidragit till minskade personalkostnader. Överskottet beror också på vakanta 
tjänster som förväntas tillträda under hösten och sjuklöneersättning från staten på grund av covid-
19. 

Vård- och omsorgsboende inkluderat korttidsboende på Rosenhäll har en prognos med 1,8 mkr i 
överskott, mycket på grund av 10 lediga lägenheter under ombyggnation, vilket ersätts från 
hyresvärden samtidigt som man har kunnat minska personalkostnaderna. 

Tidigare har internersättning fördelats till Norgårdens servicehus på samma sätt som 
hemtjänstersättningen. Under de senaste åren har personer med mer och mer omfattande 
omvårdnadsbehov beretts plats på boendet. En omprövning för ersättningsmodell för boendet har 
gjort inför 2021 så att det likställs med övriga vård- och omsorgsboende i kommunen, som 
finansieras med budgetram och bemannas med ett fastställt antal tjänster per brukarplats. 

Delegerad och instruerad hemsjukvård samt vak till utförare av hemtjänst och boendestöd har en 
prognos med 2,9 mkr i underskott. Verksamheten har inte kompenserats för ombildning av 
Hovhults äldreboende till trygghetsboende, ca 1,0 mkr per år. I resultatet finns kostnader för vak i 
livets slut som inte har någon budget. 

Inom hemtjänstens nattpatrull och larm är det ca 2,9 mkr i underskott. Den förväntade effekten för 
uppsättning av nattlig tillsyn via kameror har inte gett utslag än. Målbilden är ca 60 kameror i slutet 
av året för att få full effekt på effektivitetskravet. Det är oklart om man kommer att hinna nå dit 
under året. Trygghemgång visar en positiv prognos med 1,2 mkr. 

Socialpsykiatri: 

 Med nuvarande omfattning på beslut av boendestöd beräknas ett underskott med ca 1,4 mkr 
avseende kostnader för ersättning till externa och interna utförare. Antalet ärende inom 
boendestödet har minskat från 169 ärenden i genomsnitt för januari-mars 2020 till 166 
ärenden 2021. 

 Kommunen som utförare av boendestöd har en prognos med 1,0 mkr i underskott.  
 Köp av externt boende för psykiatriplatser prognostiserar ett överskott med 1,3 mkr 

inkluderat den reserv som finns för utökning av fler platser. 
 Kommunens boenden har inga större avvikelser och har en prognos med 0,9 mkr i överskott, 

vilket delvis beror på en vakant tjänst. 

Inom hälso- och sjukvården prognostiseras ett underskott med 1,2 mkr. Flertalet vakanta 
sjukskötersketjänster har tillsatts med bemanningssjuksköterskor under rekryteringsperioden. Högt 
arbetstryck på grund av covid-19, smittspårning och vaccinering har medfört att all frånvaro som 
varit möjlig att ersätta har tillsatts. Även sjukfrånvaro har ersatts med bemanningssjuksköterskor. 
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Bemanningsenheten har en prognos med 0,9 mkr i överskott. Överskott beror på vakanta tjänster för 
samordnare och schemaläggare som inte har tillsatts på grund av heltidsresan. Tjänsterna beräknas 
att tillsättas under hösten. 

Utifrån situationen covid-19 i samhället, har resor med färdtjänst minskat och beräknas ge ett 
överskott med ca 2,3 mkr. 

Inkluderat i prognosen är följande bidrag från bland annat Socialstyrelsen: 

 23,2 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 19,7 mkr satsning av äldreomsorgslyftet 
 3,5 mkr för att motverka ensamhet bland äldre  
 1,1 mkr stimulansmedel för att stödja den digitala verksamhetsutvecklingen 

(Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus) 
 1,5 mkr bidrag då socialnämnden i Uddevalla kommun är utvald som en av tio 

modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 
 ca 4,8 mkr överenskommelse om god och nära vård 
 1,6 mkr PRIO-medel för psykisk ohälsa 
 0,8 mkr medel för särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal 

inom vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19 

Gemensam verksamhet 

Intäkterna har ökar med 1,7 mkr till följd av statsbidrag och för återbetalning från kommunstyrelsen 
avseende inköp av munskydd till verksamheter inom andra förvaltningar. 

Kostnaderna har ökat med 5,0 mkr, 13 procent. Det har skett en del inköp i början av året avseende 
skyddsutrustning och smittskyddsåtgärder, 2,3 mkr mer i kostnader än för samma period förra året. 
Flera planerade lokalanpassningar för verksamheterna är redan genomförda och innebär mer 
kostnader än föregående år med 1,4 mkr. Kostnader för annonsering vid rekrytering har ökat med 
0,4 mkr första tertialet. 

Inom gemensam verksamhet prognostiseras 2,2 mkr i underskott. 

Underskott för inköp för skyddsutrustning och smittskyddsåtgärder i början av året med 1,1 mkr, 
samt lokalanpassningar med 1,5 mkr. 
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Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

Socialnämndens prognos med 15,0 mkr i överskott avviker med 1,06 procent i jämförelse med 
kommunbidraget. 

Socialnämnden hade underskott med 22,6 mkr år 2018 samt 16,4 mkr år 2017. För att få en 
ekonomi i balans beslutades i samband med dessa underskott att flertalet strukturella och 
långsiktiga åtgärder inom socialnämndens verksamheter skulle genomföras. Flera av åtgärderna har 
gett effekt och resultat. 

Inom flera verksamheter finns det stora underskott där åtgärder och omstruktureringar pågår för att 
få en ekonomi i balans. Nedan redovisas åtgärder inom sektionerna med störst underskott (båda 
inom avdelningen för individ- och familjeomsorg): 

Sektionen för barn och unga: 

 Strategiskt arbete pågår för HVB placeringar 
 Minska antalet barn som placeras utanför hemmet det vill säga även i familjehem 
 Utveckla arbetet med att inventera barnets nätverk innan placering, genom att alltid 

överväga placering i nätverket i första hand 
 Implementera BIM: Barnahusets insatsmodell för att få våldet inom familjen att upphöra, 

berörd personal har redan genomgått utbildning 
 Implementera Signs of Safety, utbildning kommer att ske 
 Fortsatt arbeta aktivt med att rekrytera och behålla egna familjehem 
 Arbeta med bra introduktioner så att ny personal stannar 
 Ständigt se över hur vi nyttjar resurserna inom sektionen på bästa och mest 

kostnadseffektiva sätt 

Sektionen för vuxen och funktionshinder: 

 Hemtagningsprocess avseende köp av externa boendeplatser för vuxna enligt LSS 
 Hemtagningsprocess avseende köp av externa boendeplatser för barn enligt LSS 
 Hemmaplanslösning missbruk och socialpsykiatri 
 Boendekedja LSS, uppdraget är att ständigt ha ett pågående flöde som innebär ökad 

självständighet för enskilda brukare 

Beräknat i årets prognos är att socialnämnden kommer att tilldelas över 67,0 mkr i olika bidrag, de 
flesta är riktade mot äldreomsorgen. Flera engångsersättningar samt statsbidrag under 2020 
påverkade även det resultatet som var 39,3 mkr i överskott. 

Det återstår utmaningar även framöver vad avser personalförsörjning, volymökningar och 
nystartade verksamheter, med en minskad budgetram. Effektiviseringsarbetet behöver därmed 
fortsätta. Statsbidragen tilldelas endast under en begränsad tid vilket ger möjlighet för 
socialnämnden att utveckla och förbereda inför kommande utmaningar. 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T1 
2021 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat man 
T1 2021 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Resultat 
totalt T1 
2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

4,93 5,07 4,47 4,57 4,85 4,82 

Kommentar Måttet beskriver korttidsfrånvaron dag 1 till 14 (rullande 12 månader). Av rapporteringen framgår att 
sjukfrånvaron fortsatt är hög under perioden. Det är framförallt inom social omsorg och hälso- och sjukvård som 
korttidsfrånvaron är hög. Det är inom dessa avdelningar som det stora antalet medarbetare finns. Korttidsfrånvaron 
har påverkats starkt av pågående pandemi och är huvudorsaken till den höga nivån i hela förvaltningen. Under 
rådande omständigheter har analys inte varit möjlig. Sen i januari ses dock en minskande trend gällande 
korttidsfrånvaron både i förvaltningen och i den största avdelningen. Att de flesta har vaccinerats bedöms vara en 
viktig orsak. Prognosen är en fortsatt minskning till normalnivå.  

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka 

Uddevalla kommun anlitar årligen ett företag som gör servicemätningar via 
telefon och e-post. Den senaste mätning har genomförts i 
november/december 2020 (tertial 3) och avser IFO, Äldreomsorg och LSS 
inom Socialtjänstens verksamhetsområde (kommunen gör numera bara 1 
mätning om året, nästa mätning är hösten 2021) 
 
Siffrorna för tertial 3 (Q3) 2020 är: 

 IFO: 75% mycket gott, 13 % gott och 12% medelgod (Jmf med Q2 
2020 100 % Mycket gott bemötande) 

 Äldreomsorg: 90 % mycket gott, 10 % gott (Jmf med Q2 2020 
100 % Mycket gott bemötande) 

 LSS: 90 % mycket gott, 10 % gott (Jmf med 2019 100 % Mycket 
gott bemötande) 

Resultatet är en liten försämring för samtliga undersökta verksamheter 
under tertial 3 2020 jämfört med tertial 2 2020. 
 
Avdelningen social omsorg har under perioden lanserat ett utbildnings- och 
reflektionspaket i värdegrund, bemötande. Anhörigperspektivet ingår som 
en viktig del i satsningen. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Företagsklimat, ska bli bättre Förbättring av företagsklimatet är inte en fråga som är högt prioriterad eller 
arbetas aktivt med inom förvaltningen. Prognosen är att målsättningen 
kommer att nås. 

3.1 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Socialnämnden har ett par uppdrag inom denna strategi. Det gäller relativt nystartade 
kommunövergripande arbeten, vilka syftar till att öka tryggheten och förbättra ungdomars 
välbefinnande. Socialtjänsten ingår i arbetet. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 och 2021-
2023 fått i uppdrag att tillsammans med 
socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra 
ungdomars välbefinnande (KF ÖS 4) 

Ett första möte har hållits och bland annat har bestämts att en ordentlig 
kartläggning av området och dess behov ska göras. Planerad workshop är 
genomförd. På denna togs områden fram som behöver utredas/utforskas 
mer tillsammans med andra intressenter, till exempel BVC, skolan och 
polisen. Ansvaret för vidare utredning per område är uppdelat och pågår. 
Resultatet av detta ska ge en långsiktig plan för det vidare arbetet. 
Erfarenheter och kunskap visar att långsiktiga satsningar krävs för att ge 
effekt för att barn och unga senare inte ska hamna i ett utanförskap. 
Problemens art med utanförskap är mycket komplexa och innefattar många 
intressenter, varför det är viktigt att ha en långsiktighet och väl grundad 
riktning i satsningarna. Skyddsfaktorer som finns över tid är viktigast för 
barn i utsatta områden. Arbetsgruppen för uppdraget (samverkan kultur och 
fritid, skola och socialtjänst) har tagit fram den gemensamma planen 
(tillsammans och även med andra intressenter inbjudna). Arbetsgruppen är 
måna om att identifiera problemen och behoven för att sedan ta fram 
förslag på åtgärder/satsningar. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

På Kommunledningskontoret har det skapats en enhet för trygghet och 
samhällsskydd. Det finns ett större och etablerat BRÅ, där enhetschef för 
socialtjänstens förebyggande enhet ingår. 

I övrigt informerar förvaltningen regelmässigt brukare och anhöriga om de 
öppna verksamheter som finns i kommunen såsom olika mötesplatser, 
Frivilligcentralen, Anhörigcentralen, Saronhuset samt frivilligorganisationer. 

3.2 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt 

förebyggande arbete 

Löpande arbete har skett för att kunna ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter. 
Exempel på aktiviteter är framtagande av nya samverkansrutiner mellan myndighet (vuxen och 
funktionshinder) och utförare samt ny boendesamordning med strategiskt och samordnande arbete 
kring hemflyttningsprocessen inom LSS. Inom utförarverksamheten för barn och unga görs 
systematisk uppföljning. Omstruktureringsarbete har skett på Skogslyckan, där flera enheter har 
omvandlats till demensboende. Uddevallahems trygghetsboende är klart och samlokalisering av 
hemtjänst och boende är klart. Arbete har skett kring framtidens boende inom LSS för att minska 
antalet externa placeringar. 

För att motverka ensamhet och skapa trygghet har arbete skett exempelvis kring 
informationsinsatser om öppna verksamheter/mötesplatser och värdegrundsarbetet. För att möta 
brukarnas förväntningar med begränsade resurser har stort fokus riktats mot att hitta nya arbetssätt, 
få fler att arbeta heltid och använda teknik i större omfattning. Exempelvis har ett jämförelseprojekt 
startats som syftar till att se hur andra framgångsrika kommuner löser uppgiften kring verksamhet, 
kvalitet, ekonomi och personal. 
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Ge rätt insatser i rätt tid som leder till 
resultat och effekter. 

Förvaltningen har flera pågående uppdrag inom ramen för strategin. Inom 
sektion vuxen och funktionshinder har för den nya organisationen 
nödvändiga samverkansrutiner mellan myndighet och utförare tagits fram. 
Planerad gemensam kompetensutveckling mellan myndighet och utförare 
(för att stärka gemensamt arbetssätt) har inte kunnat genomföras på grund 
av pandemin. Däremot har personalgrupperna gemensam handledning för 
att främja samsyn.  

 
För att främja hemtagningsprocessen inom LSS har en omstrukturering av 
tjänster innebärande att tidigare 1:e biståndshandläggare arbetar med 
boendesamordning och strategiskt och samordnande arbete kring 
hemflyttningsprocessen. 
 
Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. 
Syftet är att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 
och 2 att erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad 
självständighet. 
 
Arbetet med att ha en gemensam kunskapsbas avseende effekter av 
placeringar för barn och unga samt att säkerställa gemensamt arbets- och 
förhållningssätt inom hela sektionen är ständigt pågående och kräver stor 
medvetenhet i alla led. Detta uppdrag är en stående punkt på sektionens 
ledningsgrupp där man tar upp både aktuella svårigheter och goda 
exempel. 
 
Samtliga enheter inom barn och unga har utifrån sektionens ledningsgrupps 
målarbete tagit fram enhetsspecifika genomförandeplaner som beskriver 
hur varje respektive enhet skall arbeta för att nå målen (uppdragen). De 
enhetsspecifika genomförandeplanerna har gjorts tillsammans med 
medarbetarna i syfte att tydliggöra vars och ens roll i de gemensamma 
uppdragen. Även ledningsgruppen har gjort en genomförandeplan som följs 
upp en gång per månad i syfte att säkerställa att vi följer planen och gör det 
vi ska. 
 
Samtliga utförarverksamheter inom barn och unga samt 
familjehemsenheten har påbörjat processen med systematisk uppföljning 
tillsammans med utvecklare. Alla berörda chefer samt sektionschef har 
deltagit i Socialstyrelsens föreläsning gällande systematisk uppföljning. 
Verksamheterna är nu i gång med frågeställningarna kring vad det är vi vill 
ha svar på samt vilka frågor vi bör ställa. Socialstyrelsen har även ett 
intressant material/ system för systematisk uppföljning inom 
myndighetsdelen som vore önskvärt att få med i detta, dock saknas 
förutsättningar för det just nu. 
 
Att utveckla hemmaplanslösningar har i avdelningen för social omsorg varit 
ett fortsatt viktigt utvecklingsområde under perioden. Tillsammans med 
myndighetsavdelningen har projektet Framtidens boende fortsatt i syfte att 
minska antalet externt placerade brukare; minska antalet brukare i 
gruppbostäder och öka antalet brukare serviceboenden, lägenheter och 
andra boendeformer samt bredda utbudet av alternativa insatser. Arbetet 
har givit resultat. Återstår gör uppstart av boendestöd LSS. 
 
För att kunna säkerställa en trygg och säker miljö för såväl brukare som för 
personal samt att kunna verkställa beslut gällande brukare med komplex 
problematik på hemmaplan har social omsorg påbörjat en 
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kompetensutvecklingsinsats i lågaffektivt bemötande. Prioriterade områden 
är också hot och våld samt missbruk och psykiatriska 
diagnoser/samsjuklighet. 
 
Avdelningen för social omsorg har fortsatt omstruktureringen till 
äldrecentrum på Skogslyckan. Fyra enheter har omvandlats till 
demensboende. I januari stod Uddevallahems trygghetsboende klar för 
inflyttning. Arbetet med samlokalisering av hemtjänsten och äldreboendets 
personal inför våren 2021 är klart. Syftet är att bättre kunna samordna 
personal och nå en högre personalkontinuitet. 
 
Avdelningen för hälso- och sjukvård har tagit fram en tidsplan för införande 
av lifecare HSL. Dokumentationsombud arbetar med att införa frastexter 
och utbildningsinsatser kring dokumentation påbörjas i maj. 
 
Pågående projekt där all information och kontakt mellan aktörerna 
(regionalt, primärvård, kommun) vid in- och utskrivning sker digitalt i 
SAMSA. Det kommer tas upp på Närsjukvårdsgruppen i maj för beslut. 
 
Administrativa avdelningen stödjer verksamheten löpande med nya 
tekniska lösningar och administrativa rutiner för att underlätta arbetet i 
verksamheten samt har ett samordnande ansvar för kvalitet och uppföljning 
inom förvaltningen. 
 
Under året har förvaltningens IT-utvecklare arbetat med att ta fram ett 
anpassat digitalt beslutsstöd i samråd med kommunledningskontoret, där 
underlag finns för dels centrala delar som ekonomi, personal, löner och 
sjukfrånvaro med mera, dels underlag från socialtjänstens 
verksamhetssystem lifecare när det gäller vård och omsorg samt individ- 
och familjeomsorg. 
 
Vidare har administrativa avdelningen påbörjat en "nystart" med arbetet 
kring Kvalitetsledningssystem, under tertial 1 2021, där 
verksamhetsuppföljaren arbetar med att ta fram ett ledningssystem som ska 
ge verksamheterna bättre underlag för att följa upp sin verksamhet. 

Motverka ensamhet och skapa 
trygghet. 

Förvaltningen arbetar med strategin genom att informerar brukare och 
anhöriga om de öppna verksamheter som finns i kommunen såsom 
exempelvis olika mötesplatser, Frivilligcentralen, Anhörigcentralen, 
Saronhuset samt frivilligorganisationer. 

Social omsorgs arbete med genomförandeplanen är en viktig del i att skapa 
trygghet. Uppföljningar visar att detta är fortsatt ett viktigt 
förbättringsområde. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att ta fram ett förslag 
till plan för hur avdelningen ska säkerställa att alla brukare har väl 
utarbetade genomförandeplaner och som upprättas i tid, följs upp och 
används som underlag för planering av verksamheten och brukares 
delaktighet. Arbetet med uppdraget har påbörjats. 
 
Ett annat viktigt område för att skapa trygghet hos våra brukare och 
anhöriga är värdegrundsarbetet. Social omsorg har under perioden lanserat 
ett utbildnings- och reflektionspaket i värdegrund, bemötande och 
avvikelsehantering. Bakgrunden är att 2020 års kvalitetsuppföljning visar ett 
ökat antal avvikelser kopplat till värdegrund och bemötande. Målet är att all 
personal under 2021 ska genomföra de olika stegen som ingår i paketet. 
 
Ytterligare en nyckelfaktor för att skapa trygghet är ett fullgott systematiskt 
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kvalitetsarbete. Avdelningen har under perioden jobbat intensivt med att 
skapa stödstrukturer för arbetet inom ramen för nämndens 
kvalitetsledningssystem. Implementeringen har påbörjats. 
 

Avdelningen för hälso- och sjukvård påbörjade uppdraget kring palliativa 
platser under hösten och ett förslag presenterades och beslutades av 
socialnämnden i mars. På grund av pågående pandemi har arbetet med att 
etablera platserna tillfälligt pausats. 

Breddinförande av digital tillsyn pågår. 

Möta brukarnas förväntningar med 
begränsade resurser 

Förvaltningen har inom ramen för strategin flera pågående uppdrag och 
aktiviteter. 
 
Minskad resurstilldelning i relation till behoven kräver förändrade arbetssätt 
och personalomflyttningar i socialtjänstens hela basverksamhet. 
Förvaltningen behöver därför hitta nya arbetssätt, fler behöver arbeta heltid 
och ny teknik behöver användas i större omfattning. Automatisering och 
digitalisering är pusselbitar i detta arbete. 
 
Utöver detta behöver vi även vara nyfikna på hur andra kommuner löser 
samma uppdrag. Framförallt jämföra med kommuner som har klart lägre 
kostnader än oss själva, gärna utanför Fyrbodal. Vid en kort 
omvärldsanalys framgår att det finns flera kommuner som bedriver 
verksamhet med god kvalitet men till lägre kostnader än i Uddevalla 
kommun. Beroende på verksamhet; äldreomsorg, individ- och 
familjeomsorg och LSS, framstår olika kommuner som ”framgångsrika” och 
väcker stor nyfikenhet kring framgångsfaktorer gällande verksamhet, 
kvalitet, ekonomi och personal. 

 

Socialchefen har gett avdelningarna i uppdrag att under året påbörja ett 
arbete med "jämförelseprojektet". På kort sikt syftar jämförelseprojektet att 
få fram en jämförelserapport av socialtjänster i framgångsrika kommuner. 
Rapporten ska ge grund för att kunna ställa fördjupade och detaljerade 
frågor kring andra kommuners organisation, arbetssätt och kostnader. På 
längre sikt syftar jämförelseprojektet till att ge socialnämnden en grund till 
att fatta inriktningsbeslut kring verksamheten i den framtida socialtjänsten i 
Uddevalla kommun med en planeringshorisont på 10 år. 

