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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 

kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 

 

Interpellationer 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 

tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 

 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 

Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 

senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 

Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 

Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 

anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 

nästkommande sammanträde. 

 

Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 

12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 

svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 

kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 

du inte själv har möjlighet. 

 

Motioner 

Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 

avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna 

kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får 

motionären själv kopiera upp om det ska lämnas på sammanträdet. 

 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

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

andra starkt doftande hygienartiklar.  

Ta inte med citrusfrukter och nötter. 

 

Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   

sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr KS 2022/00180 

Årsredovisning 2021 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2021. 

Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning och 

yrkesrevisorernas, EYs, utkast till granskningsrapport bifogas ärendet. 

Rapporten ’Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2021’ redovisas som bilaga 

avseende prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån aktuell flerårsplan och 

styrande dokument samt de uppdrag som har avslutats under året.  

Ekonomichef Bengt Adolfsson redogör för ett fel i förslaget som har uppdagats efter att 

handlingarna till kommunstyrelsen skickades ut. Felet är nu korrigerat och en ny version 

kommer skickas med i kommunfullmäktiges kallelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-21 

Förslag till Årsredovisning 2021 

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för kommunkoncernen och kommunen och i 

övrigt godkänna Årsredovisningen för 2021 samt 

att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort för 2021. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Årsredovisning 2021 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret överlämnar härmed förslag till årsredovisning för 2021. 

Bokslut och årsredovisning har varit föremål för revisorernas granskning och 

yrkesrevisorernas, EYs, utkast till granskningsrapport bifogas ärendet. 

 

Rapporten ’Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2021’ redovisas som bilaga 

avseende prioriterade områden, mått, uppdrag som givits utifrån aktuell flerårsplan och 

styrande dokument samt de uppdrag som har avslutats under året. Bilagan samt 

nämndernas egna verksamhetsberättelser publiceras på kommunens hemsida, 

uddevalla.se, under rubriken Kommun och politik/Kommunfakta/Ekonomi och 

budget/Årsredovisning 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-21 

Förslag till Årsredovisning 2021 

Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa resultat- och balansräkning för kommunkoncernen och kommunen och i 

övrigt godkänna Årsredovisningen för 2021 samt 

 

att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges styrkort för 2021 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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1 Ekonomiskt resultat 

Resultatet för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén 

uppgår till 1,1 mkr. Kommunfullmäktiges resultat beror på att kostnader för nytt system uppstår 

först nästa år. Dock har det tillkommit kostnader förknippande med Uddevalla kommuns 50-

årsjubileum. För kommunens revisorer är överskottet delvis en följd av uteblivna kurser/konferenser 

i och med pandemin, även vänortskommitténs resultat beror på pandemin. Överförmyndarens 

avvikelse beror främst på arvoden. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige har sammanträtt vid 9 tillfällen under året. Januari-sammanträdet ställdes in på 

grund av få ärenden. Under våren har sammanträdena varit digitala. Det har genomförts en 

upphandling av webbsändning och närvaro- och voteringssystem. Det nya systemet kommer vara i 

drift i början på 2022. Folkhälsopris, demokratipris och jämställdhetspris har delats ut under året. 

Kommunfullmäktiges presidium har under året initierat ett uppmärksammande av 50-års jubiléet av 

kommunsammanslagningen 1971, då Uddevalla stad tillsammans med intilliggande 

landsortskommuner bildade Uddevalla kommun. Jubiléet uppmärksammades genom att kommunen 

lät skriva en jubileumsskrift om kommunsammanslagningen som grundar sig bland annat på flera 

intervjuer med förtroendevalda och tjänstemän som var med under sammanslagningen. I samband 

med att skriften färdigställdes arrangerade kommunen tillsammans med Uddevalla 

hembygdsförening den 24 november en berättarafton med föredrag om Uddevallas 

kommunsammanslagning, samt Sveriges kommuners historia. 

Ungdomsfullmäktige har haft 6 sammanträden under 2021. Under våren hade ungdomsfullmäktige 

bland annat dialog med tjänstepersoner och politiker om fritidsgårdar. Dialogen resulterade senare i 

beslut om ökade öppettider på Dalabergs fritidsgård. Ungdomsfullmäktige har behandlat inkomna 

medborgarförslag och motioner och la också fram två egna förslag till politiken- ett om lunchkort 

för elever som pluggar på distans och ett om ökat antal möten för ungdomsfullmäktige. De senare 

förslaget godkändes av politiken, ungdomsfullmäktigen kan nu vid behov ha upp till åtta möten per 

år. Efter nomineringen och valet i september femdubblades ungdomsfullmäktige, från 5 till 25 

ungdomar. Under hösten har det nya ungdomsfullmäktige haft en kick off och utbildning i 

demokrati, de har valt en egen styrelse och haft dialog med kommunstyrelsen angående beslut om 

skoltrafiken. Ungdomsfullmäktiges styrelse har presenterat sig för kommunfullmäktige och tagit 

upp barnkonventionen och vikten av barn och ungas rätt till inflytande i beslut som påverkar dem. 