 

Målsättningen är att jämförelseprojektet ska starta de förändring- och 
utvecklingsarbeten som krävs i verksamheterna för att möta framtidens 
brukare med begränsade resurser och på ett effektivare sätt. 
Förändringsarbetet inklusive kostnadsanpassningar ska ske med bibehållen 
kvalitet. Målsättningen är också att fånga kritiska områden och 
frågeställningar inom varje verksamhetsinriktning genom att lära av andra 
kommuner som framgångsrikt påbörjat förändringsarbetet. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen pågår strukturerad samverkan med 
utförare för beslut om bistånd i form av korttidsboende och samverkan 
mellan Biståndsenhet SoL, rehab och HSL i kring utskrivningsprocessen 
från slutenvården. Enheterna inom vuxenområdet deltar i flera nätverk. En 
del är på paus på grund av pandemin och en del sker digitalt.  
 
Barn och unga har påbörjat en arbetsmetod, BIM, med inspiration från 
bland annat Mölndal. Förväntat resultat är att våldsutsatta barn i större 
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utsträckning ska kunna bo kvar i sin familj om våldet upphör.  
 
Inom social omsorg har arbete skett inom samtliga verksamhetsområden 
för att utveckla mer kostnadseffektiva arbetssätt som kan tillgodose 
brukarens behov i lika hög grad och samtidigt uppmuntra till självständighet 
och påverkan av den egna livssituationen. Ett exempel är 
missbruksboendet Fyrens nya inriktning som sjösatts under perioden. 
Genom kreativa arbetssätt kan behov hanteras med befintliga resurser och 
på så sätt möjliggöra stöd dygnets alla timmar utan kostnadsökning. Arbetet 
bör påverka den återkommande efterfrågan på köpt insats för målgruppen 
och ge ett motsvarande stöd på hemmaplan. Detta stöd bör även minska 
behovet av tilläggsinsatser på våra boenden för missbruk/socialpsykiatri. 

Införandet av medicingivare och fler automatiserade processer är också 
exempel på hur brukarnas förväntningar möts med begränsade resurser. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Förvaltningen ska i samband med 
placeringar alltid utvärdera 
hemmaplanslösningar som ett första 
alternativ. 

Förvaltningens sektionen för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring 
insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen 
för barnen och deras familjer. Detta uppdrag är en stående punkt på 
sektionens ledningsgrupp, där aktuella svårigheter och goda exempel tas 
upp. Sektionens fokusområden under 2021 är att så många barn som 
möjligt ska få sina behov tillgodosedda i sina privata nätverk samt öka 
barns delaktighet. Medel att nå dessa mål är att implementera Barnahusets 
insatsmodell (BIM), tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) 
samt utveckla arbetet med att aktivera barnens nätverk, till exempel genom 
trygghetsplaneringar och utbildning i Signs of Safty. 

Antalet vårddygn för externa HVB-placeringar gällande barn och unga är 
historiskt låga. Alla placeringar på SIS eller HVB som gjorts är alla 
hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter vi 
att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö, då 
med stöd av allas expertis. God samverkan inom sektionen har kunnat 
förkorta flertalet placeringar. Sektionens utmaning är att även 
familjehemsplaceringar ska minska. De månatliga 
placeringsgenomgångarna fortsätter och är en viktig framgångsfaktor i detta 
arbete. 
 
Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring 
gemensamma brukare är under utveckling och där har vi fortsatt ett 
förbättringsarbete att göra. 
 
I förvaltningens sektion för vuxen och funktionshinder har en 
omstrukturering av tjänster gjorts. Den innebär att tidigare 1:e 
biståndshandläggare arbetar med boendesamordning samt strategiskt och 
samordnande arbete kring hemflyttningsprocessen för att främja 
hemtagningsprocessen inom LSS. 
 
Missbruksplaceringarna fortsätter att öka och en av anledningarna är 
sannolikt ny organisation, personalomsättning och nya chefer. 
Omstruktureringen av hemmaplanslöningarna fortsätter och är snart i hamn 
och gemensamt arbetssätt mellan utförare och myndighet ska sätta sig. 
 
Inom förvaltningens avdelning för social omsorg har arbetet med att 
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utveckla hemmaplanslösningar fortsatt varit ett viktigt utvecklingsområde 
under perioden. Tillsammans med myndighetsavdelningen har projektet 
Framtidens boende fortsatt i syfte att minska antalet externt placerade 
brukare; minska antalet brukare i gruppbostäder och öka antalet brukare 
serviceboenden, lägenheter och andra boendeformer samt bredda utbudet 
av alternativa insatser. Arbetet har givit resultat. 
 
Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. 
Syftet är att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 
och 2 att erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad 
självständighet. Återstår gör uppstart av boendestöd LSS. 
 
För att kunna säkerställa en trygg och säker miljö för såväl brukare som för 
personal samt att kunna verkställa beslut gällande brukare med komplex 
problematik på hemmaplan har avdelningen social omsorg påbörjat en 
kompetensutvecklingsinsats i lågaffektivt bemötande. Prioriterade områden 
är också hot och våld samt missbruk och psykiatriska 
diagnoser/samsjuklighet.   

 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
möjliggöra hemmaplanslösningar (KF 
ÖS 5) 

Förvaltningens sektionen för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring 
insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen 
för barnen och deras familjer. Detta uppdrag är en stående punkt på 
sektionens ledningsgrupp, där aktuella svårigheter och goda exempel tas 
upp. Sektionens fokusområden under 2021 är att så många barn som 
möjligt ska få sina behov tillgodosedda i sina privata nätverk samt öka 
barns delaktighet. Medel att nå dessa mål är att implementera Barnahusets 
insatsmodell (BIM), tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) 
samt utveckla arbetet med att aktivera barnens nätverk, till exempel genom 
trygghetsplaneringar och utbildning i Signs of Safty. 

Antalet vårddygn för externa HVB-placeringar gällande barn och unga är 
historiskt låga. Alla placeringar på SIS eller HVB som gjorts är alla 
hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter vi 
att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö, då 
med stöd av allas expertis. God samverkan inom sektionen har kunnat 
förkorta flertalet placeringar. Sektionens utmaning är att även 
familjehemsplaceringar ska minska. De månatliga 
placeringsgenomgångarna fortsätter och är en viktig framgångsfaktor i detta 
arbete. 
 
Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring 
gemensamma brukare är under utveckling och där har vi fortsatt ett 
förbättringsarbete att göra. 
 
I förvaltningens sektion för vuxen och funktionshinder har en 
omstrukturering av tjänster gjorts. Den innebär att tidigare 1:e 
biståndshandläggare arbetar med boendesamordning samt strategiskt och 
samordnande arbete kring hemflyttningsprocessen för att främja 
hemtagningsprocessen inom LSS. 
 
Missbruksplaceringarna fortsätter att öka och en av anledningarna är 
sannolikt ny organisation, personalomsättning och nya chefer. 
Omstruktureringen av hemmaplanslöningarna fortsätter och är snart i hamn 
och gemensamt arbetssätt mellan utförare och myndighet ska sätta sig. 
 
Inom förvaltningens avdelning för social omsorg har arbetet med att 
utveckla hemmaplanslösningar fortsatt varit ett viktigt utvecklingsområde 
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under perioden. Tillsammans med myndighetsavdelningen har projektet 
Framtidens boende fortsatt i syfte att minska antalet externt placerade 
brukare; minska antalet brukare i gruppbostäder och öka antalet brukare 
serviceboenden, lägenheter och andra boendeformer samt bredda utbudet 
av alternativa insatser. Arbetet har givit resultat. 
 
Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. 
Syftet är att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 
och 2 att erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad 
självständighet. Återstår gör uppstart av boendestöd LSS. 
 
För att kunna säkerställa en trygg och säker miljö för såväl brukare som för 
personal samt att kunna verkställa beslut gällande brukare med komplex 
problematik på hemmaplan har avdelningen social omsorg påbörjat en 
kompetensutvecklingsinsats i lågaffektivt bemötande. Prioriterade områden 
är också hot och våld samt missbruk och psykiatriska 
diagnoser/samsjuklighet. 

 

 Förvaltningen ska fortsätta arbetet 
med strukturomvandling av 
socialtjänstens boendeinsatser 

Socialtjänstens sektion vuxen och funktionshinder har gjort en 
omstrukturering av tjänster för att främja hemtagningsprocessen inom LSS. 
Den innebär att tidigare 1:e biståndshandläggare arbetar med 
boendesamordning och strategiskt och samordnande arbete kring 
hemflyttningsprocessen. 

Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. 
Syftet är att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 
och 2 att erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad 
självständighet. 
 
Inom avdelningen för social omsorg har inventering/kartläggning av brukare 
i samtliga boenden inom stöd- och service pågått och pågår fram till 
september 2021. Syftet med denna är att få en bild över möjliga brukare 
som kan få sina behov tillgodosedda med en lägre nivå av insatser. Till 
detta är klart kommer en plan för motivationsarbete vara utformad. 
 
Strukturomvandling inom äldreomsorgen har fortsatt. Fyra enheter på 
Skogslyckan har omvandlats till demensboende. I januari stod 
Uddevallahems trygghetsboende klart för inflyttning. Arbetet med 
samlokalisering av hemtjänsten och äldreboendets personal inför våren 
2021 är klart. Syftet är att bättre kunna samordna personal och nå en högre 
personalkontinuitet. 

 

 Förvaltningen ska kartlägga 
effekten av trygghetsboenden 

Administrativa avdelningen har inte påbörjat detta uppdrag ännu. 
Uppdraget beräknas påbörjas hösten 2021. 

 

 Förvaltningen ska prioritera 
brukares delaktighet och inflytande 
genom att utvärdera efterlevnaden av 
genomförandeplaner. 

Den senaste kartläggningen av genomförandeplaner påvisar att det fortsatt 
finns brister i dokumentationen, vilket försvårar uppföljningen. Genom 
kvalitetsberättelsen framkom det från flera sektioner inom social omsorg en 
önskan om en gemensam och övergripande utbildning i social 
dokumentation och en struktur som gynnar en gemensam grund och ett 
gemensamt tänk i organisationen kring dokumentationen. 
 
Kontroll av genomförandeplaner är sedan i början av året en punkt i 
avdelningen för social omsorgs egenkontrollplan som blir ett stöd för chefer 
att få överblick över läget i sin verksamhet. 

En sektionsövergripande arbetsgrupp inom social omsorg har fått i uppdrag 
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att ta fram ett förslag till plan för hur avdelningen ska säkerställa att alla 
brukare har väl utarbetade genomförandeplaner och som upprättas i tid, 
följs upp och används som underlag för planering av verksamheten och 
brukares delaktighet. Arbete med uppdraget pågår liksom arbete inom 
respektive sektion. 
 
Ett arbete har påbörjats med att visualisera andelen aktuella 
genomförandeplaner i beslutstödet. Arbetet beräknas vara klart kvartal 3 
2021. 

 

 Förvaltningen ska belysa hur 
boendes hälsosituation inom LSS kan 
förbättras genom arbetssätt och 
strukturer som understödjer god 
kosthållning och fysisk aktivitet, till 
exempel genom en omvärldsanalys. 

Inom avdelningen för social omsorg pågår hälsofrämjande arbete 
kontinuerligt och ingår som en naturlig och viktig del i den ordinarie 
verksamheten inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Under perioden har bland annat förbättringsarbetet Välfärd och hälsa för 
brukare påbörjats. Det ska genomföras på ett antal boende där 
arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans med verksamhetspedagog 
ska kartlägga och utbilda personal om olika metoder som kan användas 
med hjälp av välfärdstekniken i syfte att motivera brukare till ett 
hälsosammare liv vad gäller exempelvis kost och motion. Målet är att all 
personal i berörda boenden ska få fördjupade kunskaper och förståelse 
kring verktyg och metoder att använda för att motivera brukare till hälsa, 
kost och motion, samt att några av dessa testas och används under året. 
Den förväntade effekten av att målet nås är ett hälsosammare liv hos våra 
brukare. Under 2022 kommer arbete med implementering i samtliga 
boenden påbörjas. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 
 

  

 

 Förvaltningen ska ta fram 
månadsuppföljning med relevanta och 
viktiga nyckeltal samt analys som 
möjliggör styrning mot att möta den 
ekonomiska utmaningen och 
nämndens strategier. 

Förvaltningens administrativa avdelning har tagit fram förslag till 
månadsrapport med mått/indikatorer med koppling till beslutsstödet. 
Månadsrapporten har mått/indikatorer inom ekonomi, personal, volymer, 
kvalitet och aktuella nämnduppdrag. Den sammanställs varje månad och 
redovisas för socialnämnden och förvaltningsledning. Den finns också att ta 
del av för medarbetare på intranätet. Redovisning av månadsrapporten 
startade i januari och pågår. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 

 

 Förvaltningen ska anpassa daglig 
verksamhet och personlig assistans 
utifrån tilldelad budgetram 

Genomlysning av daglig verksamhets ekonomiska förutsättningar har 
påbörjats i syfte att anpassa verksamheten utifrån tilldelad ram. Underlag 
för att möjliggöra en effektivisering av verksamheten är under framtagande. 

 
Inom personlig assistans har en neddragning gjorts med 0,5 årsarbetare 
enhetschef. För ytterligare anpassningar har en omvärldsanalys påbörjats 
för att få kunskap om alternativa arbetssätt och organisationsformer. 
 

 

 Förvaltningen ska genomföra 
jämförelser med kommuner som har 
klart lägre kostnader 

Socialchefen har gett avdelningscheferna och ekonomerna i förvaltningen i 
uppdrag att påbörja ett arbete med att jämföra verksamhetskostnader för de 
olika verksamheterna och göra en kostnadsjämförelse med Karlstad 
kommun och Hässleholms kommun. 

Inom respektive avdelning pågår framtagande av 
uppgifter/statistik/kostnader med mera som ska ligga till underlag för 
diskussion med utvalda kommuner under hösten 2021. 



 Delårsrapport april 2021 22 (31) 
 Socialnämnden 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2020-2022 
fått i uppdrag att påbörja arbetet för att 
inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 5) 

Förvaltningen påbörjade uppdraget under hösten och ett förslag 
presenterades och beslutades av socialnämnden i mars. På grund av 
pågående pandemi har arbetet med att etablera platserna tillfälligt pausats. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-
avtal (idéburetoffentligt partnerskap) 
(KF ÖS 3) 

Förvaltningen har fortsatt samarbetet med civilsamhället. Under perioden 
har IOP:er ingåtts med Synskadades riksförbund Uddevalla och Föreningen 
Saronhuset. Förslag till överenskommelse med Café Svea är föremål för 
rättslig prövning. Förvaltningen har deltagit i det utvecklingsarbete som sker 
kring ÖK idé rörande överenskommelsens innehåll, organisering och 
kommunintern handläggningsordning. 

 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
utreda förutsättningar för äldrecentrum 
(KF ÖS 5) 

Strukturomvandling inom äldreomsorgen har fortsatt. Fyra enheter på 
Skogslyckan har omvandlats till demensboende. I januari stod 
Uddevallahems trygghetsboende klart för inflyttning. Arbetet med 
samlokalisering av hemtjänsten och äldreboendets personal inför våren 
2021 är klart. Syftet är att bättre kunna samordna personal och nå en högre 
personalkontinuitet. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

Enhetschef för förebyggandeenheten är utsedd som socialtjänstens 
representant.  

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta för barn och unga 
på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 
5) 

Enhetschef för förebyggandeenheten är utsedd som socialtjänstens 
representant. 

 

Mått Kommentar 

 Externa placeringar Avsikten med måttet är att följa utvecklingen av externa placeringar, vilket 
ofta ger höga kostnader. Externa placeringar kan följas både via antal 
individer och antal dygn. Antalet placerade individer minskade under 
fjolåret. Under perioden 2021 har antalet återigen ökat. Från 41 individer i 
december till 54 i april. Det är i samma nivå som det högsta antalet under 
2020. Ökningen finns främst inom missbruk och barn och unga. Ökningen 
är märkbar även gällande antal dygn. I april är dygnen 1420 jämfört med 
1188 i januari. 
 
Måttet följs löpande i månadsrapporteringen, i vilken antalet placeringar och 
dygn framgår per område (barn och unga, missbruk, psykiatri samt LSS). 

 Andel genomförandeplaner Ett arbete har påbörjats med att visualisera andelen aktuella 
genomförandeplaner i beslutstödet. Arbetet beräknas vara klart kvartal 3 
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2021 och därefter kommer måttet att kunna redovisas. 
 
Inom förvaltningen har arbete påbörjats i syfte att förbättra de brister som 
påvisades i den senaste kartläggningen av genomförandeplaner.  Inom 
avdelningen för social omsorg har ett uppdrag gett om att ta fram ett förslag 
till plan för hur avdelningen ska säkerställa att alla brukare har väl 
utarbetade genomförandeplaner och som upprättas i tid, följs upp och 
används som underlag för planering av verksamheten och brukares 
delaktighet. Arbete med uppdraget pågår liksom arbete inom respektive 
sektion. 

 Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

Inom avdelningen för social omsorg har arbete pågått med åtgärder utifrån 
de identifierade förbättringsområdena från 2020 års undersökning. Arbete 
har pågått inom följande områden:   

 Genomförandeplaner 

 Synpunkter och klagomål 

 Sociala aktiviteter 

 Ensamheten 

Prognosen är att arbetet kommer att ge effekt på resultatet i kommande 
brukarundersökningar. Dock lutar det mot att Socialstyrelsens årliga 
brukarundersökning kommer att ställas in 2021. 
 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Brukarbedömning i hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

Inom avdelningen för social omsorg har arbete pågått med åtgärder utifrån 
de identifierade förbättringsområdena. En sådan är att implementera 
arbetssättet att alla enhetschefer tar kontakt med nya brukare för att på så 
sätt skapa ökad trygghet hos brukaren, till exempel genom att veta vart 
man vänder sig vid frågor. 
 
Prognosen är att arbetet kommer att ge effekt på resultatet i kommande 
brukarundersökningar. Dock lutar det mot att Socialstyrelsens årliga 
brukarundersökning kommer att ställas in 2021. 
 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

3.3 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Socialnämnden har bland annat gjort en omstart av heltidsresan och en ny utbildningsomgång av 
Äldreomsorgslyftet har startat. Under pågående pandemi har utförandet av uppdragen anpassats och 
samtidigt har arbetsmiljön säkrats. Framtagande av kompetensplaner inom hälso- och sjukvård har 
påbörjats och introduktionsplaner inom individ- och familjeomsorgen används. 
 
Uddevalla kommun är utsedd till modellkommun med fokus på digitalisering inom äldreomsorgen. 
Digitalisering och automatisering är ett högt prioriterat område. Processer automatiseras löpande 
och upparbetat samarbete finns mellan berörda. Flertalet aktiviteter inom äldreomsorgen och 
individ- och familjeomsorg har pågått under perioden. Viss del av utvecklingsarbetet har dock 
tvingats senareläggas på grund av pågående pandemi medan andra digitaliseringsdelar tack vare 
pandemin har utvecklats. 
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Säkra kompetensförsörjningen Förvaltningens arbete inom området kompetensutveckling och arbetsmiljö har 
under perioden påverkats av pågående pandemi. 
 
Avdelningen för individ- och familjeomsorgen har följt de riktlinjer som givits till följd 
av pandemin och tagit fram handlingsplaner hur de ska hantera och agera i syfte att 
kunna utföra sitt uppdrag och samtidigt ha en god arbetsmiljö. Exempel på detta är 
digitala möten på arbetsplatsen, med brukare samt externa samverkanspartners, 
skyddsutrustning samt möjlighet till distansarbete. Kompetensutveckling har endast 
skett om den varit digital. Flera aktiviteter har fått pausas och arbetet med detta har 
inte kunnat ske optimalt.  

Vid nyrekrytering använder sig verksamheten av avdelningens gemensamma 
introduktionsplan. 
 
Avdelningen för social omsorg har arbetat med heltidsresan. Ett sätt att få 
personalen att räcka till när antalet brukare ökar är att fler jobbar heltid. I väntan på 
ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal haft dialog och 
MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. Bland annat en uppstart 
för införande av heltid som norm på vård- och omsorgsboendena Österängen och 
Kaprifol. 
 
Som ett led i att öka andel behöriga undersköterskor har förslag till rutiner för 
intermittenta anställningar (behovs- och timanställningar) tagits fram. Den nya 
rutinen ska förbättra möjligheterna att systematiskt följa LAS-tider så att 
företrädesrätt endast uppstår för timvikarier med adekvat utbildning för yrket. 
Avsikten är att beslutet ska verkställas under hösten 2021. 
 
Äldreomsorgslyftet har fortsatt som en viktig del i att säkra kompetensförsörjningen 
och syftar till att utbilda outbildad personal till undersköterskor. En ny omgång 
utbildningsinsats har påbörjats under perioden och sammanlagt deltar 30 
medarbetare i utbildningen. För att kunna nyttja hela statsbidraget behöver 
avdelningen arbeta mer aktivt för att öka antalet deltagare. 
 
Andra viktiga områden som fortsatt under perioden i syfte att öka andelen anställda 
med omvårdnadsutbildning är samarbetet inom Vård- och omsorgscollege och 
skolan liksom arbetet med validering. Planering har gjorts inför start av utbildning av 
framtida språkombud. 
 
Avdelningen för hälso- och sjukvård har under våren börjat använda ett nytt digitalt 
system på Bemanningsenheten för att kunna digitalisera signering av 
anställningsbesluten. Inom avdelningen har arbete starta med att ta fram en 
kompetensplan för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Flera 
nyrekryteringar av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
enhetschefer (för sjuksköterskor och Bemanningen) har gjorts under våren. 

Inom administrativa avdelningen pågår arbetet kontinuerligt vid rekryteringar och 
verksamhetsförändringar inom administrations- och utvecklingsfrågor att rekrytera 
utbildad och erfaren kompetent personal inom respektive yrkeskategori för att 
därigenom utveckla och bibehålla en god och hög kompetens. 

Utredare från administrativa avdelningen ingår i den kommunövergripande 
arbetsgruppen, som leds av personalavdelningen, som arbetar med 
Kompetensförsörjningsfrågor för hela kommunen och för socialtjänsten. 

Tänka nytt genom innovation 
och alternativa lösningar. 

Förvaltningen har flera aktiviteter och uppdrag inom ramen för strategin. Uddevalla 
kommun har blivit utsedd av Sveriges kommuner och regioner till en av 10 
modellkommuner med fokus på digitalisering inom äldreomsorgen. 
Överenskommelsen gäller till och med 2022 och omfattar ett ekonomiskt stöd om 
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1,5 miljoner kronor per år. De 10 modellkommunerna ska dela med sig av sina 
erfarenheter av digitala lösningar. 
 
Digitalisering och automatisering är ett högt prioriterat område inom förvaltningen. 
Processer automatiseras löpande i socialtjänsten. Det finns ett upparbetat 
samarbete mellan förvaltningens IT-utvecklare och IT-avdelningens utvecklare för 
att skapa nya digitala/automatiserade/robotiserade lösningar inom socialtjänstens 
verksamhetsområde. IT-/teknik-enheten och IT-utvecklare inom förvaltningen har 
centrala uppgifter i arbetet. IT-utvecklarna har uppgifterna att vara utvecklande och 
innovativa inom IT/digitalisering men också en roll som projektledare, utbildare 
kunskapsöverförare då man inom förvaltningen skall införa nya processer, program 
m m. IT-utvecklarna har ett ansvar att förmedla förändringarna ut till verksamhetens 
personal och chefer. Inom verksamhetssystemen införs löpande nya lifecare-
moduler, vilket hanteras av IT-/teknik-enheten. 
 
Införandet av digitalisering inom socialtjänsten har blivit ett mer omfattande uppdrag 
i och med att Uddevalla har blivit en modellkommun inom välfärdsteknik och där i 
ingår införande av fjärrtillsyn i samverkan med utförarna. Enhetschef från 
biståndsenheten SoL ingår i arbetsgrupp för införande av fjärrtillsyn.  
 
En effekt av pandemin är att flera insatser idag erbjuds digitalt, t ex samtal på 
familjerådgivningen, anhörigstöd på Kompassen och digitala föreläsningar inom 
föräldrastödet.  
 
Sektionen för barn och unga har under hösten startat ett samarbete med PWC i 
syfte att se över vilka processer inom främst myndighetsdelen som kan robotiseras. 
Resultatet är att två huvudprocesser som kan robotiseras identifierats och detta 
förväntas starta under början av 2021. 
 

Införandet av välfärdsteknik inom social omsorg har fortsatt under perioden och 
hänger tätt samman med nämndstrategin att motverka ensamhet och skapa 
trygghet. Tanken är att personalen ska få mer utrymme till det mänskliga mötet och 
behöva lägga mindre tid på medicinsk administration och logistik. 

Kurs för seniorer i konsten att vara social och digital har sjösatts under perioden. 
Digital kunskap och välfärdsteknik ger en bra grund för ett tryggt och självständigt 
liv som senior och att kunna umgås på distans är en viktig pusselbit för att minska 
isolering och ensamhet. Utbildningen är också ett steg på vägen mot att kunna 
erbjuda livsberättargrupper på distans. En testgrupp om fyra seniorer startade i 
slutet av april. Flera kommuner har också visat intresse för vår verksamhet och 
digitaliseringsprojekt. 
 
Ryttarens café & aktivitetscenter har på grund av pandemin hållit stängt under 
perioden men dess digitala närvaro har växt med exempelvis livesända gympapass, 
fikaträffar, musikquiz och föredrag. 
 
Projekten med Välfärdsteknik och digitalisering har fortskridit med mål om 
breddinförande av medicingivare och digital nattillsyn. Sju medicingivare har varit i 
drift sedan oktober 2020 och följande resultat noteras. 
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Uppföljning av brukarnas, anhörigas och personalens upplevelse av medicingivare 
har gjorts och visar mycket goda resultat. Bland annat upplever brukarna att det 
fungerar bra att ta sina mediciner och personalen upplever att deras tid används på 
ett bättre sätt och att de inte längre är lika tidsstyrda. Målet är att få ut 30 
medicingivare innan sommaren. 
 
Norrtulls äldreboende är en av verksamheterna där det funnits goda förutsättningar 
att testa tekniska lösningar inom ramen för projektet TUFF (Tillsammans Utvecklar 
vi För Framtiden). Projektet sjösattes under 2020 och har fortsatt under perioden 
med bland annat radarteknik. Fyra vård- och omsorgsboenden genomför också 
inom ramen för TUFF en utbildning i Innovationsguiden. Syftet med hela projektet 
är att utveckla smartare arbetssätt med fokus på boendens behov, personalens 
arbetsmiljö och att pröva digitala lösningar. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Förvaltningen ska öka andelen 
anställda undersköterskor med 
omvårdnadsutbildning jämfört med 
andelen utan utbildning. Anställda som 
inte når upp till undersköterskans 
kvalifikationer ska ges tydliga 
incitament till vidareutbildning eller 
validering. 

Avdelningen för social omsorg har tagit fram ett förslag till en rutin för 
intermittenta anställningar (behovs- och timanställningar). De nya rutinerna 
ska förbättra möjligheterna att systematiskt följa LAS-tider, så att 
företrädesrätt endast uppstår för timvikarier med adekvat utbildning för 
yrket. Riskanalys har gjorts och en aktivitetsplan för implementering har 
tagit fram.  
 
Tillsammans med andra utvecklingsarbeten och insatser som pågår, såsom 
exempelvis äldreomsorgslyftet och heltidsresan, är den förväntade effekten 
att andelen undersköterskor ska öka till minst 90 % inom två år. 

 

 Förvaltningen ska fullfölja arbetet 
med den så kallade heltidsresan. Vid 
nyanställning ska heltid vara norm. 

I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal 
haft dialog och MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. 
Bland annat en uppstart för införande av heltid som norm på vård- och 
omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 
 
Andel heltidsanställda inom avdelningen för social omsorg förväntas öka 
under året, då de flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i 
heltidsresan under 2021. Bedömningen är att minst 150 medarbetare 
kommer gå upp på heltid under 2021. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar kommunen 
efter att erbjuda alla anställda heltid, 
och deltid som en möjlighet (KF ÖS 6) 

I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal 
haft dialog och MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. 
Bland annat en uppstart för införande av heltid som norm på vård- och 
omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 
 
Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg förväntas öka under 
året, då de flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i 
heltidsresan under 2021. Bedömningen är att minst 150 medarbetare 
kommer gå upp på heltid under 2021. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas, då kommunfullmäktige 
gett socialnämnden ett nytt uppdrag med liknande syfte. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
göra en omstart med heltidsresan (KF 
ÖS 6) 

I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal 
haft dialog och MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. 
Bland annat en uppstart för införande av heltid som norm på vård- och 
omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 
 
Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg förväntas öka under 
året, då de flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i 
heltidsresan under 2021. Bedömningen är att minst 150 medarbetare 
kommer gå upp på heltid under 2021. 

 

 Förvaltning ska se på möjligheten 
att dela upp omvårdnadspersonalens 
arbetsuppgifter t ex service och 
omvårdnad. 

Avdelningen för social omsorg har i tidigare rapportering gjort bedömningen 
att uppdelningen av omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter inte är möjlig. 
Service och omvårdnad är uppdrag som ingår i all personals uppdrag och 
är svåra att särskilja då verksamheten har en skyldighet att tillse brukares 
behov, oavsett om behovet är service eller omvårdnad. Avdelningen ser att 
det finns en risk för motsättningar och konflikter mellan personalen och 
även i relation till brukare, något som skulle kunna påverka brukarens 
upplevelse av trygghet negativt. Avdelningen bedömer också att en sådan 
uppdelning kan komma att hämma införandet av heltidsresan och arbetet 
med att öka andel undersköterskor. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget inte är genomförbart och föreslår 
därför att uppdraget avslutas. 

 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
delta i äldreomsorgslyftet (KF ÖS 5) 

Äldreomsorgslyftet har fortsatt som en viktig del i att säkra 
kompetensförsörjningen och syftar till att utbilda outbildad personal till 
undersköterskor. En ny omgång utbildningsinsats har påbörjats under 
perioden och sammanlagt deltar 30 medarbetare i utbildningen. För att 
kunna nyttja hela statsbidraget behöver avdelningen arbeta mer aktivt för 
att öka antalet deltagare. 

 

 Förvaltningen ska undersöka 
möjligheterna att införa 80-90-100 
modellen 

Administrativa avdelningen har inte påbörjat detta arbete under perioden. 
Förvaltningen avvaktar information/instruktion från Personalavdelningen hur 
detta kan organiseras i kommunen. 

 

 Förvaltningen ska utreda och 
analysera rimligt antal anställda per 
chef 

Administrativa avdelningen har inte påbörjat detta arbetet under perioden. 

 

 Förvaltningen ska skapa bättre 

Administrativa avdelningen har en administrativ utvecklartjänst som till stor 
del av tjänsten arbetar med att handlägga och utreda alternativa 



 Delårsrapport april 2021 28 (31) 
 Socialnämnden 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

förutsättningar för att möta en variation 
av brukarbehov genom olika typer av 
driftsformer och i första hand utveckla 
verksamheten i egen regi, exempelvis 
genom intraprenad eller samverkan 
med idéburen sektor 

driftsformer inom socialtjänstens verksamhetsområde. Under perioden har 
överenskommelser med idéburen sektor ingåtts med Synskadades 
riksförbund Uddevalla och Föreningen Saronhuset. Förslag till 
överenskommelse med Café Svea är föremål för rättslig prövning. 
Förvaltningen har deltagit i det utvecklingsarbete som sker kring ÖK idé 
rörande överenskommelsens innehåll, organisering och kommunintern 
handläggningsordning. En översyn av hemtjänstavtalen inom 
valfrihetssystemen är påbörjad utifrån nämndens uppdrag till förvaltningen. 
En ny utförare inom boendestöd och hemtjänst är godkänd under perioden 
och avtal tecknades i slutet av april. Utförararen påbörjar uppdraget i maj. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

Socialtjänsten har under år arbetat med att automatisera och digitalisera 
processer inom verksamhetsområdena. Under perioden har IT-utvecklarna 
inom socialtjänsten arbetat med: 

 Kontroll ej aktiva HSL-uppdrag 

 Kontroll hjälpmedelsfaktura 

 Loggposter för avdrag 

 Loggpost nya beslut 

 Digitala rekryteringsprocessen, Bemanning 

 Utbetalning till familjehem 

 Chatbot 

Under 2020 och inledningen av 2021 har utveckling av nya automatiserade 
processer stått still på grund av pandemin. Under denna period har 
dokumentation/drift av processerna säkerställts. Från  kvartal 2 2021 
bedöms arbetet ta ny fart. 

I samarbete med kommunledningskontoret har socialtjänsten fortsatt 
utvecklingen och införandet av beslutsstödet. Samtliga chefer har tillgång till 
beslutstödet.  

Sedan våren 2020 är Uddevalla kommun utsedd till en av Sveriges 
modellkommuner. Det innebär att Uddevalla fungerar som modell för 
äldreomsorgens digitalisering.  

 

 Förvaltningen ska breddinföra 
medicingivare 

Idag är sju medicingivare i drift, varav fem stycken i hemtjänstgrupp Åsen. 
Gjord uppföljning av höstens testinförandet visar tydligt att det frigör 
personalresurser och ger goda effekter för både verksamhet och brukare. 
Arbetet har påbörjats med att breddinföra i hela kommunen och målet är att 
få ut 30 medicingivare innan sommaren. Utbildningar har genomförts under 
mars och medicingivare är inköpta. 
 
Planen var att införa 10 medicingivare innan jul 2020 och totalt 30 stycken 
innan sommaren 2021. Pandemin har påverkat införandet men även andra 
orsaker har identifierats, till exempel svårigheter i att nå ut med information 
liksom att få till stånd samverkan mellan olika yrkesroller. Alla praktiska 
förberedelser runt införandet är klart, till exempel vad gäller manualer, 
rutiner och utbildning, vilket skapar goda förutsättningar för genomförande. 
Tillsammans med ett internt arbete inom och mellan avdelningar för att 
komma till rätta med de problem som identifierats bedömer avdelningen att 
uppdraget kommer att kunna genomföras inom utsatt tid. 

 

 Förvaltningen ska breddinföra 
digital tillsyn 

Införandet av digitalisering inom socialtjänsten har blivit ett mer omfattande 
uppdrag i och med att Uddevalla har blivit en modellkommun inom 
välfärdsteknik och däri ingår införande av fjärrtillsyn i samverkan med 
utförarna. Enhetschef från biståndsenheten SoL ingår i arbetsgrupp för 



 Delårsrapport april 2021 29 (31) 
 Socialnämnden 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

införande av fjärrtillsyn. 

Hittills har 21 kameror installerats i privatpersoners hem. Effekter kan ses 
på förändrade arbetssätt men ännu ingen effekt på det ekonomiska 
resultatet. 

 

 Förvaltningen ska dubblera antalet 
automatiserade processer 

Sektionen barn och unga har under hösten kartlagt arbetsprocesser i syfte 
att se över vilka processer inom främst myndighetsdelen som kan 
robotiseras. Resultatet är att två huvudprocesser som kan robotiseras 
identifierats. Detta förväntas starta under maj 2021. Eventuellt ytterligare 
processer kan bli aktuella under året, till exempel e-ansökan bistånd enligt 
SoL inom Biståndsenhet SoL.  

Uddevalla är en av två kommuner som tillsammans med SKR och Tieto 
Every skall automatisera registrering i tre olika kvalitetsregister. 
 
Ett pilotsamarbete har påbörjats med 1177.se. Det kan finnas möjligheter 
att den kommunala hemsjukvården kan använda 1177.se. 
 
Under maj  kommer förvaltningen ta fram en lista med arbetsprocesser som 
skall ses över och därefter automatiseras. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 
fått i uppdrag att i samverkan med 
övriga nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för alla 
kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget 
att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

Förvaltningen har ständigt fokus på att samutnyttja lokaler inom sina 
verksamhetsområden. I mars 2021 flyttade sjuksköterskekontoret Väster 
från Skogslyckans vård- och omsorgsboende till mer lämpliga och 
ändamålsenliga lokaler, i tidigare Curators lokaler vid Uddevalla sjukhus.  

I de lokaler som sjuksköterskorna lämnade på Skogslyckan kommer 2-3 
hemtjänstgrupper att flytta in, så det blir samlade grupplokaler för 
hemtjänsten. De mindre grupplokalerna som fanns inom hemtjänstområdet  
kommer att sägas upp, vilket innebär en besparing av lokaler inom 
hemtjänsten. 
 
I april 2021 flyttade Bemanningsenheten från Strömstadsvägen till 
Junogatan 9, till mer lämpliga och ändamålsenliga lokaler. 
 
Socialtjänstens samverkan med övriga förvaltningar och nämnder sker via 
Lokalförsörjningsgruppen där Socialtjänstens Lokalplanerare ingår. 
 
I spåren av pandemin så kommer många fortsätta jobba några dagar på 
distans. Detta kommer frigöra kontorsytor som kan användas till annat 
alternativt sägas upp. 

 

Mått Kommentar 

 Andel heltidsanställda Förvaltningens andel heltidsanställda var i april 58,4 procent. Under 2020 
var andelen relativt jämn men har under början av perioden ökat något. 
Från och med 2021 finns bättre möjligheter att följa och mäta måttet mer 
likartat. 
 
Förvaltningen och Kommunal har kommit överens att återstarta 
heltidsresan. De flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i 
heltidsresan under 2021. Först ut är Österängen och Kaprifol. Prognosen är 
att andel heltidsanställda kommer att öka. Bedömningen är att minst 150 
medarbetare kommer gå upp på heltid under 2021. 

Prognosen är att förvaltningens målsättningen på 65 procent under 2021 
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inte kommer att nås. 

 Sjukfrånvaro Måttet beskriver förvaltningens totala sjukfrånvaro som till och med mars 
(rullande 12 månader) var 12,34 procent jämfört med 12,42 vid årets slut. 
De inledande månaderna på året har sjukfrånvaron minskat både avseende 
rullande 12 månader och varje enskild månad. Antalet brukare och 
medarbetare med covid-10 har minskat under perioden, vilket till stor del 
beror på vaccinationerna som startade i början av året. Prognosen är en 
fortsatt minskning av sjukfrånvaron till normalnivå. 

Den rådande pandemin gör sjukfrånvaron hög. Den är högre för kvinnorna 
än för männen. Under rådande omständigheter har ingen analys gjorts 
specifikt kring sjukfrånvaron. 
 
Istället har det planerade arbetet med att sänka den långa sjukfrånvaron 
fortsatt under perioden. Det har konstaterats att socialtjänstens sjuktal är 
högre än andra förvaltningen och att det framförallt långtidssjuktalen som 
skiljer sig ifrån de övriga. Som ett led i att sänka sjukfrånvaron i 
socialtjänsten har en HR-partner som har fokus på de långa sjukskrivningar 
anställts året ut. Summering av arbetet hittills är att cheferna efterfrågar mer 
stöd från HR (rehabilitering är svårt) och det saknas tillräcklig kunskap inom 
rehabiliteringsområdet. Rehabiliteringsplanerna har ökat från 4 till 18 i antal. 
En genomgående röd tråd är att det saknas dialog och dokumentation i 
ärendena. 

3.4 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.5 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.6 3 Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.8 och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.10 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 

och turism 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
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3.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Förvaltningen ska ta fram förslag på inriktning för 
daglig verksamhet inom LSS och/eller sysselsättning 
inom socialpsykiatrin som möjliggör stimulerande 
utevistelse för brukare/hyresgäster på vård- och 
omsorgsboendena. 

Socialnämnden har 2020-11-18 § 151 beslutat att avsluta 
uppdraget. 

 Förvaltningen ska prioritera mat- och måltidsstunder i 
kvalitetsarbetet. En jämn kvalitet på matens standard 
mellan de olika vård- och omsorgsboendena ska 
eftersträvas. Brukarnas/hyresgästernas nöjdhet med 
maten ska öka och särskild vikt ska läggas på boenden 
med sämre resultat. 

Socialnämnden har 2020-11-18 § 151 beslutat att avsluta 
uppdraget. 

 Förvaltningen ska ta fram förslag på hur nämndens 
processföring i förvaltnings- och kammarrätt kan 
effektiviseras, gärna i samverkan med andra kommuner. 

Socialnämnden har 2020-11-18 § 151 beslutat att avsluta 
uppdraget. 

 Förvaltningen ska bidra till alternativa icke-
kommunala boendeformer för äldre marknadsförs 
tydligare, t ex genom Bo & Leva-mässan. 

Socialnämnden har 2020-11-18 § 151 beslutat att avsluta 
uppdraget. 

 Socialnämnden ska tillsammans med 
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden 
samverka tätare kring personer som uppbär 
försörjningsstöd i syfte att lyfta fler ur långvarigt 
bidragsberoende. 

Uppdraget avslutade av socialnämnden 2020-06-16 § 85, 
då ansvaret för försörjningsstöd sedan 2020-02-15 inte 
längre finns inom socialnämnden. 

 Socialnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att riktade och förebyggande insatser ska ske 
med stöd i evidens (KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt 
socialnämndens slutrapportering av uppdraget, att riktade 
och förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens. 
 
I delårsrapportering i augusti skrevs följande kring 
uppdraget: En översyn och effektivisering av 
förbyggandeenhetens alla verksamheter genomfördes 
2019. Detta innebär att all verksamhet har prövats mot 
aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom området, och 
att den verksamhet som bedrivs har stöd av den kunskap 
och evidens som finns. 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr SN 2021/00092  

Delårsrapport april 2021 socialnämnden 

Sammanfattning 

Delårsrapport har sammanställts för socialnämnden per april. Socialnämndens 
helårsprognos med 15 000 tkr i överskott avviker med 1,06 procent i jämförelse med 
kommunbidraget.   

Prognosen bygger på en positiv effekt av statsbidragen men inrymmer både överskott 
och underskott inom de olika verksamhetsområdena. Den långsiktiga effekten av 
statsbidragen är i dagsläget svår att bedöma. Kring underskotten finns vidtagna och 
planerade åtgärder beskrivna i delårsrapporten. Verksamhetsområdena med överskott 
visar effekten av det sedan länge påbörjade effektiviseringsarbetet för att nå kommande 
års utmaningar.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Delårsrapport april 2021 socialnämnden 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsrapport april 2021, samt 
 
att informera kommunstyrelsen om väsentlig budgetavvikelse och om vidtagna 
åtgärder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2021-05-26 
Stefan Skoglund, Ann-Charlott Gustafsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-27 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2021-05-28 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning 
Socialtjänstens avdelningschefer 
Emma Åkerblom, controller socialtjänsten 
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Kommunledningskontoret 
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2021-05-31 Dnr KS 2020/00718 

  

 

Handläggare 

Controller Helena Olsson 
Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Justering av kommunbidrag 2021 

Sammanfattning 

Nämndernas kommunbidrag för 2021 behöver justeras på grund av nya löneavtal. 
Justering görs för att nämnderna ska ha en överensstämmelse mellan faktiska kostnader 
och kommunbidrag.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att nämnderna tillförs kommunbidrag om 31 562 tkr för ökade personalkostnader till 
följd av nya löneavtal för 2021, 
 
att finansiering sker genom pris-och lönereserven.   
 

Ärendebeskrivning 

Löneavtal 2021 
Löneavtalen för samtliga förutom lärarna är färdigförhandlade för 2021. Avtalen gäller 
från 2021-04-01 och personalen har fått ny lön och retroaktiv lön i maj. Nämndernas 
kommunbidrag föreslås utökas med 31 562 tkr för att kompensera för de ökade 
kostnaderna, vilket finansieras av pris- och lönereserven.  
 