Ungdomsfullmäktige har också fattat beslut om användning av resterande budget för 2021. Där 

medel fördelades till skolor, som efter önskemål kunde köpa in spel, sportutrustning och annat som 

aktiverar eleverna. 

Kommunens revisorer 

Det har gjorts en utökad grundläggande granskning inom områdena ACL-analys, förstudie leasing, 

samt gränsdragning kring investering och drift. Det har även genomförts granskning av 

jävsutskottet, samt fördjupad granskning kring beställarkompetens vid större investeringsprojekt. 

Revisorerna har genomfört workshop för att se över arbetsordningen och arbetsrutinerna, för att 

arbeta så effektivt som möjligt. Det har tillsatts granskningsgrupper för olika investeringsprojekt. 



 Verksamhetsberättelse 2021 4 (35) 
 Kommunfullmäktige 
 
  
 
 

 

Överförmyndare 

I kommunen finns cirka 560 godmanskap eller förvaltarskap. Dessutom har man tillsyn över 290 

förmynderskapsärenden. Granskningen av årsräkningarna för 2020 har försenats. Detta är en följd 

av införandet av det nya ärendehanteringssystemet LEX. Systemet blev försenat några månader in 

på 2021 och har påverkat arbetsbelastningen, bland annat genom att alla handlingar ska skannas in i 

LEX. Beroende på huvudmannens ekonomiska situation ska arvodet antingen bekostas av 

huvudmannen själv, av kommunen eller i form av ett delat ansvar. För den granskning som gjorts 

2021 avseende årsräkningar för 2020 har det visat sig att kommunens kostnader för arvoden blev 

lägre än förväntat. Kostnaden för de arvoden som utbetalas 2022 avseende 2021 förväntas dock bli 

högre jämfört med föregående år, till följd av ökat antal ärenden. 

Vänortskommittén 

Vänortskommitten har träffats fyra gånger under året. Loimaa var värd för en digital 

vänortskonferens. Kommittén m.fl. inbjudna samlades på Bohusgården. Naturligtvis var ett 

huvudtema pandemin, hur vi i de olika kommunerna har mött de nya kraven och restriktionerna. I 

Kulturprojektet Nart så deltog Sunniva Brynne med musik speciellt komponerad för detta tillfälle. 

Dennis Johansson ”Folke Patron” Gjorde ett konstverk för Nart projektet. Vänortsmöte med 

nordiska vänorter genomfördes på plats i Skien i oktober. Bland annat diskuterades vänortsavtal och 

kommande konferens i Skien 2022. Ungdomsutbyten med Japan har skett digitalt. Internationella 

priset från gymnasiet och Ramnerödsskolan har haft digitalt utbyte med Okazaki. Under året har det 

genomförts ett bokprojekte där unga har bjudits in till att skriva om tiden under pandemin. Planeras 

att släppas på vänortskonferensen i Skien. 

 

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommunb

idrag 
Resultat 

2021 
Resultat 

2020 

Fullmäktige 0,0 -2,8 3,1 0,3 0,4 

Kommunens revisorer 0,0 -2,0 2,1 0,1 0,5 

Överförmyndare 0,1 -5,9 6,3 0,4 0,7 

Vänortskommittén 0,0 -0,2 0,5 0,3 0,4 

Summa 0,1 -10,9 12,0 1,1 2,0 
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2 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska 
öka 

  93 

Kommentar Resultatet av årets servicemätning visar på en försämring från 95% till 93%.  Uddevalla ligger generellt 
mycket högre än andra likvärdiga kommuner och andra jämförbara kontaktcenter. Mätningen som tidigare gjorts 
tertialvis har nu gjorts en gång för 2021. Kontaktcenter tar emot nästan 84.000 ärenden per år och mätningen baseras 
på 120 st samtal och mail. Det går inte att härleda om enskilda svar kommit direkt från Kontaktcenter eller en 
handläggare på förvaltning vilket gör det svårt att spåra eventuella brister. 
 
I arbetet med att öka ett gott bemötande vid kontakt med kommunen har under tertial 3 2021 en chatbot lanserats. 
Chatboten "Kommun-Kim" återfinns på hemsidan uddevalla.se och är en liten automatisk robot som kan svara på 
många frågor. Med en chatbot har medborgare möjlighet att ställa frågor utanför kontorstid vilket breddar kommunens 
och därmed också ökar ett gott bemötande. Chatboten kan man skriva till från vilken teknisk / digital enhet man än 
har; dator, surfplatta eller mobiltelefon. 
För att ytterligare öka det goda bemötandet pågår ett kontinuerligt arbete med att öka antalet e-tjänster, dvs göra om 
blanketter till digitala blanketter och hela tjänster med mål att kunna erbjuda 100% digitala e-tjänster. 

 Företagsklimat, ska bli bättre   81 

Kommentar 
Det preliminära resultatet för 2021 är 81 vilket är en förbättring från 2020 då resultatet blev 77. 2021 års slutgiltiga 
resultat och ranking presenteras i månadsskiftet mars/april 2022. Samtliga verksamhetsområden verka ha förbättrats 
på Nöjd Kund Index, NKI, 78 för bygglov, 71 för miljö- och hälsoskydd och 85 livsmedelskontroll. 

Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag och 
privatpersoner. Öppna jämförelser företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att 
myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. 
Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, 
Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring sex serviceområden, 
tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, effektivitet, samt rättssäkerhet. 
 
De förbättrade resultaten bland annat förklaras av ett antal aktiviteter som till exempel dialog med 
branschorganisationen Företagarna med anledning av pandemin, kontaktcenter använder teamskanal till 
verksamheterna för att öka möjligheten till att säkert och snabbt besvara kunden i sakfrågor. Utbildning i 
kommunikation och bemötande via Miljösamverkan – både vid nyanställning samt fortsättningsutbildningar. 

 Antal företag i kommunen, ska öka   5 594 

Kommentar 

Det fanns totalt 5594 företag (aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda firmor) med huvudarbetsställe i 
Uddevalla kommun per 2021-12-31. Det är en ökning med 156 företag jämfört med samma period 2020. Under 2021 
registrerades 394 nya företag i kommunen vilket är en ökning med 33 företag jämfört med år 2020 (361). 

  Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 

  55,6 

Kommentar Antalet resor i stadstrafiken 2021 uppgick till 55,6 resor/invånare vilket är en minskning med 11 % jämfört 
med föregående år. Antalet resor/invånare har därmed rasat med hela 30 % jämfört med resandet före pandemin. 
Restriktioner i samhället, förändrade arbetsmönster osv har lett fram till ett kraftigt minskat resande i kollektivtrafiken. 
Västtrafiks har under pandemin upprätthållit trafiken vilket fått stora konsekvenser för ekonomin. Fokus för den 
närmsta tiden läggs på att återfå resandet till tiden innan pandemin. 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

   

Kommentar 

Ingen undersökning har genomförts under 2021, varför inget resultat redovisas. Sektionen för vård- och 
omsorgsboende har under 2021 fortsatt arbeta med de förbättringsområden som identifierats i 2020 års 
brukarundersökningen. Dessa var: 

• Synpunkter och klagomål 

• Ensamheten 

• Aktiviteter och genomförandeplaner 

 Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

   

Kommentar 

Ingen ny undersökning har genomförts under 2021, varför inget resultat redovisas. Arbetet med åtgärder utifrån de 
identifierade förbättringsområdena i 2020 års undersökning har fortsatt, till exempel vad gäller upplevelsen av 
ensamhet. Hemtjänsten har under 2021 arbetat med att implementera en checklista för att motverka ensamhet och 
skapa trygghet utifrån frågeställningarna, ensamhet, tider, synpunkter, förändringar och kontakt. 

  Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

  90 

Kommentar 

Mått redovisar både värme och elanvändningen för alla kommunägda byggnader. Resultatet visar på en ökad andel 
förnybart och återvunnen energi för kommunala byggnader från 87% 2020 till 90% för 2021. Största andel energi går 
åt till uppvärmning av byggnaderna och nästa alla byggnader är idag anslutna till fjärrvärmenätet som består av 
förbränning från förnybart och återvunnet material. Ökningen beror på att ändrat värde (schablon) från 
Naturvårdverket för andel förnybart i fjärrvärmenätet. En del av det återvunna materialet vid förbränning av sopor kan 
innehålla plast och det är detta värde som har ändrats eftersom plasten i soporna minskar.  
Kommunen köper in el som är förnybar. 
Egna insatser för att öka andelen förnybar i de kommunala byggnaderna görs framförallt vid större om- och 
nybyggnationer.  De senaste byggnader som solceller har installerats på är Ramnerödsskolan, Mistelgatan och 
Källdalsskolan. Kommunen har nu 1892 m2 solceller. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att 
installeras är bland annat Uddevallas nya brandstation och nya simhallen. 

  Minska fossilbränsleanvändning i kommunala 
fordon 

  79 

Kommentar 

Andelen fossilbränsleanvändning för kommunens fordon har minskat under 2021 till 79 %. Det beror på lagen om 
reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikt innebär att en inblandning av förnybart i bensin och diesel ska 
öka år för år fram till 2030. Under 2021 innebar det 6% inblandning av förnybart i bensin och 26% inblandning av 
förnybart i diesel. 
Diesel är det bränsleslag som kommunen använder mest, även om dieselanvändningen under 2021 har minskat 
något. Ren biodiesel (HVO) har använts under året, men i mycket begränsad omfattning ca 2,5% av den totala 
dieselanvändningen. Kommunen har ökat bensinanvändningen med 24% jämfört med 2020. Fordonsgas minskar, 
liksom etanol. 
Det pågår ett ständigt arbete för att minska fossilbränsleanvändningen i kommunen som helhet. En utmaning för att 
bland annat öka andelen elfordon är laddinfrastrukturen för kommunens fordon. 
Uddevalla gymnasieskola (Östrabo 1 och Y) arbetar för att använda laddhybridfordon och eldrivna maskiner i så hög 
utsträckning som möjligt. Gymnasieskolan använder också simulatorer för att eleverna ska lära sig hantera och köra 
maskiner energieffektivt. Lärare genomför utbildning om miljöfarliga ämnen, avgaser, fluorescerande växthusgaser, 
elbilar och hybridteknik, nya bränslen samt vätgas. Gymnasiesärskolan fasar ut de äldre fordonen och byter dem till 
elbilar eller laddhybridbilar i den takt som är möjlig, bland annat beroende på antalet laddplatser. Brist på alternativ till 
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2021 