Ytterligare en reglering av kommunbidragen till nämnderna kommer att ske när lärarnas 
avtal är färdigförhandlade.  
 
Fördelning per nämnd framgår av nedanstående tabell. 
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Peter Larsson Helena Olsson 
Kommundirektör Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 

Kommunbidragsjusteringar 2021, belopp i tkr

Nämnd

Ingående 

kommunbidrag

Sommar-

aktiviteter

Nya 

löneavtal

Utgående 

kommunbidrag

Kommunfullmäktige 11 901 36 11 937

Kommunstyrelsen 368 615 2 446 371 061

Barn och utbildningsnämnden 1 549 656 8 918 1 558 574

Socialnämnden 1 410 473 17 957 1 428 430

Samhällsbyggnadsnämnden 111 807 1 202 113 009

Kultur och fritidsnämnden 147 441 435 1 003 148 879

Valnämnden 100 100

Summa nämnder/styrelse 3 599 993 435 31 562 3 631 990

Pris- och lönereserv 55 238 -31 562 23 676

Årets resultat 34 200 -435 33 765

Redan beslutat



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

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

 

Om- och nybyggnation av Ljungskileskolan, tilläggsbeställning 

av läktare i idrottshall 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 
Fastighets AB om samhällsfastigheter, bland annat om- och nybyggnation 
Ljungskileskolan. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2021 att godkänna Avrop 2 i 
projektet, innebärande bl.a. projektering och utredningar och program för 
genomförande. Kommunstyrelsen är beställare av projektet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2021-06-02 att föreslå kommunstyrelsen att i en 
tilläggsbeställning inkludera läktare i den nya idrottshallen. Behovet av läktare 
motiveras av att Ljungskile är en expansiv del av kommunen och att det idag saknas en 
lokal i södra Uddevalla för mindre idrotts- och kulturarrangemang. Att inkludera läktare 
i den nya idrottshallen möjliggör dessa arrangemang med publik.  
 
Under förstudien har en grov kalkyl tagits fram i samråd med Hemsö som innebär en 
enkel trappstegsläktare i tre rader på västra långsidan. Den inrymmer omkring 160 
platser med en byggyta om cirka 225 kvm. Investeringen är cirka 4 - 4,5 mkr och 
inkluderar marginal för ökade kostnader i byggsektorn. Projekteringen av läktare 
medför inte någon ytterligare kostnad i nuläget. 
 
Skoltomten är relativt liten. Den mark som tilläggsbeställningen tar i anspråk bedöms 
dock inte påverka skolans tillgång till friytor då intilliggande allmänna ytor ändå 
kommer att behöva användas. Inte heller påverkas tillgången till parkeringsplatser. 
 
Tilläggsbeställningen bedöms inte påverka projektets befintliga tidplan, men 
beställningen bör ske snarast möjligt för att inte orsaka försening.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-07. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 113. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-01. 
Grundläggande förutsättningar Ljungskileskolan sammanställd 2020-10-01. 
Förstudie Ny F‐9 skola och förskola i Ljungskile 2019‐03‐25. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-06-07 Dnr KS 2020/00631 

  

 

 

 

att i en tilläggsbeställning inkludera läktare i Ljungskileskolans nya idrottshall, 
 
att tilläggsbeställningen ska finansieras i hyreskontraktet med Hemsö. 
 
att den ökade hyreskostnaden ska finansieras inom kultur- och fritidsnämndens 
budgetram.  
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnad 



 

 

 

 
Protokoll 
Omedelbar justering 

Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr KFN 2021/00084  

Tilläggsbeställning av läktare i idrottshall vid ny- och 
ombyggnation Ljungskileskolan 
Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-10-28 § 319 genomfördes avrop 1 inför förstudie 

om ny-och ombyggnad av Ljungskileskolan enligt samverkansavtal med Hemsö. 

Grundläggande förutsättningar med bland annat förstudie från 2019-03-25 som 

planeringsförutsättning ligger till grund för beställningen från kommunstyrelsen. I 

förstudien lyfter kultur och fritid behovet av en fullmåtts idrottshall och läktare. 

Beställningen till Hemsö innehåller idrottshall med specifikation fullmått som kan 

nås utanför skoltid. 

  

Kultur och fritid har deltagit i arbetsgrupper under samordningen av lokalbehovet under 

förstudie och där fortsatt lyfta behovet av läktare ur aspekten att Ljungskile är en 

expansiv del av kommunen och att det idag saknas en lokal i södra Uddevalla för 

mindre idrotts- och kulturarrangemang. Att inkludera läktare i den nya idrottshallen 

möjliggör dessa arrangemang med publik. 

Under förstudien har en grov kalkyl tagits fram i samråd med Hemsö som innebär en 

enkel trappstegsläktare i tre rader på västra långsidan. Den inrymmer ca 200 platser med 

en läktaryta på ca 165 kvm. Investeringen är ca 4 - 4,5 mkr och inkluderar marginal för 

ökade kostnader på grund av rådande materialbrist inom byggnadssektorn, eventuella 

sprängningar mm. Den faktiska hyreskostnaden tas fram under projektet. För en läktare  

baserad på ca 165 kvm blir en schablonmässigt beräknad hyreskostnad ca 350 000 kr/år.  

  

Investeringsprojektet är tids-och kostnadskritiskt och det har i samordningsprocesserna 

under förstudien inte blivit möjligt att inkludera läktare som en del i investeringen inför 

avrop 2. Kommunstyrelsen är beställare av Hemsöprojektet och en eventuell 

tilläggsbeställning behöver tas beslut om där för att säkerställa budget. Det bör då ske 

snarast möjligt för att inte försena investeringsprojektet. 

  

Kultur och fritidsförvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden att förtydliga behovet 

av läktare samt att lyfta beslutet till kommunstyrelsen för en tilläggsbeställning om att 

inkludera läktare i den nya idrottshallen vid ny-och ombyggnation av Ljungskileskolan.  

  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-10-28 § 319 

Grundläggande förutsättningar Ljungskileskolan sammanställd 2020-10-01 

Förstudie Ny F-9 skola och förskola i Ljungskile 2019-03-25 

  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Omedelbar justering 

Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

att i en tilläggsbeställning inkludera läktare i den nya idrottshallen vid ny-och 

ombyggnation av Ljungskileskolan samt 

  

att tilläggsbeställningen ska finansieras i hyreskontraktet med Hemsö  

  

Beslutet ska omedelbart justeras.  
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2021-05-31 Dnr KFN 2021/00084 

  

 

Handläggare 

Tf förvaltningschef Paula Nyman 
Telefon 0522-69 63 75 
paula.nyman@uddevalla.se 

 

Tilläggsbeställning av läktare i idrottshall vid ny- och 

ombyggnation Ljungskileskolan 

Sammanfattning 

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-10-28 § 319 genomfördes avrop 1 inför förstudie 
om ny-och ombyggnad av Ljungskileskolan enligt samverkansavtal med Hemsö. 
Grundläggande förutsättningar med bland annat förstudie från 2019-03-25 som 
planeringsförutsättning ligger till grund för beställningen från kommunstyrelsen. I 
förstudien lyfter kultur och fritid behovet av en fullmåtts idrottshall och läktare. 
Beställningen till Hemsö innehåller idrottshall med specifikation fullmått som kan 
nås utanför skoltid. 
 
Kultur och fritid har deltagit i arbetsgrupper under samordningen av lokalbehovet under 
förstudie och där fortsatt lyfta behovet av läktare ur aspekten att Ljungskile är en 
expansiv del av kommunen och att det idag saknas en lokal i södra Uddevalla för 
mindre idrotts- och kulturarrangemang. Att inkludera läktare i den nya idrottshallen 
möjliggör dessa arrangemang med publik. 
Under förstudien har en grov kalkyl tagits fram i samråd med Hemsö som innebär en 
enkel trappstegsläktare i tre rader på västra långsidan. Den inrymmer ca 200 platser med 
en läktaryta på ca 165 kvm. Investeringen är ca 4 - 4,5 mkr och inkluderar marginal för 
ökade kostnader på grund av rådande materialbrist inom byggnadssektorn, eventuella 
sprängningar mm. Den faktiska hyreskostnaden tas fram under projektet. För en läktare  
baserad på ca 165 kvm blir en schablonmässigt beräknad hyreskostnad ca 350 000 kr/år.  
 
Investeringsprojektet är tids-och kostnadskritiskt och det har i samordningsprocesserna 
under förstudien inte blivit möjligt att inkludera läktare som en del i investeringen inför 
avrop 2. Kommunstyrelsen är beställare av Hemsöprojektet och en eventuell 
tilläggsbeställning behöver tas beslut om där för att säkerställa budget. Det bör då ske 
snarast möjligt för att inte försena investeringsprojektet. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen föreslår kultur och fritidsnämnden att förtydliga behovet 
av läktare samt att lyfta beslutet till kommunstyrelsen för en tilläggsbeställning om att 
inkludera läktare i den nya idrottshallen vid ny-och ombyggnation av Ljungskileskolan.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-10-28 § 319 
Grundläggande förutsättningar Ljungskileskolan sammanställd 2020-10-01 
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2021-06-01 Dnr KFN 2021/00084 

  

 

 

 

Förstudie Ny F‐9 skola och förskola i Ljungskile 2019‐03‐25 
 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen 
 
att i en tilläggsbeställning inkludera läktare i den nya idrottshallen vid ny-och 
ombyggnation av Ljungskileskolan samt  
att tilläggsbeställningen ska finansieras i hyreskontraktet med Hemsö  
 
 
 
 
 
 
 
 
Paula Nyman  
Tf förvaltningschef  

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Grundläggande förutsättningar: 
Ljungskileskolan 
Sammanställd 2020‐10‐01

Planeringsförutsättningar: Lokalbehovsprogram dat. 2019‐03‐15

Funktionsprogram Uddevall grundskolar 2019 

Förstudie Ny F‐9 skola och förskola i Ljungskile dat. 2019‐03‐25

Lokalbehov:  Kommentar

Kapacitet:  1030 elever och 150 vuxna 

Innehåll  Årskurs F‐3: 400 elever, 4 hemområden 

Årskurs 4‐6: 300 elever, 3 hemområden 

Årskurs 7‐9: 330 elever, 3 hemområden 

Friytekrav (bygglov) Årskurs F‐6: 30 kvm  Måste utredas  

Årskurs 7‐9: 20 kvm  

Innehåll:

Huvudentré Välkomnande, central placering som förbinder skolans olika delar 

Idrottshall  1 fullmått + 1 B‐hall, nås utanför skoltid  Sviktande golv önskas 

Tillagningskök 1 st Bara för skolan under skoltid? 

Hemområden 

Specialsalar

Bibliotek

Samlingssal

Administration

Vaktmästeri

Varuintag

P‐platser/Busshållplatser

Övrigt: Lätt orienterad 

Skofri skola

Flexibelt, omställningsbart i vardagsarbet och ver tid 

Miljövänlig

F‐6 egna entrér med utgång till skolgård 

Öppen skola efter skoltid

Mötesplats för spontan aktivitet 

Etappindelad byggnation Pågående verksamhet under byggnation 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt 

Telefon 0522-696497 

adam.gistedt@uddevalla.se 
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1. Bakgrund  

Uddevalla växer och i kommunens befolkningsprognos 2018–2027 beräknas befolkningen öka med 

ca 4 700 personer till ca 61 000 år 2027. Antalet barn i förskoleåldern 1–5 år väntas öka med drygt 

400 barn och elever i grundskolan 6–15 år med drygt 1000 elever. Den största 

befolkningsutvecklingen förväntas ske i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att 

behoven av platser i både förskolor och skolor i kommunen kommer att öka. 

Ljungskileskolan är en av de skolor som är mest trångbodd och inför höstterminen 2018 var 519 

elever inskrivna på 475 platser. Skolan är 3-parallellig men har 4 paralleller i årskurs 1–3 och har 

fått inrymma elever i tillfälliga rum som ej är avsedda för ändamålet. Det saknas även utrymme för 

lärarplatser och grupprum. 

För elever i årskurs 7–9 finns Linneaskolan som ligger i anslutning till Ljungskile folkhögskola. 

Skolan togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande behov av 

högstadieskola i Ljungskile. Forshällaskolans elever har tidigare efter avslutad grundskola fortsatt 

årskurs 7 på Sommarhemsskolan. Detta är ej längre möjligt då Sommarhemsskolan fylls av elever 

från Uddevalla tätort.  

 

Då antalet barn och elever ökar och att den nuvarande kapaciteten för skolplatser inte räcker till 

kommer stora insatser att krävas under de kommande åren för att utöka kapaciteten.  

Förstudien skall reda ut förutsättningarna för en ny- till- och ombyggnad av Ljungskileskolan så att 

skolan i framtiden ska kunna ha kapacitet för drygt 1000 elever samt utreda möjligheterna till ny 

förskola som utökas från dagens fem avdelningar till sex avdelningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beräknad elevökning mellan 2017–2022 
 
Skolområdet består av ca 57 500 m² inklusive parkeringar och omfattas av fyra stycken fastigheter 

som är i kommunal ägo. I den södra delen av skolområdet är förskolan placerad och i den norra 

delen ligger Ljungskileskolan med årskurs F-6. Skolområdet avgränsas av lokalgatan Hälle Lider 

som dagtid stängs av med en vägbom. 
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Ljungskile skola  

2. Beställarens syfte och mål  

Syftet med förstudien är att reda ut förutsättningarna för en ny-, till och ombyggnad av 

Ljungskileskolan. Skolan har kapacitet för 475 elever och förstudien ska reda ut om det är möjligt 

att bygga ut skolan till en kapacitet om drygt 1000 elever, skolan går då från en F-6 skola till en F-9 

skola. Då även förskolans lokaler är trångbodda och uttjänta kommer förstudien även behandla ny 

förskola som ska gå från dagen fem avdelningar till sex. 

 

Förstudien riktar främst in sig på att besvara följande frågeställningar: 

• Är det möjligt att bygga en skola med kapacitet för drygt 1000 elever på samma plats som 

Ljungskileskolan är belägen idag? 

• Hur ser planläget ut, krävs det nytt planarbete för den nya skolan? 

• Vilka utmaningar finns det på fastigheten som måste lösas? 

• Vad kommer skolan att kosta? 

• När kan den nya skolan stå färdig för inflytt? 
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Barn och utbildningsförvaltningen har även angett följande kriterier som särskilt viktiga för den nya 

Ljungskileskolan: 

 

• En välkomnande huvudentré till central del av byggnaden som förbinder skolans olika delar. 

Denna bör innehålla matsal, bibliotek, samlingssal, administration, gemensamma utrymmen 

mm. 

• Skolan ska vara överskådlig och lätt att orientera sig i. 

• Flexibel – lokalerna ska kunna anpassas till varierat elevantal. 

• Tillgänglig och inkluderande för alla 

• Ljus med fönster i alla rum 

• Miljövänlig 

• Skofri skola – innebär att hela skolan ska kunna nås inifrån. 

• Hemområden innehållande klassrum, grupprum, arbetstorg/fritids, lärararbetsrum, kapprum 

mm 

• Egna entréer till åk F-6 med utgång till skolgården. 

• P-platser och busshållplats på lagom avstånd till skolan. 

• Ny idrottshall 

• Öppen skola efter skoltid som kan användas på kvällar och helger för bland annat kultur och 

fritid, förenings- och näringsliv mm. 

 

Förstudien ska vara ett beslutsunderlag gällande eventuell investering samt underlag för eventuellt 

plan- och projekteringsarbete. Förstudien upprättas i tidigt skede av projektet där 

utformningsförslag för skolan finns framtagen men där detaljer inte finns fastställda. 

3. Tillvägagångssätt/metod  

Arbetet med förstudien har gjorts i nära samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och barn 

och utbildningsförvaltningen. 

I arbetsgruppen ingår följande kompetenser 

• Beställaren: Barn och utbildning; Ingela Haglund Hansson (Utredare), Tony Andersson 

(Lokalplanerare), Fredrik Ternander (Avdelningschef Grundskolekontoret) 

• Byggprojektledare Frida Olsson  

• Fastighetsförvaltare: Christina Jingvall 

• Trafikingenjör: Anna-Karin Forseng 

• Planarkitekt: Mats Windmark och Madelene Hammarberg 

• Arkitektkonsult: Mattias Öhlin, Mats & Arne Arkitektkontor 

• Mark- och exploateringsingenjör: Adam Gistedt 

 

Kontakt har tagits med representanter från Uddevalla Energi för att stämma av hur el- och 

fiberförsörjningen ser ut i området och med Västvatten för att utreda hur kapaciteten ser ut för 

kommunalt vatten, spill- och dagvatten i området och vad som krävs för eventuell utbyggnad av 

nätet.  

Intervjuer har även utförts med projektledare för liknande skolbyggnationer, däribland 
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projektledaren för Sylteskolan i Trollhättan (nybyggnation av F-9 skola för 1000 elever) och 

projektledaren för Sjöviksskolan i Årstadal, Stockholm (F-9 skola för 1200 elever). 

4. Resultat 

4.1 Översiktsplan 

Den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile antagen av kommunfullmäktige 2007 redovisar att 

markanvändningen för skolområdet är ”Allmän service”. Översiktsplanen bedöms därmed 

överensstämma med förstudiens intentioner till att bygga en större skola i Ljungskile 

 

 
Utdrag ur Fördjupad översiktsplan för Ljungskile, ”Bestämmelser och rekommendationer” 

4.2 Planförhållanden 

Skolområdet består av fyra stycken fastigheter som är i kommunal ägo. Norr om den genomgående 

lokalgatan Hälle Lider ligger fastigheterna Skälläckeröd 1:63 och 1:40. Området omfattas av 

byggnadsplan antagen 1969. Byggnadsplanen medger bebyggelse för allmänt ändamål och stor del 

av området anges som prickmark – mark som inte får bebyggas. I den sydöstra delen av området 

finns en outnyttjad byggrätt, även denna medger allmänt ändamål. 
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Byggnadsplan från 1969 för norra delen av området 
 
Skolområdet söder om Hälle Lider består av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:309 och 1:288, området 

omfattas av stadsplan antagen 1975. Stadsplanen anger stor del av marken med byggrätt avsedd för 

allmänt ändamål och med en bygghöjd om maximalt 7,2 meter. 
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Stadsplan för södra delen av området, antagen 1975 

 

För att kunna bygga en ny skola med den kapacitet som barn och utbildningsförvaltningen 

efterfrågar kommer det krävas att ny detaljplan upprättas då nuvarande byggrätter och tomtmark ej 

tillåter en sådan omfattande byggnation som den nya skolan beräknas bli. Mark som är angett som 

allmän plats i planen behöver bli kvartersmark för skoländamål och byggrätterna behöver utökas.  

 

Förskolan bedöms dock kunna uppföras utan planändring. Marken där förskolan är placerad är 

planlagd för allmänt ändamål i förskolans föreslagna disposition under punkt 4.13 utökas inte 

byggarean markant utan halva förskolan bebyggs med ytterligare en våning. 

 

Ett planarbete om denna omfattningen beräknas ta cirka två år från planbesked till lagakraftvunnen 

detaljplan under förutsättning att planen inte överklagas. 
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4.3 Natura 2000-område 

Skolan avgränsas i nordöst av Tjöstelsrödsbäcken som rinner i öst-västlig riktning och sedermera 

mynnar ut i havet. I området kring skolan är Tjöstelsrödsbäcken och ett 4,7 ha stort område angivet 

som Natura 2000-område. Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom 

EU. Utpekande av Natura 2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och 

habitatdirektiv. Syftet är att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras miljöer 

förstörs. 

Det främsta syftet med Natura 2000-området vid Tjöstelsrödsbäcken är att bevara den rödlistade 

mossarten Brynia som har en av sina få lokaler vid Tjöstelsrödsbäcken. Vattendraget och lövskogen 

är en förutsättning för bevarandet och är därmed också prioriterade. 

 

 
Natura 2000-området markerat med blått (källa: Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur) 
  



 

 

 

 
 

 
 10 (26) 

    

 

 

      

     

    

  

4.4 Fornlämningar 

Inom skolområdet finns en känd fornlämning. Fornlämningen finns belägen norr om Hälle Lider i 

den östra delen av skolområdet och är av lämningstyp fossil åkermark samt omfattar ett 90x60 

meter stort område. Lämningen är klassad som ett bevakningsobjekt vilket innebär att 

fornlämningens status inte kunnat bedömas vid en okulär besiktning utan behöver utredas vidare. 

Förstudien tar inte upp någon fördjupad undersökning av fornlämningen men detta kan krävas i och 

med eventuellt detaljplanearbete. 

 

 
Fornlämning i östra delen av det norra skolområdet. Källa: Riksantikvarieämbetet 
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4.5 Kulverterad bäck 

Centralt i området söder om Hälle Lider finns en gruslagd bollplan vilket det rinner en kulverterad 

bäck under. Kulverteringens sträckning är inte helt känd men antas i förstudien gå i rät linje mellan 

inmynningen och utmynningen enligt bilden nedan. Kulverteringen har i förstudiens förslag på 

disposition av den nya skolan under punkt 4.13 undvikits att överbyggas. Ytterligare utredning av 

bäcken bör göras i och med dagvattenutredning under planprocessen. 

 

 
Antagen sträckning av kulverterad bäck 

4.6 Infrastruktur och trafik 

För att säkra trafiksituationen vid skolan är lokalgatan Hälle Lider avstängd för genomfartstrafik 

med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00. Skolan angörs därför från två håll. Från båda håll 

nås den via gator med låg standard som inte är anpassade för den biltrafik som råder idag. Den 

huvudsakliga angöringen med bil är västerifrån på Hälle Lider. Från huvudvägnätet är det ca 150 m 

lokalgata fram till skolan. Här finns en gång- och cykelbana och direktutfarter från bostäder. 

Trafikmängden på gatan idag är ca 1100 fordon per dygn. Från detta håll nås en parkeringsplats 

med 35 platser.  

 

Österifrån nås skolan via Skafterödsvägen och Rosenvägen fram till Hälle Lider. Från 

huvudvägnätet är det ca 600 m lokalgata fram till skolan. Här finns flera korsningar med låg 
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standard. Det finns gångbana men ingen cykelbana. Uppgift saknas om trafikmängd på 

Rosenvägen. 

Öster om bommen på Hälle Lider finns en vändplats med på- och avstigningsplats och tre 

korttidsparkeringar.  

Söder om skolan, med infart från Skafterödsvägen, finns en parkeringsplats avsedd för Hälle 

förskola. Den används också för hämtning och lämning av skolbarn. 

I dagsläget angör sju skolbussar Ljungskileskolan på morgonen mellan 07:33 och 07:52. 

Skolbusshållplatsen ligger på Skafterödsvägen med ca 200 m gångavstånd ifrån skolan. 

Busshållplatsen behöver byggas ut för att kunna ta emot fler bussar vid en så pass kraftig utbyggnad 

av skolan.  

 

Gångvägen mellan hållplatsen och skolan korsar Hälle Lider vid ett förhöjt övergångsställe. Här 

finns också bommen som stänger av Hälle Lider för genomfartstrafik. 

Ljungskile med omnejd har stor utpendling. Många kör bil och det är vanligt att föräldrar på väg till 

jobbet samtidigt passar på att skjutsa barnen till skolan. Detta skapar stora anspråk på att komma 

nära skolan med bil för att hämta och lämna.  

 

Trafiksituation vid skolan på morgnarna är besvärlig. Mycket trafik kommer under en begränsad tid 

till skolan. Lämning av barn sker till största delen på parkeringsplatsen väster om bommen. Där är 

de flesta parkeringsplatserna upptagna redan från kl. 7.30. Skolan börjar kl. 8 och när föräldrarna 

anländer för att lämna av barnen strax före 8 är parkeringen vanligtvis full.  

Eftersom det inte finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som 

inte ska parkera för att följa med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig ut på Hälle Lider. 

Bilar parkeras på gångbanorna i anslutning till parkeringsplatsen och på ytan framför 

gymnastiksalen.  

 

Många föräldrar till de mindre barnen som går på den övre skolgården (längst österut) vill följa sitt 

barn fram till skolgården. De har därför behov av att kunna parkera bilen. Gångvägen mellan 

parkeringen och den övre skolgården är inte helt separerad från biltrafik. Gångvägen korsar vägen 

fram till skolans lastintag där det också är vanligt att bilar parkeras vid hämtning och lämning av 

barn. Samma situation uppstår när de lägre årskurserna slutar vid kl. 13. Då anländer många 

föräldrar samtidigt för att hämta barnen. Avstigning sker också på parkeringen nedanför Hälle 

förskola, intill skolbusshållplatsen. 

 

Vid en utbyggnad av skolan från 500 elever till drygt 1000 elever kommer behovet av parkering och 

infrastruktur att utökas kraftigt. Att fullt ut tillgodose utrymmesbehovet för hämtning och lämning 

med bil skulle innebära stora ytor för biltrafik vid skolan, ytor som endast nyttjas under liten del av 

dygnet. 

 

En risk med att skapa hög kapacitet för biltrafik är att det främjar skjutsandet med bil i stället för att 

uppmuntra till att gå eller cykla till skolan. Å andra sidan kan låg kapacitet för skjutsning med bil 

medföra ett oförutsägbart beteende hos trafikanter med backande och vändande bilar som följd. 

Detta i sin tur skapar en otrygg miljö som gör att fler väljer att skjutsa sina barn.  
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Det innebär att det är en svår balansgång att skapa tillräckligt bra kapacitet för biltrafik vid skolor.  

För att kunna redogöra för hur trafik- och parkeringsfrågan kan lösas vid en ombyggnad av befintlig 

skola behöver kommunen ta ställning till vilket förhållningssätt till biltrafik och parkering som ska 

råda.  

 

Det bedöms inte vara möjligt att nära skolan tillgodose både behovet av plats för hämtning och 

lämning med bil och behovet av personalparkering. Närmast skolan kan bara det ena behovet 

tillgodoses och med tanke på de begränsade ytorna i befintlig miljö är det tveksamt om ens det ena 

behovet kan lösas fullt ut. Antingen ges föräldrar möjlighet att köra ända fram till skolan, eller så 

får på- och avstigning lösas längre ifrån skolan på någon helt annan plats.  

 

En skola med drygt 1000 elever i årskurs F-9 och ny förskola om 120 elever kommer att generera 

ännu mer trafik till en redan ansträngd situation. Eftersom utrymmet vid skolan är begränsat är 

möjligheten att skapa bra trafik- och parkeringslösningar också begränsad. Det kommer att vara 

mycket svårt, om inte omöjligt, att uppnå en fungerande trafiksituation om skolan byggs ut i den 

omfattning som föreslås enligt kommunens trafikavdelning.  

4.7 Vatten- och avlopp 

Skoltomten ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten, dag- och spillvatten. Det 

nuvarande Va-nätet är inte dimensionerat för en skola med drygt 1000 elever och behöver därför 

byggas ut. Västvatten behöver utföra utredningar i området för att se vad som krävs för att kunna 

leverera vatten till den nya skolan. Västvatten behöver även beställa en utredning för 

spillvattennätet för att få fram vilka åtgärder som krävs för den nya skolan. Båda utredningarna 

kräver mätinsatser i befintligt nät innan utredning. Västvatten bekostar mätning och utredning efter 

beställning från kommunen. 

Kommunen betalar endast anslutningskostnad för de tillkommande ytor på skolan som byggs och 

avgiften är därmed oberoende av Västvattens kostnad för att förstärka nätet för vatten, dag- och 

spillvatten. För skola så räknas varje 300 m² tillbyggd yta (BTA) som en lägenhet och 

lägenhetsavgiften är 45 135 kr inkl. moms/lgh. Det innebär att om Ljungskileskolan byggs ut i den 

omfattning som föreslås under punkt 4.14 i denna förstudie blir anslutningskostnaden  

ca 2 000 000 kr. 

4.8 El, fiber- och fjärrvärmeanslutning 

Dagens elnät antas inte att ha den effekt som krävs för en skola om drygt 1000 elever. Det finns 

dock en befintlig högspänningsledning (10 kV) i alldeles närhet till skolan som kan användas. För 

detta krävs en ny transformatorstation. En uppskattad kostnad för att elansluta den nya skolan är 

enligt Uddevalla Energi ca 500 000 kr. 

Ljungskileskolan är ansluten med svartfiber via Uddevalla Energi. Idag används 1 Gb/s och i daglig 

trafik används ca 150 Mb/s. Därmed tål fiberanslutningen betydligt mer kapacitet än vad som 

används idag och det finns även möjlighet att utöka till 10 Gb/s om det skulle behövas. Därmed 

tillkommer inga kostnader för fiber utöver fiber mellan eventuella byggnader och datanät inom den 

nya skolan. 
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Skolan är ansluten till fjärrvärme. Uddevalla Energi behöver utreda eventuell utbyggnad av nätet 

vid anslutning av den nya skolan. Beräknad anslutningskostnad uppskattas till 300 000 kr. 

 

4.9 Kultur och Fritidsförvaltningens synpunkter på ny skola i Ljungskile 

Två möten har hållits med företrädare från kommunens kultur och fritidsförvaltning. Deras behov 

tas upp nedan och förvaltningen bör vara tidigt involverade under projekteringen för ett nära 

samarbete kring skolans utformning.  

Kultur och fritidsförvaltningen anser följande punkter som särskilt viktiga vid utformningen av den 

nya skolan: 

• Spontan aktiv mötesplats, syftet med en sådan plats är att inspirera människor till ökad 

rörelse och aktivitet, att sänka trösklarna och öka tillgängligheten för aktivitet. Någon sådan 

plats finns inte i Ljungskile idag och bör finnas inom skolområdet men även vara placerad 

så den är tillgänglig även utanför skoltid. Den måste byggas på ett sätt som attraherar båda 

könen, ett sätt för detta vore att involvera elever tidigt i arbetet med mötesplatsen. 

• Idrottshallen behöver byggas i fullmått för att bli attraktiv för föreningar utanför skoltid, 

gärna med läktare. Takhöjden behöver vara minst 8,5 meter. Kjelldalsskolan har byggts med 

sviktande golv vilket även denna hall bör ha. 

• Omklädningsrum och duschutrymmen måste byggas på ett sätt som främjar den personliga 

integriteten. 

• Det vore bra om det finns egna entréer till skolans utrymmen för estetiska ämnen såsom t.ex. 

musiksalar så att dessa kan användas utanför skoltid av exempelvis kulturskolan. Även 

slöjdsalar, mötesrum hemkunskap aula är av intresse att hyra utanför skoltid om möjligheten 

tillvaratas, 

• Gällande den konstnärliga gestaltningen för skolan är det viktigt att kultur och 

fritidsförvaltningen involveras tidigt i arbetet.  

• Det pågår en utredning från kultur och fritidsförvaltningens sida gällande ungdomars behov 

i Ljungskile avseende fritidsaktiviteter. Utredningen är klar i oktober månad och kan ge 

ytterligare information kring hur delar av skolan och skolgården bör utformas. 

• Natura 2000-området norr om skolan lämpar sig väl som skolskog. 

• En stängning av Hälle Lider, lokalgatan som går genom skolområdet vore positivt. 

• 10-års hyreskontrakt är tecknat för folkbiblioteket, det har löpt ett år av avtalet. Därmed ser 

kultur och fritid inget behov av att skolbiblioteket görs publikt för allmänheten. 

4.10 Geoteknik 

Då det utförts flertalet geotekniska undersökningar inom området för Ljungskile skola har 

Bohusgeo i förstudien fått i uppdrag att sammanställa undersökningarna till ett dokument. 

Bohusgeo har redovisat de äldre undersökningarna i plan och sammanställningen syftar till att ge ett 

geotekniskt underlag redan tidigt i processen samt en kostnadsberäkning för de geotekniska 

utredningar som krävs i detaljplaneprocessen. Geotekniska förhållanden som går att utläsa från de 

utförda undersökningarna redovisas nedan och är indelat sex olika områden inom skolområdet. Hela 

Bohusgeos PM och sammanställning i plan finns redovisad som bilaga till förstudien.  
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4.10.1 Område mellan förskola och gamla ishockeyrinken  

Området mellan förskolan och gamla ishockeyrinken (markerad A på nedanstående karta) bedöms 

ur geoteknisk synpunkt vara gynnsam för byggnation. Jorddjupen är relativt grunda och det saknas 

ofta sammanhängande lerlager. Sannolikt är den geotekniska insatsen begränsad för att utreda 

släntstabiliteten och bedömningen är att förhållandena är gynnsamma. Ytterligare undersökningar 

föreslås i två sektioner. 

Äldre beräkningar finns utförda i anslutning till Skälläckerödsbäcken och belastningsrestriktioner 

finns angivna för att bygga nära bäckravinen. Ytterligare kontroll kan behöva utföras då marknivåer 

kan ha förändrats vid byggnation. 

4.10.2 Område vid ravin, nordväst om ishockeyrinken (Skälläckerödsbäcken) 

Södra sidan av ravinen (markerad B på nedanstående karta) utgörs av 2–5 meter fast jord av 

torrskopelera och silt. Mella skolbyggnaderna och bostadshusen finns ca 10 meter lera och det kan 

inte uteslutas att det finns lera i Skälläckerödsbäckens ravin och risker för bakåtgripande skred. 

Undersökningar föreslås utföras i en sektion. 

4.10.3 Slänt och mur vid skolan 

Vid varuintaget för skolan (markerad C på nedanstående karta) är höjdskillnaden stor och där finns 

en platsgjuten mur. I samband med detaljplaneläggningen bör man redovisa att denna är 

tillfredsställande stabil vilket också gäller hela skolbyggnaden. Eventuellt krävs undersökning i en 

sektion. 

4.10.4 Skolområdet, södra sidan av Tjöstelsrödsbäcken 

Skolområdet söder om Tjöstelsrödsbäcken (markerad D på nedanstående karta) saknar i stora delar 

geotekniska undersökningar, det finns dock en utförd vid skolbyggnaden i öster. Undersökningen 

har visat på att det vid skolbyggnaden finns upp emot 20 meter lera, ytterligare undersökningar 

föreslås i fyra sektioner samt en kompletterande vid den östra skolbyggnaden.  

4.10.5 Område norr om Tjöstelsrödsbäcken  

Vid området norr om Tjöstelsrödsbäcken (markerad E på nedanstående karta) finns endast en 

sondering utförd som är avbruten på 10 meter. Sonderingen visade på lera och Bohusgeo bedömer 

att området utgörs av lera i sin helhet. Undersökningar föreslås i tre sektioner. 

4.10.6 Ängen nedanför Tjöstelseröds gård 

De övre delarna av ängen i området nedanför Tjöstelsröds gård (markerad F på nedanstående karta) 

utgörs av fastmark och bedöms gynnsamma för byggnation medan de nedre delarna ner mot 

Tjöstelsrödsbäcken har ansträngd släntstabilitet och belastningsbegränsningar är rekommenderade.  

4.10.7 Sammanfattning geoteknik 

Området bör ses över i sin helhet under eventuellt framtida planarbete och en detaljerad 

stabilitetsutredning kommer då att krävas. Det befintliga undersökningsmaterialet är omfattande 

men av naturliga skäl saknas undersökningar, främst i de yttre delarna av området.  

För fält och laboratoriearbeten beräknas kostnaderna preliminärt till ca 485 000 kr inklusive 
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uppritning i en markteknisk undersökningsrapport (MUR). Eventuellt kommer Länsstyrelsen kräva 

att undersökningar utförs i Natura 2000 området vid Tjöstelsrödsbäcken, kostnader för detta är inte 

medräknat i kostnadsbedömningen. Kostnaderna för tillhörande utredningsarbeten är svåra att 

bedöma i detta stadie men uppskattas till mellan 150 000 kr 250 000 kr.  

 

 
Sektioner geoteknisk undersökning 

4.11 Inventering av befintliga skolbyggnader 

Kommunens fastighetsavdelning har haft samråd och inventering vad gäller skicket på nuvarande 

skolbyggnader för Ljungskileskolan. Byggnaderna redovisas med A-I på nedanstående kartbild. 

 

Byggnad A som är befintlig skolbyggnad har visst renoveringsbehov avseende byte av yttertak samt 

översyn av ventilation. Byggnaden finns med i fastighetsavdelningens underhållsplan men inga 

åtgärder kommer att utföras innan man vet vad som planeras för den nya skolan. 

 

Byggnad B som är befintlig skolbyggnad är i gott skick med ny ventilation, nytt yttertak, fönster 

mm. Byggnaden är i ett plan och någon påbyggnad är ej möjligt pga. byggnadens konstruktion. 
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Byggnad C är i behov av renovering och finns med i fastighetsavdelningens underhållsplan men 

man avvaktar med åtgärder tills man vet vad som planeras för den nya skolan. 

 

Byggnad D har bevarandevärde dock krävs översyn av ventilation. 

 

Byggnad E är i dåligt skick och har inget bevarandevärde. 

 

Byggnad F, Musikens hus är i gott skick och har nyligen rustats upp. 

Byggnad som nämns som G är i dåligt skick och har inget bevarandevärde. 

 

Byggnad H kräver åtgärder för ventilationen men är i övrigt i gott skick. 

 

Byggnad I som är nuvarande förskola har problem med inomhusmiljön och det är ett pågående 

arbete för att hitta orsaken och en lösning på problemet. Byggnaden får anses uttjänt och omodern 

för sitt syfte och bör därför ersättas. 

 

 
Inventering av skolbyggnader 
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4.12 Jämförelseobjekt 

En översyn har gjorts gällande liknande skolbyggnationer som utförts i närtid. I Stockholm byggs 

just nu en av Stockholms största grundskolor, Sjöviksskolan i Årstadal. Skolan är byggd som en F-9 

skola och ska dimensioneras för 1200 elever i tio hemvister samt 200 personal. 

Skolans omfattar ca 12 600 m² och en skolgård om ca 5 300 m² vilket motsvarar en friyta om ca 4,4 

m² per elev. Den lilla skolgårdsytan kräver schemalagd användning och har getts en utformning 

som medger varierande aktiviteter för såväl rast som utomhuspedagogik.   

Köket dimensioneras för att tillgodose skolans egna behov och matsalen planeras för 460 sittplatser 

och omfattar 650 m² och köket 310 m². 

Skolans idrottssal byggs under mark, omfattar 680 m² och kan delas in i tre delar med hjälp av 

ridåväggar. I anslutning till idrottshallen byggs tre dubbla omklädningsrum (dam/herr). Det finns 

inga parkeringsplatser inom skolfastigheten, endast parkering för rörelsehindrade från intilliggande 

väg. Bedömd projektkostnad var i maj 2015 453 miljoner kronor eller 36 000 kr/m² BTA med en 

hyra om ca 33 miljoner kronor första året. 

Produktionen startade hösten 2016 och skolan beräknas klar till vårterminen 2020. 

 

I Trollhättan påbörjades byggnation av nya Sylteskolan 2017. Skolan byggdes 1972 och är idag 

uttjänt och elevunderlaget är betydligt större. Den nya skolan är en F-9 skola och ska erbjuda plats 

för 1000 elever jämfört med nuvarande kapacitet om 700 elever. Skolan är den största investering 

som Trollhättan stad någonsin gjort.  

Hela den nya skolan omfattar 21 000 m² inklusive ny idrottshall om 3000 m², fritidsgård 900 m² och 

nytt stadsbibliotek om 1100 m², skolbyggnaderna omfattar 16 000 m². Endast 750 m²av den 

befintliga skolan kommer att finnas kvar i det utförande den gör idag, de kommer dock 

lokalanpassas för att passa in i övriga upplägget, resterande blir nybyggt. 

Hela skolområdet inklusive vägar omfattar 65 000 m² och uteytan per elev beräknas till 27,8 m², 

räknas närliggande bollplan på parkmark in i uteytan blir denna 30,5 m². 

Skolan inrymmer tillagningskök med kapacitet om 1200 portioner per dag. Det byggs två matsalar, 

en för eleverna upp till årskurs 6 och en för årskurserna 7–9. Hela skolan är i två plan förutom den 

del som 7–9 disponerar som är i tre plan. 

Inom skolfastigheten finns ca 200 parkeringsplatser varav 12 platser för elbilsladdning. För 

cykelparkering finns tillgång till låsta cykelhus med 25 platser för laddning av elcyklar. 

Bedömd projektkostnad är 550 miljoner kronor eller 24 000 kr/ m² BTA med en årlig hyra beräknad 

till 26,2 miljoner. Endast mindre ändringar i befintlig detaljplan krävdes.  

Idrottshallen stod färdig i maj 2018, skolan beräknas klar i juni 2020 och hela projektet beräknas 

klart till slutet 2022. Förstudien antogs i kommunfullmäktige under 2015. 

4.13 Lokalbehov och förslag på disposition 

För att bedöma skolans storlek och lämplig/möjlig disposition har samarbete skett med Mats & 

Arne Arkitekter AB. Mats & Arne Arkitekter AB har upprättat ett preliminärt lokalprogram 

(redovisas som bilaga till denna förstudie) som grundar sig på regelbundna möten med barn och 

utbildningsförvaltningen samt jämförelser med bland annat Sylteskolan i Trollhättan och nya 

Kjelldalsskolan.  
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Den nya skolan blir om den byggs i den omfattning som föreslås Uddevallas klart största skola med 

en kapacitet om 1030 elever och 150 vuxna. Detta kan jämföras med nya Källdalsskolan (F-6) som 

har en kapacitet om 580 elever och nya Ramnerödsskolan (F-9) med en kapacitet om 650–750 

elever.  

Nya Ljungskileskolan dimensioneras enligt följande: 

• Årskurs F – 3, totalt 400 elever med fyra hemområden. 

• Årskurs 4 - 6, totalt 300 elever med tre hemområden. 

• Årskurs 7 - 9, totalt 330 elever med tre hemområden 

 

Skolans volym grundar sig i det preliminära lokalprogrammet och vid fortsatt arbete behöver 

programmet analyseras ytterligare utifrån önskemål, behov och myndighetskrav. Dispositionen är 

översiktligt och framtagen på preliminära och osäkra data. Förslaget kommer med all sannolikhet 

att omarbetas om man väljer att fortsätta arbetet genom upprättande av detaljplan, utredningar av 

markförhållanden, trafik osv.  

 
Förslag till ny skola i Ljungskile 
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Ovan redovisat förslag rymmer ny skola i Ljungskile med kapacitet för strax över 1000 elever med 

en total yta om ca 18 700 m² BTA samt ny förskola för 120 barn med en yta om 1250 m² BTA. 

 

I skolbyggnad benämnd A på ovanstående illustration föreslås att byggnadens stomme behålls då 

den i detta skede bedöms i sådant skick att detta framstår mest ekonomiskt. Byggnaden är i 

suterräng och i förslaget byggs den ut rejält samt byggs på med ytterligare en våning till tre 

våningar. Utredning krävs för att utreda huruvida stommen tål de laster som blir av ytterligare en 

våning. I byggnaden föreslås att årskurs F-3 har sina hemvister då kök och matsalar även finns i 

denna byggnad och att de minsta eleverna därmed har kortast att gå till lunchen. Byggnaden 

inrymmer tillagningskök och matleveranserna tas emot längs byggnadens södergavel såsom det sker 

idag. Matsalarnas placering möjliggör till separata entréer för F-3 och 4–6 invändigt respektive 7–9 

via egen entré utifrån. Skolgården för F-3 är i huvudsak belägen öster om skolbyggnad A och är på 

lite drygt 13 000 m². Skolbyggnad A har i förslaget en area om 5940 m² BTA. 