fossilt för vissa fordonstyper är andra skäl till att inte alla fordon drivs fossilfritt. 
Socialtjänstens verksamheter ska nytecknade avtal för leasingbilar vara el-bilar enligt uppdrag från förvaltningschefen. 
Vid årsskiftet 2021/2022 finns det 19 elbilar. Antalet har ökat med 12 från april, vilket innebär en ökning med 171 %. 
Det är bara 2 ”rena” bensinbilar kvar inom socialtjänsten. Från och med september 2021 hyr förvaltningen 2 Lync-
bilar, som ska ingå i en ”bildelningstjänst”, där framförallt personal ska kunna hyra dessa bilar då de ej används i 
verksamheten. Uthyrning sker via en app, som håller på att utvecklas och kommer att vara i drift våren 2022.  Det har 
också satts upp 13 nya laddstolpar under hösten 2021. 
Fordon kopplade till idrottsanläggningar drivs till största del av diesel. Enhet bad och bowling nyttjar en elbil på 
årsbasis och en av idrottsanläggningarna har en gräsklippare som drivs på el. 

  

 Antalet föreningsaktiviteter, ska öka 

54 397 81 980 136 377 

Kommentar Aktiviteterna redovisade i tertial 3, 2021 gäller för våren 2021. 
Den förväntade minskningen som en effekt av Covid-19 framgår av resultatet, men är klart mindre än förväntat. En 
hypotes är att föreningarna varit framgångsrika med att hitta alternativa former för bedrivande av sin verksamhet. 
 
Redovisning av helår 2021 sker vid T1 då föreningarna redovisar höstens (2021) aktiviteter ca 15 feb. 2022 

 Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 
99 % av skatter och bidrag 

  98,4 

Kommentar 

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 

Nettokostnadsandelen för helåret 2021 blev 97%. Orsaken är främst helårsresultatet på drygt 115 mkr, vilket medför 
att snittet över 4 år blev 98,4% 

 Soliditeten ska förbättras   14,2 

Kommentar 

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 

Soliditeten ökar i kommunen för fjärde året i rad, främsta orsaken till årets ökning är det ekonomiska helårsresultatet. 

 Egenfinansiering av investeringar minst 30 %   46,7 

Kommentar 

Nettokostnadsandel, soliditet samt egenfinansiering av investeringar, hänger ihop och påverkar varandra. 
Måluppfyllelsen mäts långsiktigt och bedömningen sker på genomsnittet av innevarande år och tre år tillbaka. 

Egenfinansiering av investeringar uppgår i år till 60% främst på grund av årets höga resultat som är 115 mkr. Vilket är 
en stor ökning jämfört med föregående års helårsresultat. Snittet över 4 år minskar dock eftersom tidigare års snitt 
varit väldigt höga. 

  Trä som byggnadsmaterial, ska öka    

Kommentar 

Arbete pågår för att utforma och inhämta relevant data att mäta och ännu finns det inte data för att mäta. En teknisk 
handbok som ska underlätta för beställaren att välja hållbara arbetsmaterial är planerad. Inriktningen för det nya 
medborgarhuset är att det ska byggas med trästomme. 
 
Kommunledningskontoret har liten påverkan på måttet då t.ex. kravställande i upphandlingar inte görs av 
upphandlingsenheten utan av beställaren. 
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  Antal områden som sanerats, ska öka   15 

Kommentar 

Under 2021 har ca 15 ärenden avseende sanering så kallad efterbehandling av förorenade områden hanterats i 
Uddevalla, oförändrat sedan 2020. Exempel är sanering av Hälle förskola i Ljungskile, omfattande saneringar vid 
Stena Recyclings anläggning på Björbäcks industriområde samt saneringar vid Ramnerödsskolan m fl. Saneringar 
pågår även vid nya brandstationen samt nya badhuset. Förvaltningen hanterar även anmälningar om sanering vid 
ledningsomläggningar i Uddevalla tätort då stora delar av centrala Uddevalla består av fyllnadsmassor. 2021 
beviljades Uddevalla kommun, bidrag för två av de tidigare sökta objekten från Naturvårdsverket, Bassholmen samt 
Lyckorna kvarn. Förstudien för Bassholmen har visat att objektet är ett så kallat riskklass-1-objekt och behöver gå 
vidare med fördjupade undersökningar i en så kallad huvudstudie, förberedelser för sanering pågår. 

För att kunna öka måttet, antal områden som saneras, lyfte förvaltningen på sammanträdet i augusti ett förslag om att 
ansöka om bidrag från Naturvårdsverket, där Uddevalla kommun går in som huvudman. Nämnden beslutade att 
uppdra åt förvaltningen att ansöka om statliga medel för miljötekniska undersökningar för sju objekt samt att utifall 
bidrag skulle beviljas åta sig huvudmannaskapet. Uddevalla kommun, som en av tre kommuner i Sverige, har beviljats 
bidrag från Naturvårdsverket för 2022 för Bassholmen (huvudstudie) och de två handelsträdgårdarna Stenevad och 
Rosenlund (förstudier). 

 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram , 
ska öka 

85,3 82,3 83,7 

Kommentar 

Resultatet 2021 är oförändrat i jämförelse med 2020.  83,7% av eleverna i årskurs 9 uppnådde behörighet till 
gymnasiets yrkesprogram efter vårterminens slut. 

De åtgärder som planerades vårterminen 2020 och genomfördes i årskull 2005 läsåret 20/21 gav ett gott resultat. 
Behörigheten höjdes med 11,1 procentenheter jämfört med vad höstterminens resultat indikerade. Efter 
sommarskolan steg behörigheten till 87,2%, vilket var 1,4 procentenheter över föregående årskull. När utmaningarna 
för årskull 2005 identifierades, efter betyget höstterminen i åk 8, låg den prognosticerade behörigheten på 68,7%. Den 
sjönk ytterligare efter betyget vårterminen i åk 8 till 65,8%. 
 
Sedan en tid tillbaka analyserar grundskolan årskullarnas progression istället för att bara jämföra årskullarna med 
varandra. 

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, ska öka 

78,28 71,4 74,78 

Kommentar Måttet gymnasieelever med examen inom 4 år minskar något enligt officiell statistik. Den egna 
uppföljningen med egen statistik visar att andelen av avgångseleverna som avgår med gymnasieexamen är kvar på 
samma nivå och på vissa program något högre än föregående år. Vid statistik på avgångselever tas inte hänsyn till 
hur många år eleverna gått på gymnasiet, därav skillnaden. 
 
Under hösten 2021 har bemanningen utökats inom studiestöd. Lärarna inom studiestöd arbetar inom ämnena 
matematik, svenska och engelska. Lovskola genomfördes under höstlovet, vecka 44. Det har organiserats omkurser 
samt möjlighet till stöd och handledning. Varje lärare har i sin tjänst timmar att använda till studiestöd/handledning. 
Gymnasieskolan behöver fortsätta att prioritera elever i behov av stöd och insatser som syftar till att öka andel elever 
som når gymnasieexamen. De kompensatoriska insatserna som genomförts 2021 behöver fortsätta. Fokus att så 
många som möjligt ska nå gymnasieexamen. 
 
Engelska lyfts som ett problemområde inom både Introduktionsprogrammen och nationella program. Projektet 
Nyanländas lärande (Skolverket) syftar till en åtgärdsplan för språkutvecklande arbetssätt, men utöver detta behöver 
engelska prioriteras tidigt i elevers utbildning. 
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  Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

  28,2 

Kommentar För 2021 blev andelen ekologiska livsmedel 28,2%. Det är en minskning med ca 3,5 % för hela 
kommunen jämfört med resultatet för 2020. Måltidsservice som står för den största delen inköpa livsmedel (ca 80%) 
har minskat andelen ekologiska livsmedel under 2021, vilket beror på nuvarande budget. Man har arbetat med att 
köpa in ekologiska livsmedel i den mån det går utifrån såväl utbud i det som är upphandlat, som utifrån 
kostnadseffektivitet. Stor del av mejeriprodukter, kaffe och pasta som köps in är idag ekologiska. Fortsatta insatser 
görs för att arbeta med andelen ekologiska livsmedel, men fokus i nuläget är att kunna bibehålla nuvarande nivå 
snarare än att öka andelen. 
Socialtjänstens inköp för perioden är, totalt andel ekologiska livsmedel på runt 35 % jämfört med kommunens totala. 
Socialtjänsten har ökat (förbättrat) andelen under året, jämfört med fjolåret och tidigare år. 
Barn och utbildning har under året köpt in 23,8% ekologiska livsmedel, vilket är under genomsnitt för kommunen som 
helhet. Caféer och andra livsmedelsverksamheter som förvaltningen ansvarar för eftersträvar en hög andel ekologiska 
produkter. 
Kultur och fritidsförvaltningen följer inköpsavtal och handlar i största möjliga utsträckning ekologiska och etiska varor. 
För de inköp som görs utanför inköpsavtal finns en medvetenhet om att i första hand handla ekologiskt. 

 Resultat vid avslut i kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, ska öka 

27,4 26,7 27 

Kommentar Av de 233 personer som under 2021 avslutat sin insats via arbetsmarknadsavdelningen, så gick 27 % 
vidare till arbete eller studier (27,4 % av kvinnorna och 26,7 % av männen). Det är en förbättring med 2 %-enheter 
jämfört med 2020, men en försämring sedan 2019 (30,3 %). Det är framför allt den nedåtgående konjunkturen och 
pandemin som påverkat det lägre resultatet. 
129 av de avslutade hade vid start en försörjning i form av försörjningsstöd. Vid avslut hade 58 av dessa lämnat 
försörjningsstöd (45 %). Det rör sig om lön, A-kassa, studiebidrag eller sjukersättning. 