 

I skolbyggnad benämnd X placeras årskurs 4–6 i den västra delen av byggnaden. Denna del är i tre 

plan där den nedersta våningen är i suterräng. Den östra delen av byggnaden är i två plan och 

rymmer skolans gemensamma ämnessalar såsom slöjd, bild, hemkunskap mm. I denna del av 

byggnaden finns även ledningskontorets utrymmen och elevhälsa. Byggnaden byggs ny från 

grunden har i förslaget en area om 5430 m² BTA och en skolgård om 7710 m² plus bollplan om 

1900 m². 

 

Skolbyggnad A och X föreslås att byggas ihop för att kunna ha skofri skola i denna del och att 

ämnessalar och matsal kan nås inifrån för elever i grundskolan.  

Årskurs 7–9 är i förslaget placerad i byggnad Z som ligger söder om Hälle Lider.  Byggnaden är i 

tre våningar där den nedersta våningen är i suterräng. Byggnaden blir en nybyggnation och omfattar 

3150 m² BTA, skolgården för 7–9 utgör 7630 m².  

 

Idrottshallen är belägen i byggnad benämnd Y som ligger vägg i vägg med huset avsett för årskurs 

7–9. Idrottshallen inrymmer fullstor inomhusplan som kan delas i två samt en mindre B-hall. 

Idrottshallen är i förslaget måttsatt utifrån att kunna förses med läktare. Läktare är dock inget behov 

som skolan har utan diskussion behöver initieras med kultur och fritidsförvaltningen om de ser 

behovet av läktare och är villiga att finansiera en sådan åtgärd. Idrottshallen har 8 mindre 

omklädningsrum, byggs ny från grunden och omfattar 2820 m² BTA.  

Idrottshallen är placerad inskuren i en hög slänt, just gymnastikhallen är effektiv att placera på detta 

sätt då denna inte kräver lika dagsljus som skolbyggnaderna med hemvister och klassrum. 

 

Förskolan, byggnad N i ovanstående illustration förslås byggas ny på samma plats som den 

befintliga. Halva bygganden uppförs i två plan och den andra halvan i ett plan, förskolan inrymmer 

sex avdelningar och omfattar 1250 m² BTA. 

 

I det illustrerade exemplet ovan finns 136 parkeringsplatser  
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Illustration, skolan från söder 

4.14 Friyta 

I Boverkets publikation ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” nämns att ett rimligt mått för tillgänglig uteyta per 

barn/elev bör vara 40 m² friyta i förskola och 30 m² i grundskola.  
 
Kommunen kan anta egna riktlinjer som stöd för sina bedömningar i enskilda plan- eller 

bygglovsärenden. Detta för att underlätta vid detaljplanering och bygglovsprövning. Några sådana 

riktlinjer finns inte idag och vid bygglovsansökan för Ramnerödsskolan rekommenderade 

kommunledningskontoret avslag när den samlade ytan för utevistelse uppgick till 27 m² per elev, 

bygglovsansökan beviljades dock ändå. Så länge kommunen inte antagit några riktlinjer för friyta 

har det i förstudien tolkats som att friytan ska komma så nära Boverkets rekommendationer om 40 

m² per barn i förskola och 30 m² per elev i F-9 som möjligt för att erhålla bygglov. 

 

I förstudiens förslag redovisas en uteyta för förskolan om 4 670 m², förskolan ska inrymma 120 

barn vilket ger knappt 39 m²/barn uteyta.  

Skolgården för F-3 når med viss marginal upp till 30 m²/elev i friyta och likadant med årskurs 4–6. 

Årskurs 7–9 når upp till 20 m²/elev.  
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Förstudiens förslag på disposition bedöms därmed erhålla bygglov utifrån Boverkets 

rekommendationer på friyta per elev/barn 

4.15 Etappindelning 

För att klara av att hålla verksamheten igång under byggtiden krävs att byggnationen delas in i 

etapper för att undvika provisoriska evakueringsbyggnader. Det finns flera kritiska moment under 

byggtiden, främst när det gäller övergången mellan befintligt och nytt kök och mellan befintlig och 

ny slöjd. Genom att bygga 7–9 skolan först skapas kapacitet för evakuering som även kan rymma 

den ökning av elevantalet som förväntas under de år som byggnationen pågår. Eventuellt får 

tillagningsköket stängas ner under en period av byggtiden och man istället får frakta dit maten från 

andra tillagningskök. B-hallen i gymnastiksalen skulle då kunna lämpa sig som temporär matsal 

under byggtiden för kök och matsal. 

 

Byggnationen föreslås ske i tre etapper. I etapp ett rivs förskolan för att få fri tillgång med in- och 

utfart för maskiner till byggnation av 7–9 och idrottshallen. Byggnationen av 7–9 och idrottshall 

beräknas till 1,5 år, även byggnation av förskolan påbörjas under denna tid och beräknas klar två år 

efter byggstart. Under byggtiden behöver ny lokal till förskolan att lösas. Kommunen har nyligen 

köpt in tomt på Hälle som skulle lämpa sig väl för förskola. Skulle denna stå färdig innan rivningen 

skulle barnen under byggtiden kunna flyttas dit. 

 
Illustration, byggnader som ingår i etapp 1 
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Etapp två (byggnad A) påbörjas när 7–9 och idrottshall står klar för att kunna evakuera eleverna i  

F-3 till denna del av skolan. I byggnaden är kök och matsal placerade och det behöver vidare 

utredas hur man löser under matförsörjningen under byggtiden. Byggnationen beräknas ta 1,5 år 

från byggstart. 

Illustration, byggnad som ingår i etapp två 
 
Efter etapp två är färdigställd flyttas eleverna som går i 4–6 till det färdiga A-huset och rivning av 

den gamla idrottshallen och de sista skolbyggnaderna sker. Etapp tre blir den sista etappen och 

beräknas ta 1,5 år från byggstart. I byggnaden finns slöjdsalar placerade och detta behöver vidare 

utredas hur man löser under byggtiden. 
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Illustration byggnad som ingår i etapp 3 och färdig skola 
 

4.16 Tidplan 

 

Planbesked kommunfullmäktige 2019–11 

 

Planarbete (under förutsättning att planen ej överklagas) 2020–01 – 2022–01 

 

Projektering (påbörjas under planarbete) 2021–01 – 2022–07 

 

Upphandling 2022–07 – 2023–01 

 

Byggstart etapp 1 (7–9, idrottshall, förskola) 2023–01 – 2024–07 / 2025–01 

   (IH och 7–9 / Fsk) 

 

Byggstart etapp 2 (4–6) 2024–07 – 2026–01 

 

Byggstart etapp 3 (F–3) 2026–01 – 2027–07 
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4.17 Ekonomisk kalkyl 

Byggkostnaden för ny skola i Ljungskile baseras på det preliminära lokalprogrammet och 

schablonmässiga bygg- och markarbetningskostnader. Beräkningen visar på en prisindikation på ca 

510 miljoner kronor för skolan där bygg- och markarbeten beräknas uppgå till 480 miljoner eller ca 

25 700 kr/m² BTA. 

En faktor som har stor påverkan är konjunkturläget vid den aktuella tiden för byggnationen. 

I kalkylen redovisas inte eventuella kostnader för ombyggnation av vägar, eventuella 

ersättningslokaler eller inhyrning av moduler under byggtiden.  

 

För förskolan beräknas den totala kostnaden till 40 miljoner kronor. 

5 Slutsatser och rekommendationer  

Ljungskileskolan är redan idag trångbodd med drygt 500 elever på 475 platser och med den 

befolkningsutveckling som råder kommer läget att förvärras allt eftersom tiden går. Förstudiens 

uppdrag har varit att utreda möjligheten med en skola om drygt 1000 elever på samma plats som 

dagens skola. Skolan ligger strategiskt väl centralt i Ljungskile och sett till den mark kommunen 

äger finns utrymme för utbyggnad av skolan.  

Förstudien visar att det går att få till väl fungerande lokaler inom kommunens mark samtidigt som 

man löser den friyta som krävs både för förskola och grundskola.  

 

Den fråga som ser svårast ut att lösa och som kan visa sig vara en flaskhals är kring trafik och 

infrastruktur. Skolan ligger i ett bostadsområde med små lokalgator och trafiksituationen är redan 

idag hårt ansträngd. Vid en fördubbling av skolans kapacitet och dessutom utbyggnation av 

förskolan behöver något drastiskt göras för att få till en väl fungerande trafiksituation. Fortsatta 

utredningar behöver göras för att se på möjligheten att bygga ut den befintliga busshållplatsen längs 

med Skafterödsvägen. Kommunen skulle eventuellt behöva ta ett beslut om att inte avlämning och 

parkering kan ske i direkt anslutning till skolan utan att detta får ske en bit ifrån och att både 

personal och barn får avkrävas att gå en bit längre än vad som sker idag. Det finns dock ingen 

naturlig plats för en sådan yta, skolan ligger centralt i Ljungskile och det finns ingen mark avsatt för 

detta.  

 

En grundlig trafikutredning tidigt under planarbetet alternativt en fördjupad förstudie kring hur 

trafiksituationen löses innan planarbetet anses som en förutsättning i eventuellt fortsatt arbete. 

Några kostnader för ombyggnad av infrastrukturen utanför skolområdet finns inte upptagna i denna 

förstudie. 

 

En annan svårighet att lösa är hur verksamheten ska upprätthållas på ett tillfredsställande sätt under 

byggtiden. Byggnationen beräknas enligt tidplanen utföras mellan 2023–01 – 2027–07 innan alla 

skolbyggnader är klara. Under denna tid måste skolan kunna sköta sin dagliga verksamhet på ett 

säkert och tillfredsställande sätt. I det förslag som anges i förstudien är kök, matsal och slöjdsalar 

placerade inom samma byggnader som de är idag. Detta innebär att när byggnaderna rivs står 

verksamheten utan dessa funktioner, det behöver därför utredas hur man upprätthåller funktionerna 

under byggtiden. 
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Som förstudien visat kommer det att krävas en ny detaljplan för att möjliggöra byggnationen av den 

nya skolan. Dock skulle förskolan kunna erhålla bygglov utan planändring, risken är dock att 

byggnaden är i vägen vid byggnationen av idrottshallen och att det därför inte lönar sig att bygga 

denna först. 

 

En framgångsfaktor i ett lyckat projekt av den här storleken som återkommer under de intervjuer 

som förstudien utfört med projektledare för liknande skolor är att tidigt skapa en arbetsgrupp som 

innehåller rätt kompetens och med tydliga mandat. Att tidigt involvera skolans profession med 

lärare, elevhälsa och rektor som sedan ska verka inom de nya lokalerna verkar vara ett tydligt 

framgångskoncept för att få till en legitimitet under byggprocessen och en skola som uppfyller de 

faktorer som krävs för att vara en bra skola under många år. 

6 Återrapportering  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förstudie för ny skola och ny förskola 

enligt beställning från barn- och utbildningsförvaltningen. Under arbetets gång sker kontinuerliga 

avstämningar med barn- och utbildningsnämnden tillsammans med arkitekt och andra avdelningar 

som är berörda. Slutrapportering av förstudien sker i form av överlämning av detta dokument 

tillsammans med bilagor till beställande avdelning. 

7 Kalkyl 

Kalkylansvarig: Adam Gistedt 

Klassning av tillgång: Skola F-9 och förskola 

Upprättad: 2019–03 
Prisläge: 2019 

Sammanvägd kalkylosäkerhet: 10% 

Yta: 57 500 m² skoltomt, F-9 skola om 18 700 m² BTA, förskola om 1 250 m² BTA 

 

 

Åtgärd  Kommentar 

Projektering 20 000 000  
Detaljplanearbete 300 000  

Detaljplaneutredningar  1 000 000  

Byggnation av skola 480 000 000  

Byggnation av förskola 40 000 000  

VA-anslutning 2 000 000  

El-anslutning 500 000  

Fjärrvärme 300 000  

Konstutsmyckning 4 500 000 Enligt procentschablon 1,0 % av inv.  

Summa samhällsbyggnad 548 600 000 kr  
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Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Jämförelser med Sylteskolan är ungefärliga och kan inte 
tolkas som helt säkra (olika typytor ingår)

Klassrum (hemrum) 4 100 60 240 2,4 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Klassrum (hemrum) 4 100 80 320 3,2 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Grupprum 8 6 12 96 2,0 I anslutning till klassrum glas i väggarna för insyn o trygghet
Kapprum 4 216 55 220 1,0 200 elever + lärare/förskollärare
Torkrum  8 200 7 56 0,3 2 st per kapprum. Grovdiskbänk för rengöring av skor etc.
Arbetstorg/Fritids 2 100 120 240 1,2 200 elever + lärare/förslär/fritlär. Köksdel med spis/ugn, kyl/frys, arbbänk, skåp, lådor. Öpphet mot korr
Fritids rum 2 10 12 24 1,2
Lärararbetsrum 2 10 40 80 4,0 10 arbetsplatser/rum + konferensbord, projektor, glasvägg för öppenhet,
Speciallärarrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Specialpedagogrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Förråd läromedel 2 100 12 24 0,1 Plats för kopiator
WC elever 16 200 1,4 22,4 0,1
WC personal 2 16 1,4 2,8 0,2
RWC 1 216 5,1 5,1 0,024 Med dusch
Förråd  2 200 6 12 0,060 Fritids 
Förråd  8 200 6 48 0,240 Grundskola
Förråd  1 216 10 10 0,046 Städ
PROGRAMAREA tot 1440,3 7,2 Inkl viss svällyta (arbetstorg) dock exkl trapphus etc
LOA, svällfaktor 1,25 1800 9,0 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 2034 10,2 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan 10,5/elev i Sylte

Klassrum (hemrum) 4 100 60 240 2,4 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Klassrum (hemrum) 4 100 80 320 3,2 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Grupprum 8 6 12 96 2,0 I anslutning till klassrum glas i väggarna för insyn o trygghet
Kapprum 4 216 55 220 1,0 200 elever + lärare/förskollärare
Torkrum  8 200 7 56 0,3 2 st per kapprum. Grovdiskbänk för rengöring av skor etc.
Arbetstorg/Fritids 2 100 120 240 1,2 200 elever + lärare/förslär/fritlär. Köksdel med spis/ugn, kyl/frys, arbbänk, skåp, lådor. Öpphet mot korr
Fritids rum 2 10 12 24 1,2
Lärararbetsrum 2 10 40 80 4,0 10 arbetsplatser/rum + konferensbord, projektor, glasvägg för öppenhet,
Speciallärarrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Specialpedagogrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Förråd läromedel 2 100 12 24 0,2 Plats för kopiator
WC elever 16 200 1,4 22,4 0,1
WC personal 2 16 1,4 2,8 0,2
RWC 1 216 5,1 5,1 0,024 Med dusch
Förråd  2 200 6 12 0,060 Fritids 
Förråd  8 200 6 48 0,240 Grundskola
Förråd  1 216 10 10 0,046 Städ
PROGRAMAREA tot 1440,3 7,2 Inkl viss svällyta (arbetstorg) dock exkl trapphus etc
LOA, svällfaktor 1,25 1800 9,0 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 2034 10,2 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan 10,5/elev i Sylte

HUS A/PLAN 2,  2 hemområden för 100 elever vardera i åk F‐klass och åk 1, totalt 200 elever

HUS A/PLAN 3, 2 hemområden för 100 elever vardera i åk 2 och åk 3 , totalt 200 elever

Detta är ett preliminärt lokalprogram under arbete. BTA‐ytor är beräknade med viss höjd i det här tidiga skedet och ska ses över i det fortsatta arbetet. Tillhörande skiss illustrerar ett exempel på hur dessa ytor kan fördelas på 
den aktuella platsen i syfte primärt att säkerställa viss marginal när det gäller nödvändig BTA/BYA och tillräckliga skolgårdsytor.
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Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Klassrum (hemrum) 6 150 60 360 2,4 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Klassrum (hemrum) 6 150 80 480 3,2 Diskbänk i varje klassrum, glas i väggarna för insyn o trygghet
Grupprum 12 6 12 144 2,0 I anslutning till klassrum glas i väggarna för insyn o trygghet
Kapprum 6 324 55 330 1,0 300 elever + lärare
Torkrum  12 300 7 84 0,3 2 st per kapprum. Grovdiskbänk för rengöring av skor etc.
Arbetstorg/Fritids/Fritidsklubb 3 100 180 540 1,8 300 elever + lärare/förslär/fritlär. Köksdel med spis/ugn, kyl/frys, arbbänk, skåp, lådor. Öpphet mot korr
Fritids rum 3 10 12 36 1,2
Lärararbetsrum 3 10 40 120 4,0 10 arbetsplatser/rum + konferensbord, projektor, glasvägg för öppenhet,
Speciallärarrum 1 8 20 20 2,5 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Specialpedagogrum 1 8 20 0,0 Arbetsplats och plats för samtal och stolar
Förråd läromedel 3 100 12 36 0,4 Plats för kopiator
WC elever 24 300 1,4 33,6 0,1
WC personal 6 24 1,4 8,4 0,4
RWC 1 316 5,1 5,1 0,016 Med dusch
Förråd  3 300 6 18 0,060 Fritids 
Förråd  12 300 6 72 0,240 Grundskola
Förråd  2 324 10 20 0,062 Städ
PROGRAMAREA tot 2307,1 7,7
LOA, svällfaktor 1,25 2884 9,6 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 3259 10,9 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan 10,5/elev i Sylte

Klassrum (hemrum)  9 30 60 540 2,0 Glas i väggarna för insyn o trygghet
Klassrum (no‐sal)  3 30 60 180 2,0 Diskbänkar med 7 st utslagsvaskar, dragskåp/förråd för no‐utrustn, glas i väggarna
Prep.rum 3 110 15 45 0,4 i anslutning till no‐salen
Klassrum (teknik‐sal)  1 30 60 60 2,0 Gemensam sal för åk 7‐9. Diskbänk, glas i väggarna för insyn o trygghet
Grupprum  12 10 30 360 3,0 I anslutning till klassrum glas i väggarna för insyn o trygghet
Arbetstorg 3 110 120 360 1,1 med vikvägg till klassrum?
Samlingssal 1 150 360 360 2,4 Kapacitet: Salen bör rymma en årskurs inkl vuxna Ytbehov oklart ‐ kollas
Elevskåpsrum  3 110 60 180 0,5
Lärararbetsrum  3 12 50 150 4,2 12 arbetsplatser + litet konferensbord, projektor, , glasvägg
Speciallärare 3 8 25 75 3,1 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar. Glasvägg
SYV 1 6 14 14 2,3 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar. Glasvägg
Samtalsrum 3 12 30 90 2,5 Konferensbord+stolar. Projektor. Glasvägg
WC elever 24 330 1,4 33,6 0,1
WC personal 6 36 1,4 8,4 0,2
RWC 1 366 5,1 5,1 0,014 med dusch?
Förråd 2 366 6 12 0,033 Städ
Förråd 1 366 10 10 0,027 Grundskola
PROGRAMAREA tot 2483,1 7,5
LOA, svällfaktor 1,25 3104 9,4 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 3507 10,6 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan 11,7/elev i Sylte

HUS X/PLAN 1‐3, 3 hemområden för 100 elever vardera i åk 4, 5 och 6 , totalt 300 elever

HUS Y/PLAN 2‐4, 3 hemområden för 110 elever vardera i åk 7, 8 och 9, totalt 330 elever



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Önskvärt ligga nära även 7‐9, ej så i skiss DELTOT TOT
Textilslöjd 1 16 70 70 16 elever, 1‐2 lärare Textil
Förråd 1 10 10 För textilslöjd 80
Trä‐ och Metallslöjd 1 16 70 70 16 elever, 1‐2 lärare
Maskinrum 1 22 22 För Trä och Metall
Virkesförråd 1 14 14 För Trä och Metall Trä/Met
Ytbehandling 1 10 10 Gemensamt med för båda slöjdsalar 116 Båda
Grupprum slöjd 1 20 20 Gemensamt med för båda slöjdsalar Tot Text o Trä/metall motsvarar Sylte 216
Bild 1 30 50 50 I anslutning till bild Bild
Grupprum 1 12 12 I anslutning till slöjdsalarna 73
Förråd 1 11 11 I anslutning till bild Torg
Utställningstorg 1 100 100 Gemensamt för bild, trä och textil 100
Hem‐ och konsumentkunskap 2 16 50 100 4 kök varav ett höj‐ och sänkbart, mat & teori i liten matsal
NO 1 30 70 70 NO
Förråd 1 10 10 I anslutning till NO 80
Musik 1 30 60 60
Grupprum/övningsrum/studio 2 5 11 22 I anslutning till musiksal Musik
Förråd 1 10 10 I anslutning till musiksal 81
Skolbibliotek, mediatek 1 70 70 Biblio
Arbetsrum bibliotek 1 2 10 10 arbetsrum för en person med kopiator 80
PROGRAMAREA tot 741
LOA, svällfaktor 1,25 926 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 1047 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

HUS X/PLAN 1‐2, Gemensamma läromiljöer ‐ praktiskt estetiska salar



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Ytor motsvarar ca Sylte
RWC 1 5,1 5
Städcentral?  1 15 15
WC 1 1,4 1
Varumottag 1 12 12
Kylrum (inkl skåp) 2 10 20
Frysrum (inkl skåp) 1 10 10
Förråd 3 10 30
Beredning, tillagning 1 80 80
Grönsaksberedning 1 40 40 Separat?
Specialkostkök 1 15 15
Diskrum 1 40 40 Tunnelmaskin med förspolning, grovdiskmaskin 8 GN 1/1
Vagnuppställning 1 10 10 Även för specialkost
Städ/tvätt 1 15 15 Tvättmaskin, torktumlare
Omklädning, dusch,WC 1 20 20 Alt. två rum för H & D
Paus 1 15 15 Med pentry, vatten, kylskåp, micro, eluttag, plats för soffa (liggbar)
Kontor 1 8 8 Arbetsplats, wifi
Tillägg för vägg/passage 1 0 0 Ingår i svällyta nedan?
Soprum 1 10 10 Beläget nära köket. Med komprimator
PROGRAMAREA tot 347 Redan skisserat större än progryta för god marginal
LOA, svällfaktor 1,25 433 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan Viss ökad marginal pga ombyggnad + större skola F‐9
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 489 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan Viss ökad marginal pga ombyggnad + större skola F‐9