 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T3 

2021 

Resultat 
man T3 2020 

Resultat 
man T3 2021 

Resultat 
totalt T3 

2020 

Resultat 
totalt T3 

2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

4,34 3,8 3,39 3,37 4,09 3,68 

Kommentar Den totala korttidsfrånvaron uppgår vid mättillfället till 3,68%, vilket motsvarar en minskning med 0,41 
procentenheter från samma period föregående år. 
 
Alla förvaltningar har sett en minskning av korttidsfrånvaron under 2021. Sjukfrånvaron i kommunen speglar 
smittspridningens utveckling av Covid-19 under året – lägre under sommarmånaderna och högre under 
höst/vintermånaderna. Faktorer som bidragit till minskningen är möjligheten till distansarbete, vaccinering av personal 
inom socialtjänsten samt arbetsmiljöinsatser. 
Korttidsfrånvaron skiljer sig åt mellan förvaltningarna och är lägre bland de som har haft möjlighet att arbeta på 
distans och högre bland de som inte har haft möjlighet att arbeta på distans och som behövt sjukanmäla sig vid 
minsta förkylningssymtom. 
 
Kvinnors korttidsfrånvaro har minskat succesivt under året och är lägre vid mättillfället (R12 = 3,80%, december 2021) 
jämfört med samma period föregående år (R12 = 4,34%). Männens korttidsfrånvaro har minskat marginellt (R12 = 
3,37%, december 2021) jämfört med samma period föregående år (R12 = 3,39%). Från period T2 till T3 har männens 
korttidsfrånvaro ökat från 3,23% till 3,37%. 
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2.1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Besöksnäringen har under året fått särskild uppmärksamhet på grund av sin utsatthet från pandemin. 

Efter sommaren syntes en begynnande återhämtning som senare kom av sig i samband med ny 

smittspridning. Flera aktiviteter har genomförts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i 

syfte att fördjupa relationerna så att ett än bättre företagsklimat i myndighetsutövningen kan 

utvecklas. 

Ett antal etableringar har kommit till stånd, bland annat några större företag med ett flertal 

verksamheter i Norden. 

Uddevalla kommun deltar sedan början av året i SKR:s ESF-projekt om sociala företag. Projektets 

syfte är att skapa modeller för hållbara affärer mellan kommunen och sociala företag. 

Kommunen har arbetat för att stärka kulturens och kulturaktörernas villkor att bedriva verksamhet i 

kommunen. Konkret handlar arbetet dels om utformningen av Kulturstråket/hus för kultur för att 

skapa fler rum för kultur, dels konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. Under hösten 

påbörjades en förstudie i syfte att se över processen i hur konstnärlig gestaltning tar plats i tidigt 

stadie vid om- och nybyggnationer, men även vid anläggning och upprustning av offentliga platser 

och rum. Ett arbete som är viktigt för att skapa och stärka en arena för kulturarbetare att verka samt 

för kommunens varumärke. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med digitalisering och automatiserings arbete i syfte att 

effektivisera och förenkla handläggningen samt öka tillgänglighet och användarvänlighet för 

kommuninvånarna. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att skapa bra 
företagsklimat med särskilt fokus på små 
företag med 2-9 anställda (KF ÖS 1) 

Arbetet med att förbättra företagsklimatet har fortgått under året 
genom en mängd olika aktiviteter. Västsvenska Handelskammaren 
är upphandlad för att driva ett förbättringsarbete som började med 
en enkät till flertalet tjänstemän med företagskontakt samt politiker, 
för att kartlägga ett nuläge. Dessvärre har de efterföljande 
planerade dialogmötena varit nödvändiga att ställas in på grund av 
pandemin och dess restriktioner angående fysiska möten. 
Processen har tagit en paus för att återupptas så snart 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. En serie 
frukostmöten tillsammans med Svenskt Näringsliv har fått skjutas 
upp av samma skäl. 

 
En process har inletts med syfte att förbättra förutsättningarna för 
kommunens industriområden att utvecklas. Syftet är att öka 
interaktioner och lägga grund till ett fördjupat samarbete så att 
näringslivet kan få än bättre service. 

 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
effektivisera myndighetsutövningen för att 
åstadkomma snabbare processer i dialog med 
de berörda (KF ÖS 1) 

Enligt insiktmätning som görs av SKR, visar den ett NKI på 
effektivitet på 75 för bygglov, 76 för miljö- och hälsoskydd och 89 
livsmedelskontroll. En ökning från föregående år inom samtliga 
områden. Undersökningen är ännu inte stängd och resultatet 
redovisas under tertial 1, 2022. 
 
Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala 
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Politiska uppdrag Kommentar 

myndighetsutövningen och servicen gentemot företag och 
privatpersoner. Öppna jämförelser av företagsklimat visar inom vilka 
områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra 
respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. 
Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, 
Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll 
samt Serveringstillstånd. För dessa sex områden ställs frågor kring 
sex serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, 
kompetens, effektivitet, samt rättssäkerhet. 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att under 
2020 utreda villkoren för konstgräsplaner (KF 
ÖS 1) 

Arbetet har påbörjats under hösten men kultur- och fritidsnämnden 
har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget. 

 Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, av 
Kommunfullmäktige 2021-02-10 (Dnr KS 
2020/00694), att göra en översyn av 
bolagsdokumenten i UUAB-koncernen (KF ÖS 
1) 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att göra en del 
redaktionella ändringar i bolagsdokumenten. Fullmäktige beslutade 
samtidigt att de redaktionella ändringarna kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera 
dokumenten efter dagens förutsättningar och behov. Denna översyn 
är inte genomförd och uppdraget föreslås därför, på höstens 
uppsiktspliktsmöte, förlängas till 2022-12-31. 

 Kommunstyrelsen (kommundirektören) har 
fått i uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-05-
12 (Dnr KS 2019/00832), att utreda frågan om 
samlad kommunal tillsyn 

Kommunstyrelsen har inte synliggjort sitt arbete med uppdraget 
dock pågår utredningen och förväntas kunna presenteras under 
första delåret 2022. 

2.1.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

I kommunens arbete med strategisk stadsutveckling skapas förutsättningar för att utveckla den 

lokala och regionala infrastrukturen. Främst görs det genom detaljplanering, genom att skapa 

förutsättningar för utveckling av järnväg samt fokus på helhetsperspektiv i planering för trafikflödet 

i kommunen. En processledare för infrastruktur har rekryterats under året för att samordna frågor 

gällande infrastruktur mellan projekt och över förvaltningsgränser. 

Trafikverkets förslag till nationell transportplan som kom under tredje tertialet är starkt negativ för 

Bohusbanans utveckling. Föreslagna förbättringsåtgärder, såsom dubbelspårsförutsättning, 

plattformsförlängningar och resecentrum är nedprioriterade och återfinns inte i förslaget. 

Nationellt och internationellt har arbetet i konsortiet Transportkorridor Skagerrak fortsatt med bl.a. 

utredningar, samverkan med norska kommuner, finansieringsmodeller m.m. 

 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Västtrafik och kommunen tagit fram en målbild för 

kollektivtrafikens utveckling i Uddevalla. Kollektivtrafikplanen antogs under året i såväl 

kommunfullmäktige som kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland. 

Kommunen har tidigare ansökt om utbyggnad av GC-väg efter statligt vägnät, bland annat längs 

väg 172 vid Lane-Fagerhult och längs väg 675 vid Ulvesund. Trafikverket har vid sin bedömning av 

kommunens ansökningar inte föreslagit någon utbyggnad av GC-väg i Uddevalla kommun. Istället 

arbetar kommunen med potentialen att en nationell cykelled i Bohuslän förstärker en snabbare 

tillkomst längs väg 675. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har 2019-10-11 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, 
där Ulvesund och Lane-Fagerhult prioriteras i 
samarbete med Trafikverket (KF ÖS 2) 

Kommunstyrelsens arbete med utveckling av nya cykelsträckor kan 
främst kopplas till finansieringsmöjligheter inom den regionala 
planen för transportinfrastrukturen. Kommunen ansöker därför om 
medfinansiering för prioriterade cykelsträckor bl.a. efter väg 675 
(Fräknestranden) och väg 172 (Lane-Fagerhult). Efter väg 679 
(Ammenäs-Sundstrand) pågår vägplan inför planerad byggnation av 
ny cykelväg 2022. 

Ytterligare sträckor har för närvarande inte fått medfinansiering. En 
ytterligare process har startat upp med Trafikverket och Turistrådet 
Västsverige för att via nationell cykelled hitta snabbare 
genomförande av förutsättningarna för en säker cykelväg utmed väg 
675. Kommunledningskontoret prövar att genom kontakter med 
enskilda och lokala företrädare för olika organisationer hitta andra 
vägar att utveckla cykelmöjligheter på attraktiva platser. 

 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utvärdera parkeringsbestämmelserna för 
Uddevalla kommun och behovet av avgiftsfri, 
tidsbegränsad parkering (KF ÖS 2) 

Kommunfullmäktige fattade under 2021 beslut om riktlinjer för 
parkering och parkeringstal vid nybyggnation. Kommunfullmäktige 
beslutade i stora delar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 
 
Vidare i uppdraget har förvaltningen via konsultbolag genomfört en 
utredning gällande om parkeringsbestämmelser, som gäller i 
centrala Uddevalla och Ljungskile är i linje med den antagna Trafik 
och parkeringsstrategin (Uddevalla kommun, 2017). Uppdraget 
omfattade dessutom utredning av parkeringsskiva, 
pendelparkeringar, månadsdekal och boendeparkering. Utredningen 
redovisades för nämnden under december. Nämnden beslutade att 
ställa sig bakom utredningen i sin helhet, samt att förvaltningen 
skulle utreda ytterligare om begränsningar i dekalparkeringar. 
Förvaltningen kommer fortsätta utredningen av dekalparkeringar 
och bedömer utöver att uppdraget är slutfört och kan avslutas. 
Uppdraget kommer lyftas på vårens uppsiktsmöte i syfte att avsluta 
uppdraget. 