Matsal, 200 pl, 3 sittningar? 2 200 260 520 1,3 Utrustad med modern IT. Salladskylar, dryckesstation m m, del kan utformas som scen 1,3 enl dimensionerande värde i Sylte
Personalmatsal 1 60 60
Specialkostmatsal 2 30 60 Ev avdelbar yta i stor matsal?
Servering 2 40 80
Vindfång (ett kapprum nås internt) 2 5 10
Entré/Kpr 3 15 45 Ingår i skiss och i yta nedan
Tvättränna 3 5 15 Tvättränna med plats för många barn att tvätta händerna
WC 6 1,4 8,4
RWC 1 5,1 5,1
Möbelfrd 2 20 40
Diskinlämning 2 15 30 Ingår i skiss och i yta nedan
PROGRAMAREA tot 874 Redan skisserat större än progryta för god marginal
LOA, svällfaktor 1,25 1092 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan Viss ökad marginal pga ombyggnad + större skola F‐9
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 1234 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan Viss ökad marginal pga ombyggnad + större skola F‐9
BTA, svällfaktor program (exkl teknik etc) 1,35 1179 Jmf 35% sväll lika Sylte Denna rad bara för ung. jmf

HUS A/PLAN 1 (suterräng), Kök 

HUS A/PLAN 1 (suterräng), Matsalar (jmf Källdal)



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Personalrum 1 50 70 70 plats för kaffeautomat. Kyl/frys, diskmaskin, mikro
Vilrum 1 7 7
Kopiering 1 25 25
WC 2 1,4 2,8 Behov av RWC samordnas med övriga funktioner RWC behöver finnas i anslutning, nära elevhälsan?
Konferens 1 20 35 35
Arbetsrum fritids 1 30 30
Speciallärare 1 25 25 plats för lärare + 5 elever
PROGRAMAREA tot 195
LOA, svällfaktor 1,25 244 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 275 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

Reception  1 20 20
kontor rektor 3 20 60
kontor administration 3 15 45
väntrum 1 20 20
konferensrum 1 60 60
konferensrum 1 40 40
kopiering 1 10 10
post 1 10 10
förråd 1 20 20
PROGRAMAREA tot 285
LOA, svällfaktor 1,25 356 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 403 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

Vilrum elever 1 1 7 7 Ii anslutning till skolsköterska
Skolsköterska 1 2 19 19 Med diskbänk, tvättställ, plats för kylskåp, många eluttag
Vänrum skolsköterska 1 6 15 15
Väntrum övrig elevhälsa 1 3 15 15
RWC 1 5,1 5,1 RWC samordnad med Personaldel
Socialpedagog 3 2 14 42 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Kurator 2 2 14 28 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Specialpedagog 3 2 19 57 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Speciallärare 3 2 19 57 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Lärararbetsplats/samtalsrum 2 2 14 28 Arbetsplats och plats för samtalsbord+stolar
Lärararbetsplats/samtalsrum 2 6 15 30 konferensbord, stolar, projektor
Förråd 1 10 10
PROGRAMAREA tot 313
LOA, svällfaktor 1,25 391 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 442 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

HUS X/PLAN 3, Personalrum (jmf Källdal)

HUS X/PLAN 3 och/eller HUS Y/PLAN 1, Ledning och adminstration

HUS X/PLAN 3 och/eller HUS Y/PLAN 1, Elevhälsa



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Idrottshall stor 1 1140 1140 44x26 m Delbar i 2‐3 salar – OBS SKOLANS YTBEHOV UTREDS VIDARE
(Läktare) – OBS EJ SKOLBEHOV 2 90 180 Därtill är ca 200 m² ytterligare läktare möjlig ovan omkl – OBS EJ SKOLBEHOV Läktare med i skiss för att säkra möjlighet ytmässigt
Idrottshall liten/Aktivitetsrum 1 360 360 SKOLANS YTBEHOV UTREDS VIDARE
Omkl 1 350 350 (Uppdelade på ca 8 mindre enheter) ‐ KOLLAS
Förråd 1 150 150 (Uppdelade på 4‐5 mindre enheter)
PROGRAMAREA tot 2180
LOA, svällfaktor 1,25 2725 Svällfaktor kollas, nu anpassad till god formfaktor – större yta än Sylte
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,035 2820 Svällfaktor kollas, nu anpassad till god formfaktor – större yta än Sylte

P E D A G O G I S K A ytor (exkl Fastighetskötsel och Teknik)
TOT programyta 12605
LOA, svällfaktor 15756
BTA, svällfaktor 17545

F A S T I G H E T S T E K N I S K A   ytor

Vaktmästare/fastighetsskötare 1 10 10 vaktmästarförråd
vaktmästare/fastighetsskötare 1 10 10 maskinrum, förråd, 
Elcentral 1 6 6
Städcentral 1 10 10
Förråd 1 6 6 städförråd
Förråd 1 20 20 fastighetsförråd
Förråd 1 20 20 läromedel
Förråd 1 10 10 maskinförråd
Förråd 1 10 10
PROGRAMAREA tot 102
LOA, svällfaktor 1,25 128 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan
BTA, svällfaktor (exkl teknik etc) 1,13 144 Svällfaktor kollas, nu lika Källdalsskolan

Teknik (Fläkt, värme etc) 4 251 1004 Tänkt plac på vind i skisserna, för Hus A delvis även i suterrängkällare (för kök/matsalar)
BTA 1 1004 Svällfaktor ingår redan

TOT programyta 12707 12,3 Motsvarande yta/elev Källdal: 13,6 (590 elever inkl 45 Träningsskola)
LOA, svällfaktor 15883 15,4 Svällfaktorer behöver kollas, nu 1,25 (1,25) Motsvarande yta/elev Källdal: 17 (590 elever inkl 45 Träningsskola)
BTA, svällfaktor (inkl teknik etc) 18693 18,1 Svällfaktorer behöver kollas, nu 1,13 (IH 1,035) TEKNIK bara inräknat här Motsvarande yta/elev Källdal: 20 (590 elever inkl 45 Träningsskola)
Antal elever TOT 1030

Förskolan ingår inte  i kalkylen för F‐9‐skolan
Förskola I skiss tänkt med full våning plan 1 och ca 2/3 vån plan 2.
BTA (exkl teknik etc) 1250 m² BTA för bef liknande förskola, BTA för Teknik tillkommer – vindsutrymme

HUS N/PLAN 1‐2, Förskola (ny)

HUS A eller X eller Y/PLAN 1, Fastighetsskötsel, Teknik (jmf Ramneröd)

HUS Y/PLAN 1, Idrottshall

S U M M A  total programyta inkl TEKNIK

TEKNIKYTOR (Vindsplan X, Y, A och Suterrängplan Hus A)



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Summa area om man räknar med Källdalsskolans yta/elev och Ljungskileskolans antal elever
Kontrollräkning jmf Källdalsskolan yta/elev

TOT programyta 14008 13,6 Enl LPR Källdal Mindre yta/elev i nya F‐9 = rimlig vinst av storskola + ej träningsskola?
LOA, svällfaktor 17510 17,0 Enl LPR Källdal
BTA, svällfaktor (inkl teknik etc) 20600 20,0 Enl LPR Källdal
Antala elever TOT 1030

Summa area om man räknar med Sylteskolans yta/elev och Ljungskileskolans antal elever
Kontrollräkning jmf Sylteskolan yta/elev

TOT programyta 13905 13,5 (teoretiskt beräknat, kan finnas diff) Mindre yta/elev i nya F‐9 = rimlig vinst av storskola + ej träningsskola?
LOA, svällfaktor 17407 16,9 (teoretiskt beräknat, kan finnas diff)
BTA, svällfaktor (inkl teknik etc) 18746 18,2 Enl LPR Sylte
Antala elever TOT 1030

Hemområden F‐1 2034 Ombyggnad • Bef tegelytterväggar, bef stomme, bef VA, ny vent, nya innerväggar, nya ytskikt, nya entréer inkl dö‐partier
Hemområden 2‐3 2034 Påbyggd våning
Hemområden 4‐6 3259 Nybyggnad
Hemområden 7‐9 3507 Nybyggnad
Gemensamma läromiljöer (NO, Slöjd …) 1047 Nybyggnad
Kök 259 Ombyggnad (bef disk blir utökade beredningsytor, anpassas till bef rör – enklare ytor plac. i bef del)
Kök 230 Tillbyggnad (inkl kyl, frys, disk och ev kok etc – plac. i ny del för enklare grundläggning, rördraging etc)
Matsal 1234 Om‐ och tillbyggnad (50/50)
Personalrum, ledning, adm 678 Nybyggnad
Elevhälsa 442 Nybyggnad
Idrottshall/ar 2820 Nybyggnad
Teknik 1004 Nybyggnad
Fastighetsteknik 144 Nybyggnad/Ombyggnad (ev kan del av suterrängvåning användas)
S U M M A 18692

F ö r s l a g / S a m m a n s t ä l l n i n g   k a l k y l u n d e r l a g   (TOT BTA)

Jämförelser med Sylteskolan är ungefärliga och kan inte 
tolkas som helt säkra (olika typytor ingår)

Jämförelser med Källdalsskolan är ungefärliga och kan 
inte tolkas som helt säkra (olika typytor ingår)

Rimlighetskoll med exempel på ytor rakt uppräknat från Sylteskolans ytor/elev (1000 elever inkl 85 SÄR):

Rimlighetskoll med exempel på ytor rakt uppräknat från Källdalsskolans ytor/elev (590 elever inkl 45 träningsskola:



Lokalbehovsprogram  Skola Ljungskileskolan åk F‐9 (+ Förskola)
Mats & Arne Arkitektkontor, PREL 2019‐03‐15 Oförändrad siffra = förvaltningens tidiga programunderlag

BLÅ rubrik är föreslagen OMBYGGD yta Relativt säker siffra

RÖD rubrik är föreslagen NYBYGGD yta Prel antagna siffror

LILA rubrik är föreslagen PÅBYGGD yta Osäkra siffror

lokaltyp antal rum
person‐
antal

area    
(m2)

summa 
area

yta per 
elev/pers anmärkning, utrustning

Siffror för personantal och yta per elev/personal är inte 
konsekvent angivet, är med i tabellen för olika typer av 
jämförelser och stämmer inte i alla rader

Kommentar i förvaltningens programunderlag:

NÅGRA KOMMENTARER TILL PROGRAMMET FÖR RAMNERÖDSSKOLAN

Den bärande tanken är "hemvister " för varje årskurs  ( åk 7, 8, 9, 4‐6, F‐1 och 3‐4).  I hemvisterna finns klassrum, kapprum,/skåphall/uppehållsrum (åk 7‐9), grupprum, lärar‐/arbetsrum och samtals/‐
konferensrum . 
Ett klassrum/årskurs 7‐9 är tillika en no‐sal med arbetsplatser, dragskåp m m. Denna no‐sal försörjer  årskursen.
Fritidsklubb används som uppehållsrum under dagtid och komplement till fritids på eftermiddagen.                     

Genomgående tankar för hela skolan är
• En välkomnande huvudentré som lättöverskådligt hjälper besökande att hitta rätt
• Flera entréer för eleverna att komma till skolan utan att krocka med varandra.
• Öppenhet och insyn med hjälp av glasade partier för trygghet och ett gott socialt klimat
• Många eluttag i klassrum, grupprum ,arbetsrum m fl utrymmen
• Klassrum och grupprum nära varandra för att gynna en lärande och utvecklande miljö för alla elever
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Uddevalla kommun 

Adam Gistedt 

 

adam.gistedt@uddevalla.se 

 

 

Ljungskileskolan 
Ljungskile, Uddevalla kommun 
Detaljplan 

 

Geoteknik  

 

Bilagor 
Ritning G101- G103 Plan, befintliga undersökningar 
Bilaga 1  Undersökningsprogram 

1 Uppdrag och syfte 

På uppdrag av Uddevalla kommun har Bohusgeo sammanställt äldre undersökningar i plan. 
Sammanställningen syftar till att ge ett geotekniskt underlag i ett tidigt skede i 
detaljplaneprocessen. 

2 Geotekniska förhållanden 

2.1 Område mellan förskola/dagis och gamla ishockeyrinken 

Området bedöms vara gynnsamt för byggnation. Jorddjupen är relativt grunda och ofta saknas 
sammanhängande lerlager. Sannolikt är den geotekniska insatsen begränsad för att utreda 
släntstabiliteteten och gissningsvis tror vi att förhållandena är gynnsamma. Undersökningar 
föreslås att utföras i sektion A och C. 
Äldre beräkningar finns utförda i anslutning till Skälläckerödsbäcken. Beräknade 
säkerhetsfaktorer är i sektion A: Fc=1,78 och Fkomb=1,68 och i sektion B: Fc=2,18 och 
Fkomb=1,38. Belastningsrestriktioner finns angivna för byggnation nära bäckravinen. En 
kontroll kan behöva göras då marknivåer kan ha förändrats vid pågående byggnation. 

2.2 Ravin nordväst ishockeyrinken (Skälläckerödbäcken)  

Södra sidan av ravinen utgörs av 2-5 m fast jord av torrskorpelera och silt. Mellan 
skolbyggnaden och bostadshusen finns ca 10 m lera och det kan inte uteslutas att det finns 
lera i Skälläckerödsbäckens ravin och risker för bakåtgripande skred mm. Undersökningar 
föreslås utföras i sektion B. 

2.3 Slänt och mur vid skolan  

Höjdskillnaden vid varuintag för skolan är stor och där finns en platsgjuten mur. I samband 
med detaljplaneläggning bör man redovisa att detta är tillfredsställande stabilt. Egentligen 

mailto:adam.gistedt@uddevalla.se
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gäller det hela skolbyggnaden. Möjligen kan undersökning behöva utföras i sektion F. Detta 
får vi fundera lite mer på hur man kan redovisa. 

2.4 Skolområdet, södra sidan av Tjöstelsrödsbäcken  

Området saknar undersökningar så när som på sektion 79-1 vid skolbyggnaden i öster. Vid 
ovan nämnda skolbyggnad finns upp mot 20 m lera. Den beräknade säkerhetsfaktorn i sektion 
79-1 är Fc=2,6. Undersökningar föreslås utföras i sektion G, H, I och J samt en komplettering 
i 79-1. Vi har ingen uppfattning om förhållandena i området men vi misstänker att området till 
delar utgörs av lera. Möjligen kan bäckbotten i sektion H och I vara nederoderad till fast 
botten. Vi har ett svagt minne av att det även kan finnas berg i dagen i delar av slänten vid H 
och I. 

2.5  Grusplan norr om Tjöstelsrödsbäcken samt planerad parkering  

Området saknar undersökningar så när som på att vi vet att det finns lera till större djup än 10 
m. En sondering är avbruten på 10 m. Undersökningar föreslås utföras i sektion D, K och L. 
Vi misstänker att området utgörs av lera i sin helhet. 

2.6 Ängen nedanför Tjöstelseröds gård 

De övre delarna av ängen utgörs av fastmark och bedöms vara gynnsamma för byggnation 
och de nedre delarna mot Tjöstelsrödsbäcken har en ansträngd släntstabilitet. Sektionerna 80-
1 och 80 -2 har låga beräknade säkerhetsfaktorer närmast bäcken och 
belastningsbegränsningar är rekommenderade. 

3 Fortsatt utredning 

Området bör ses över i sin helhet och inför detaljplaneläggning av området bör en detaljerad 
släntstabilitetsutredning utföras för hela området. Det befintliga undersökningsmaterialet är 
omfattande men av naturliga skäl saknas undersökningar i de yttre delarna av området. I 
bilaga 1 redovisas en preliminär bedömd omfattning av fält- och laboratoriearbetena för att 
uppfylla kraven för en detaljerad släntstabilitetsutredning. På delar av området kommer man 
säkerligen att behöva öka detaljeringsgraden och fördjupad utredningsnivå kan komma att 
krävas. 

4 Kostnader 

För fält- och laboratoriearbetena beräknas kostnaderna preliminärt till ca 485 000 kr inkl 
uppritning och redovisning i en MUR. Eventuellt kan man behöva söka tillstånd från 
Länsstyrelsen för att få undersöka i naturskyddade områden. Kostnader för detta är inte 
medräknat i nuvarande kostnadsbedömning, men kan tillkomma om tillstånd krävs för 
undersökningar vid bäckarna. Vi har inte medräknat kostnader för eventuella möten och 
markägarkontakter och vi förutsätter att marken är åtkomlig för undersökningar. Kostnaderna 
för tillhörande utredningsarbeten är inte möjliga att beräkna på ett bra sätt i detta skede. En 
grov uppskattning skulle kunna vara mellan ca 150 000 och 250 000 kr.  
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5 Tider 

Vi är mycket intresserade av uppdraget eftersom vi har en god lokalkännedom i området. Vi 
ser gärna en start på fältarbetena under juni 2019. 
 
 
 
Uppdragsansvarig  Granskning 
Henrik Lundström 
 

 David Palmquist 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-05-25 Dnr KS 2021/00341 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 
Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för markanvisningar 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutar om markanvisningar. En markanvisning ska beredas enligt 
en fastställd rutin (förprövning) med tydliga och transparenta kriterier för att säkerställa 
att markanvisningen bidrar till en utveckling i linje med kommunens målsättningar  
(KF 2015-01-14). 

Kommunledningskontoret har reviderat markanvisningspolicyn (KF 2013-10-09) till 
nya riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna har anpassats till gällande lagstiftning 
(SFS 2014:899) och innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse eller 
upplåtelse av markområden för bebyggande. Vidare beskrivs handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Riktlinjerna vänder sig till exploatörer som kan ha intresse av att bygga och utveckla 
bostäder eller verksamheter på kommunens mark. Kommunens interna processer 
kopplat till markanvisningar beskrivs inte i detta dokument.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att riktlinjerna för markanvisning remitteras till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för synpunkter innan fortsatt process för antagande. 
Föreliggande dokument har inte bearbetats med avseende på tillgänglighet och layout. 
 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för markanvisning, remissutgåva 2021-05-11. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2021-05-25. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lämna riktlinjer för markanvisningar på remiss till samhällsbyggnadsnämnden med 
begäran om svar senast 2021-08-31. 
 
 
 
Peter Larsson Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

mailto:sven.andersson@uddevalla.se
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Riktlinjer för markanvisning 
 

Kommunen köper och äger mark för att kunna möta samhällets behov av utveckling. Mark 
som kommunen äger kan upplåtas till exploatörer för utveckling av bostäder eller verk-
samheter. Upplåtelse av mark ska oavsett ändamål bidra till att kommunen utvecklas hållbart 
och i önskad riktning. En markanvisning utgår därför från de mål kommunen vill uppnå och 
därför ställs också specifika krav vid varje markanvisning.  
 
Mer om inriktningen för kommunens utveckling finns att läsa i översiktsplanen som beskriver 
markanvändningen och kommunens långsiktiga utveckling. Kommunen har också beslutat om 
en samhällsbyggnadsstrategi som beskriver vilka delar som skall prioriteras och en genom-
förandeplan som beskriver i vilken ordning prioriteringarna ska göras. I kommunens 
bostadsförsörjningsprogram beskrivs viktiga mål i bostadsbyggandet. 

Om markanvisningar 
Kommunen kan erbjuda egen mark till en exploatör för bebyggelse eller annan utveckling. En 
markanvisning innebär att en exploatör under en viss tid och på givna villkor, får ensamrätt att 
förhandla med kommunen om förutsättningarna för utveckling av ett markområde som 
kommunen äger.1 

 
Markanvisningar skall bidra till att kommunen utvecklas i riktning mot uppsatta mål. 
Riktlinjerna är övergripande och vägledande och kan frångås i det enskilda fallet. Riktlinjerna 
omfattar markanvisningar för bostäder eller verksamheter men däremot inte försäljningar av 
enskilda småhustomter ur kommunens tomtkö.   

I Uddevalla kommun är det kommunstyrelsen som beslutar om markanvisningar. 
Kommunledningskontoret ansvarar för beredningen av dessa ärenden.  

Om kommunen och exploatören under förhandlingsprocessen enas om formerna för en 
kommande exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund för ett mark-
överlåtelseavtal som tecknas mellan parterna. Marköverlåtelseavtalet reglerar markköpet och 
innehåller villkor för genomförandet av projektet.  

Markanvisning – initiativ från exploatör eller kommunen 
Vägen till en markanvisning kan se olika ut beroende på hur processen startar och hur väl 
marken är förberedd för exploatering. I tidigt skede finns inte all kunskap framtagen och inte 
heller någon detaljplan som reglerar hur ett område ska utvecklas. Processen kan också skilja 
sig åt beroende på vem som är initiativtagare – en exploatör som söker möjlighet att utveckla 

                                                           
1 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899)  
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på kommunens mark eller kommunen genom att efterfråga intresset för utveckling på 
kommunens mark.   
 

Exploatör som initiativtagare 
En exploatör kan fråga kommunen om möjligheten att få utveckla kommunalt ägd mark.  
 
Kommunen prövar då det föreslagna ändamålet mot på förhand fastställda kriterier för 
markanvisningar, så kallad förprövning, för att säkerställa att projektet är i linje med 
kommunens önskade utveckling. Överensstämmer förslaget med hur kommunen ser på 
platsens utveckling kan kommunen därefter göra en markanvisning.  
 
Vid förfrågan - se handläggningsrutiner nedan.  
 

Kommunen som initiativtagare 
Kommunen kan fråga om intresset för att utveckla mark. En sådan förfrågan kan avse såväl 
planlagd som icke planlagd mark. Kommunen fastställer då krav för markområdet där 
förutsättningarna för det aktuella projektet framgår, dvs. krav som kan avse typ av 
bebyggelser eller användning, upplåtelseform, gestaltning, behovsanpassning, sociala 
åtaganden, ekologiskt byggande och så vidare. 
 
För information om pågående markanvisningar – se under kontakt nedan.  
 
En annat sätt att efterfråga intresset för utveckling/bebyggelse på kommunens mark kan vara 
att utlysa en tävling. Kommunen lämnar då större frihet till exploatören att lämna förslag till 
tänkbar utveckling av området. Detta kan vara aktuellt där arkitektur, nytänkande, 
teknikutveckling kan vara särskilt viktiga aspekter. Tillskapande eller bevarande av 
signifikanta landmärken för att skapa eller bevara särskilda karaktärsdrag i landskapet är 
andra exempel som kan motivera ett tävlingsförfarande.  
 
Exploatörer får möjlighet att anmäla sitt intresse genom att lämna anbud på kommunens 
förfrågan. Anbud jämförs mot de krav kommunen ställt på markområdet eller det specifika 
projektet. Kommunen gör även en bedömning över hur väl exploatören har förutsättningar att 
klara uppdraget och bidra till kommunens utveckling på längre sikt. Markanvisningsavtal kan 
därefter tecknas med vald exploatör. Vid planlagd mark kan det i stället bli fråga om att direkt 
ingå ett marköverlåtelseavtal där kommunen överlåter mark för byggande kopplat till vissa 
villkor.  
 
Kommunen kan också, när det bedöms lämpligt vända sig direkt till en exploatör för att 
efterfråga intresset för utveckling av mark för ett visst ändamål.  
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Detta gäller vid en markanvisning 
Förutsättningarna för markanvisningar varierar. Varje markanvisningsavtal/ 
marköverlåtelseavtal anpassas därför till de aktuella förutsättningarna och till de specifika 
krav kommunen ställer upp vid varje markanvisning.  
 

Tid 

En markanvisning är alltid tidsbegränsad. Där ny detaljplan krävs är en vanlig avtalstid för en 
markanvisning två år. Tiden för markanvisningens giltighet påverkas dock av projektets 
omfattning och komplexitet liksom behovet av utredning av platsens förutsättningar och så 
vidare. För planlagd mark bestäms genomförandetiden på motsvarande sätt i ett 
marköverlåtelseavtal.  
 
Syftet med markanvisningen är att nå en bindande överenskommelse om exploatering inom 
avtalad tid. I ett markanvisningsavtal kan det därför finnas ett eller flera avstämningstillfällen 
för att säkerställa projektets genomförande. Kommunen kan återta en markanvisning om 
villkoren i avtalet inte uppfylls.  
 

Överlåtelse 

En markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. 
 
Markförsäljning  

Mark som kommunen säljer upplåts till marknadsvärde. Kommunen använder oberoende 
värderare. Kommunen kan även upplåta mark med tomträtt.  
 
Kostnadsfördelning vid planläggning mm 

Grundprincipen för kostnadsfördelningen mellan parterna vid planläggning, projektering och 
utbyggnad är att exploatören svarar för samtliga kostnader för såväl allmän plats som 
kvartersmark. Om detaljplanen inte vinner laga kraft eller projektet av andra orsaker inte kan 
genomföras står exploatören för sina egna kostnader och har inte rätt till ekonomisk ersättning 
eller ny markanvisning.  
 
I projekt som inte genomförts vid tidpunkten för markanvisningsavtalets upphörande har 
kommunen rätt att anvisa planområdet till annan exploatör utan rätt till ersättning för den 
exploatör som bekostat planarbetet. 

Handläggning vid markanvisningar 
Vid intresseanmälan 

En anmälan om intresse för utveckling av kommunal mark ska vara skriftlig och innehålla en 
beskrivning av vilken fastighet eller del av fastighet som avses samt vad exploatören vill göra 
med denna. En ansökan kan med fördel föregås av en kontakt med kommunen för att få 
information om förutsättningar för den aktuella marken. 
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Vid anbud 

I underlaget till varje markanvisning anges innehållskraven för exploatörens anbud.     
I kommunens urval av inkomna anbud jämförs dessa mot de krav kommunen ställt på 
markområdet eller det specifika projektet. Kommunen gör även en bedömning över hur väl 
exploatören har förutsättningar att klara uppdraget och bidra till kommunens utveckling på 
längre sikt.  
 
Beredning och beslut 

Kommunledningskontoret tar emot och bereder alla ärenden som gäller markanvisningar.   
 
Markanvisningar ska enligt kommunens rutiner bedömas ur viktiga samhällsperspektiv.  
Denna rutin kallas förprövning och syftar till att bedöma om ett projekt bidrar till att utveckla 
kommunen i önskad riktning. Nya projekt beskrivs utifrån den påverkan projektet innebär på 
de bedömningsgrunder kommunen ställt upp. I de fall en ny detaljplan fordras prövas 
plantillstånd efter samma rutin.  
 
Efter kommunledningskontorets beredning lämnas ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen 
när så fordras. Kommunens beslut återkopplas till exploatören.   
 

Kontakt 
Vid frågor om markanvisningar vänd dig till kommunledningskontoret, 
avdelningen hållbar tillväxt. På kommunens hemsida2 finns även en 
prenumerationstjänst för de markanvisningar kommunen inbjuder till.  

Exploatör är alltid välkommen att ta tidig kontakt med kommunen för att diskutera förslag 
och idéer och få information om kommunens mål och riktlinjer samt pågående 
utvecklingsarbete. 

 
 

                                                           
2 www.uddevalla.se 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Rapportering av kommunstyrelsens 

informationssäkerhetsarbete 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnden om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete utifrån dataskyddsförordningen.  

 

I rapport daterad 2021-05-27 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom nämndens verksamhet som har observerats sedan föregående 

rapportering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-05-24 

Rapport, 2021-05-27 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Dataskyddsombudet 
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Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Rapport arbetet med GDPR till Kommunstyrelsen 

1. Kommunövergripande 

2. Kommunstyrelsen 

 

Kommunövergripande arbete 

 Uppföljning avvikelserapportering 

o Antal 

 9 st av 14 st totalt sedan tjänsten startade 210122 

o Nämnder som rapporterat 

 BUN 6 st, KS 2 st, SBN 1 st 

o Troligen fortsatt stort mörkertal 

o Mänskliga faktorn största problematiken inget mönster i felrapportering 

 

 Uppföljning begäran registerutdrag 

o Antal 

 4 st sedan tjänsten startade 210222 

o En försenad 

 Ansvarig Dataskyddsombud (DSO) 

 Utredning bugg Sitevison (Verktyget som bygger uddevalla.se och inblicken) 
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 Information tillsammans med kommunjurist 

o Offentlighets och sekretesslagen (OSL) 

o GDPR 

o Skyddad personuppgift 

 Svar från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tidigare anmäld personuppgiftsincident 

o Ej åtgärd från IMY 

 Nanoutbildning digital säkerhet 

o Pågående 

 Dialog styrdokument 

o Policy 

o Regler 

o UaFS 24/2005 IT-BESTÄMMELSERFÖR ANSTÄLLDA 

 Baka in relevanta delar i informationssäkerhetsreglerna 

 Övergång Flexite till Open E (Verktyg för att bygga E-tjänster) 

o Begäran registerutdrag 

 Slutförd 

o Avvikelserapportering 

 Slutförd 

 Förslag till beslut KDLG 

o Förändring ovan UaFS (KDLG står bakom) 

 Uppdrag DSO fortsatt dialog 
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o Förvaltningschef driva genomförande (KDLG står bakom) 

  Nanoutbildning Digital säkerhet 

o Förvaltningschef driva frågan (KDLG står bakom) 

 Städdag 

o Förvaltningschef driva frågan (KDLG står bakom) 

 Avvikelsehanteringssystemet 

o KDLG tillse (utanför/ej i minnesanteckning) 

 Tillsättning av informationsäkerhetssamordnare 

 

Kommunstyrelsens arbete med GDPR 

 Hantering av informationsincidenter 

 Svarat på frågor från olika delar av förvaltningen 

 Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB avtal) 

 Svara och sammanställa registerutdrag 

 På gång att uppdatera Dokumenthanteringsplanen (DHPL) med 

informationssäkerhetsklassning per dokument 

 

Övrigt 

 Ny säkerhetsorganisation från 1/1 DSO flyttade till 

o Enhet för trygghet och samhällsskydd 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-06-02 Dnr KS 2021/00351 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 

eldningsförbud, allmän handling samt vikarie för 

kommundirektör 

Sammanfattning 

Behov av revidering av kommunstyrelsens delegationsordning föreligger enligt följande 
tre områden: 
 
Beslut om eldningsförbud har tidigare fattats av räddningstjänstförbundet Mitt 
Bohuslän. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör, mot bakgrund av ett 
avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen, bedömningen att denna typ av 
normgivning inte kan överlåtas till ett kommunalförbund. Även praxis inom området 
har ändrats. En punkt i kommunstyrelsens delegationsordning bör därför införas 
innebärande att förvaltningschef ges delegation att fatta beslut om eldningsförbud, med 
rätt att vidaredelegera. Stöd finns i reglemente för kommunstyrelsen § 6, i vilken 
framgår att kommunstyrelsen fullgör uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor i de 
delar som gäller enskildas skyldigheter. Räddningstjänstförbundet kommer löpande att 
förse kommunen med erforderligt beslutsunderlag.  
 
Punkten om att sekretessbelägga allmän handling bör kompletteras med en ny punkt, 
besluta om avslag på begäran om att ta del av allmän handling. Delegat föreslås vara 
förvaltningschef med rätt att vidaredelegera, 
 
Det finns nu delegation att utse vikarie för förvaltningschef (FC). Dock saknas 
delegation att utse vikarie för kommundirektör (KD). En sådan komplettering bör göras. 
Delegat för punkten i dess nuvarande form är kommundirektör vilket föreslås gälla även 
efter kompletteringen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-02. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt följande: 
 

1. en ny punkt, delegation nummer 33, avsnitt Övrigt, införs med lydelsen besluta 
om eldningsförbud enligt förordningen mot skydd mot olyckor. Delegat är 
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förvaltningschef med rätt att vidaredelegera,  
 

2. en ny punkt, delegation nummer 19 a, avsnitt Utlämnande av allmän handling, 
införs med lydelsen besluta att helt eller delvis avslå begäran om att få ta del av 
allmän handling på grund av sekretess eller på annan grund, till exempel att 
handlingen inte finns eller att handlingen inte är en allmän handling. Delegat är 
förvaltningschef med rätt att vidaredelegera, 

 
3. punkten P6, avsnitt Personal, ändras till lydelsen Utse vikarie för 

förvaltningschef eller kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 
vikarie vid förvaltningschefs eller kommundirektörs frånvaro.  

 
att beslutet ska gälla från och med 2021-06-21. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Personalavdelningen 
Kommunjurist 
Säkerhetschef 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
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Handläggare 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-06-07 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-05-19—2021-06-07. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-08 
Förteckningar över delegationsbeslut 2021-06-07 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 

 
1(1) 

 

2021-06-07 
 

  

Delegationsbeslut 2021-06-07 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2021/00321 

313212 
 

2021-06-07 Tilldelning i förnyad konkurrensutsättning, Fördjupat 
granskningsuppdrag nr 1, 2021 Beställarkompetens vid 
stora projekt 

KS 
2021/00002 

313094 
 

2021-05-31 Delegationsbeslut enligt kommundirektörens delegation 
E1, fastställande av kommunledningskontorets 
attestantförteckning 

KS 
2021/00334 

313009 
 

2021-05-27 Delegationsbeslut granskningshandlingar för yttrande 
gällande detaljplan Dalaberg 1:1 mfl. 

KS 
2021/00332 

313005 
 

2021-05-27 Kommunstyrelsens delegation nr 13, brådskande beslut, 
svar till kommunens revisorer om insyn i projektmål och 
ekonomi för simhallsprojekt 

KS 
2021/00333 

313004 
 

2021-05-27 Kommunstyrelsens delegation nr 13, brådskande beslut, 
svar till kommunens revisorer om bygglov för 
nybyggnad av simhall, Elseberg 1:48 

KS 
2021/00002 

312904 
 

2021-05-21 Kommunstyrelsens delegation nr 2, utse Roger Granat 
som ombud vid Inera AB årsstämma 2021-06-18 

KS 2021/330 312689 2021-05-12 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Västtrafik AB och 
Uddevalla kommun avseende uppdraget att utföra 
upphandling, samordning och utförande av serviceresor 

 
 



Förteckning över delegationseslut, miljöärenden
Datumperiod: 2021-05-19 - 2021-06-07

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

LYCKORNA 6:1 2021-06-07

KS.2020.3842

Förorenad mark - anmälan om efterbehandlingsåtgärd (§ 28) och slutrapport, Lyckorna kvarn inne i byggnad

Beslut svar på §28, anmälan efterbehandling Miljöinspektör, KS § 26: DB

Miljöinspektör

Antal ärenden 1

2021-06-08 Sida 1 av 1



Förteckning över delegationsbeslut, byggärenden
Datumperiod: 2021-05-19 - 2021-06-07

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

ÅLEN 1 2021-05-31

KS.2020.4554

Ansökan om rivningslov för rivning av modulbyggnad

Slutbesked enkla åtgärder Bygglovshandläggare, KS § 25: SLUTB

Bygglovshandläggare

Antal ärenden 1

2021-06-08 Sida 1 av 1
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Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 
 
 
Dok 313016 
Räddningstjänst Mitt Bohusläns sammanträdesprotokoll 2021-05-19 innehållande 
delårsrapport januari – april 2021. 
 
2021/10 
Finansrapport maj 2021 
 
2021/103 
Mediapoolen Västra Götaland AB:s årsredovisning 2020 
 
2021/811 
Årsrapport 2020 från Rädda Barnen om idéburet offentligt partnerskap, IOP, avseende 
ensamkommande som fyller 18 år 
 
2021/423 Medborgarförslag om ljuddämpande staket längs riksväg 44 vid Herrestad. 
Ärendet har avgjorts i samhällsbyggnadsnämnden och avslutas därmed hos 
kommunstyrelsen. 
 
2021/245 
Tolkförmedling Västs direktions beslut 2021-03-26 § 432 att till medlemmarna betala ut 
5 mkr av det egna kapitalet. 
 
Tolkförmedling Västs direktions beslut 2021-05-28 § 440 att upphäva tidigare beslut att 
återbetala 5 mkr av det egna kapitalet till medlemmarna. 
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FINANSRAPPORT  

2021-06-02 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 

 
FINANSRAPPORT avseende maj 2021  

 

Sammanfattning 
Kommunens företag har fortsatt stabilt kreditutnyttjandet inom normala månadsvariationer. Kommunens 

andel av skuldportföljen är knappt 600 mkr, varav ca 100 mkr är likvid i kommunkassan i dagsläget. Endast 

smärre förändringar under perioden och både långa och korta räntor varit stabila under perioden. Bedöm-

ningen är att snitträntan för året kan hållas inom budgeterad nivå. 

Riksbanken fortsätter den fastställda strategin och håller fast vid sin penningpolitik, samtidigt som man beskriver 

en ökad osäkerhet om pandemins förlopp och påverkan på finansmarknaderna. Bedömningen är dock att reporän-

tan väntas ligga kvar kring noll under överskådlig framtid.  

 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 
 

 

Not 21-05-31 21-04-30 21-01-01
Limiter 2021 (KS 2020-
12-16) 

Rikt- 
värde

Inom 
limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 700 3 700 3 550 Max: 4 124  mkr (4 156) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,14 1,14 1,18 Budget: 1,25 % Ja

Räntebindningstid (år) 2,6 2,6 3,0 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 14 14 6 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,2 2,3 2,6 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 22 22 18 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 31 31 32 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 124 3 109 3 147 Max: 3 252  mkr (3 753) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 335 335 347 M ax 350 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 428 439 335 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 
 

 
 

Internbankens upplåningsränta 
Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2021 

mellan 0,26 % - 0,73 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har minskar efter vidtagna åtgärder för nya krediter och tidigare rän-

tesäkringar och aktuell snittränta uppgår fortsatt till 1,14% och utfallet på årsbasis be-

räknas till strax under 1,20%, vilket är klart lägre än budgeten för året. För 2020 upp-

gick till räntan på årsbasis till 1,46 %. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala 

räntekostnad ökar något. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-05-31 21-04-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 125 137 -13 35 90

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 124 3 109 14 3 147 -24

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 248 3 247 2 3 182 66
Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 700 -3 700 0 -3 550 -150

Summa finansiella skulder: -3 700 -3 700 0 -3 550 -150
-452 -453 2 -368 -84

Utfall Budget Plan Plan

Belopp i mkr
Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

2021 
Helår

2021
helår

2022
helår

2023
helår

Utgående balans långfr lån 3 600 3 500 3 550 3 700 3 700 3 900 3 900 4 124 4 650 5 325

Medellåneskuld 3 500 3 558 3 513 3 630 3 700 3 750 3 700 3 800 4 300 5 000

Kostnad långfristig upplåning* 17,5 17,9 16,9 14,0 14,5 15,0 43,5 54 60 67

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,49 1,47 1,42 1,16 1,15 1,18 1,16 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2021-2023

Utfall 2020 Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  
Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2021 uppgå till högst 4 124 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 

 
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,2 år och 22 % av kapitalet förfaller inom ett år. 

 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,6 år och 14 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr
(Mkr) 21-05-31 21-04-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

Kommuninvest 3 700 3 700 0 3 550 150

3 700 3 700 0 3 550 150
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2. Derivat  
 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1 130 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-05-31 21-04-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 130 0 1 130 0

1 130 1 130 0 1 130 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-05-31 21-04-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

3 700 3 700 0 3 550 150

31% 31% 0% 32% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-52 -54 3 -65 13

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld
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3. Koncernintern in- och utlåning 
 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 
checkkredit

Utnyttjad 
checkkredit Förändring

Ingående
balans

Förändring
från

Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-05-31 21-04-30 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 22,0 24,3 -2,3 24,7 -2,7 25 3

Uddevalla Energi AB (koncern) 457,1 452,5 4,6 510,6 -53,5 740 283

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 84,8 86,7 -1,9 94,1 -9,3 140 55

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 75,2 73,4 1,8 69,1 6,1 100 25

Uddevalla Turism AB -2,1 -2,0 -0,1 2,2 -4,4 10 12

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 501,3 1 505,2 -3,9 1 522,8 -21,5 1 625 124

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 248,7 248,4 0,4 249,0 -0,2 255 6

Stiftelsen Ljungskilehem 53,2 53,8 -0,6 55,7 -2,5 60 7

Gustafsbergsstiftelsen 3,9 3,8 0,1 3,1 0,8 6 2

Uddevalla Vatten AB 676,9 663,1 13,8 615,9 60,9 701 24

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -2,8 -1,4 -1,3 -0,5 -2,2 3

exkl VVAB 3 121,0 3 109,1 11,9 3 147,2 -26,2 3 665 541

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring
Ingående

balans
Förändring

från
Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-05-31 21-04-30 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 0,9 7,3 -6,4 -28,5 29,4 52 53

Uddevalla Kraft AB -320,2 -334,5 14,4 -353,2 33,0 431 111

Uddevalla Energi Värme AB -18,7 -13,1 -5,7 -28,0 9,3 85 66

Uddevalla Energi Elnät AB -119,1 -112,2 -7,0 -101,0 -18,1 172 53

Summa koncern Energi -457,1 -452,5 -4,6 -510,6 53,5 740 283

Uddevalla Hamnterminal AB -77,7 -75,8 -1,9 -71,4 -6,3 100 22

Sw anFalk Shipping AB 2,5 2,4 0,1 2,3 0,2 - -

Summa koncern Hamn -75,2 -73,4 -1,8 -69,1 -6,1 100 22

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 308,1 -1 312,1 4,0 -1 328,3 20,2 1 380 72

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -190,4 -190,5 0,1 -193,1 2,7 200 10

Uddevallahem Bastionen AB -2,9 -2,7 -0,2 -1,5 -1,4 45 42

Summa koncern UaHem -1 501,3 -1 505,2 3,9 -1 522,8 21,5 1 625 124

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -181,5 -181,3 -0,3 -181,3 -0,2 185 3

Lostif Fastighets AB -67,2 -67,1 -0,1 -67,7 0,5 70 3

Summa koncern HSB -248,7 -248,4 -0,4 -249,0 0,2 255 6
Uddevalla Omnibus AB -84,8 -86,7 1,9 -94,1 9,3 140 55

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0

Summa koncern Omnibus -84,8 -86,7 1,9 -94,1 9,3 140 55
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 
 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Beviljad 
borgen 

Förändring 
jämfört med 

(Mkr) 21-05-31 21-03-31 20211 beviljad  borgen
Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 251,5 251,5 257,1 5,6

335,3 335,3 341,0 5,6
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Ingående 
balans

Förändring 
jämfört med

(Mkr) 21-05-31 21-03-31 21-01-01 21-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 0,0

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,0 0,0

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,4 0,4 0,4 0,0

5,9 5,9 5,9 0,0
1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit
Belopp (Mnkr) 21-05-31 21-03-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 127,6 131,9 -4,3 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

427,6 431,9 -4,3 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 
(Belopp Mnkr) 21-05-31 21-03-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 
 

Finansrapport 

2021 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2020) 

2020 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2021. 

2021-03 

Februari 150 mkr har upplånats med utbetalning 

2021-02-26. Därmed har utnyttjandet av 

checkkrediten upphört 

 2021-02-

26 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Juni    

Juli    

Augusti    

September    

Oktober    

November    

December    

    

7. Operativ risklogg 
 

Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 
 

Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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