 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för ett samarbete 
med ägarna till de privata 
parkeringsanläggningarna för att effektivare 
utnyttja parkeringshusen (KF ÖS 2) 

Under 2020 har förvaltningen fört en dialog med berörda 
fastighetsägare till de privata parkeringsanläggningarna med en vilja 
att skapa samarbete för att effektivare utnyttja parkeringshusen. 
Intresset från fastighetsägarna har varit svalt och förvaltningen 
kommer därav inte vidare med uppdraget. Det planers eventuellt för 
en ny detaljplan i området, vilket skulle kunna ändra 
förutsättningarna på sikt och ge möjlighet framöver för annan 
verksamhet i parkeringshusen som t ex bostäder. 

Med bakgrund till ovan, kommer förvaltningen under februari lyfta 
ärendet till nämnden i syfte att föreslå att uppdraget ska lyfts på 
vårens uppsiktspliktsmöte för att avslutas.  

2.1.3 3 Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Under året har en årlig miljökonferens och workshops på tema Hållbarhet genomförts. Målsättning 

är att all planering och utveckling av staden ska genomsyras av hållbarhetskriterier och Agenda 

2030 samt perspektivet energiförbrukning. Blomsterängar har skapats och tre insekthotell satts upp 

för våra pollinatörer, i arbetet med biologisk mångfald. Arbete har gjorts och fortsätter för att 

minska matsvinn, plastförbrukning och kemikaliska produkter i kommunen som helhet. 
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Kommunens skolor arbetar med lärande för en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, 

FN:s globala mål, samt kommunens miljömål. Samtliga verksamhetsområden inom barn- och 

utbildningsförvaltningen organiserar stöd och samarbetsformer kopplat till lärande för en hållbar 

utveckling. 

 

Kommunen arbetar med att utveckla samverkan kring unga i riskzon för socialt utanförskap, jämlikt 

föräldrastöd samt med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer som uppbär 

försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Arbetslösa matchas sedan mot rätt insats/arbetsplats i 

kommunen. Under 2021 har totalt 566 personer varit aktiva i arbetsmarknadsinsats någon gång 

under året. 45 % av deltagarna bor i något av våra tre utpekade socioekonomiskt eftersatta områden. 

Av de som sedan avslutat sin insats under året, så gick 27 % av dessa gått vidare till arbete eller 

studier vilken är en ökning från förra året. Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat under 

2021 till i genomsnitt 787 hushåll per månad. 

 

I arbetet med att förankra och implementera nya plan Integration 2030, så har en mindre 

medborgarundersökning genomförts. Under året har Plan Välfärd 2030 färdigställts och antagits, 

samverkan med idéburen sektor har förstärkts genom arbete med processledarskap, reviderad 

överenskommelse ÖK-Idé och medverkan i det nationella projektet socialt företagande, 

översiktsplanen färdigställts för granskning, energi- och klimatplan färdigställts, reviderad 

miljöpolicy tagits fram samt ett ökat fokus lagts på barn och unga i folkhälsoarbetet. 

Kommunen stöttar föreningar som vill ställa om och minska miljöpåverkan och har beviljat flera 

bidrag till föreningslivet för att möjliggöra energibesparande åtgärder. Under året har en utredning 

om villkoren för konstgräsplaner, där hållbarhetsriskerna, miljöpåverkan, kopplade till sådana 

planer finns med som aspekt genomförts.  

Genom att skapa förutsättningar för konstnärlig gestaltning möjliggöra kulturella uttryck och 

intryck, vilket i sin tur kan främja yttrandefrihet, välbefinnande och inkludering. Konsten kan även 

ta vara på och lyfta fram kulturmiljömässiga värden och identitet och stärka långsiktiga värden i en 

plats.  

Politiska uppdrag Kommentar 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta kartläggningen av förorenad mark för 
att ge underlag för planering och sanering (KF 
ÖS 3) 

Förvaltningens arbete har utgått från kartläggningen som finns, EBH 
(efterbehandling av förorenade områden). En förstudie har tagits 
fram som ger vägledning i hur Uddevalla bör arbeta vidare med 
förorenade områden i Uddevalla kommun i en 
handlingsplan/strategi. Strategin kommer att vara kopplad till 
översiktsplanen. 

Uppdraget är inarbetat i nämndens och dess förvaltnings löpande 
verksamhet. Rutiner för fortsatt arbete framåt och ansvarsfördelning 
finns. Uppdraget beviljades därför att avslutas under höstens 
uppsiktpliktsmöte 2021 med Kommunstyrelsen och kommer lyftas till 
kommunfullmäktige i februari. 
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  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) 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att arbeta 
för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap) 
 
ÖK-Idé har utvärderats och en reviderad version är under 
antagande. Bestämmelser för styrning av ÖK Idé och 
handläggningsordning för samverkansformer med idéburen sektor 
har tagits fram av kommunstyrelsen innebärande bland annat att det 
ska finnas en politisk styrgrupp för arbetet. Uddevalla kommun har 
ett antal gällande överenskommelser med idéburna parter. 
 
Kommunstyrelsens presidium anser att det finns ett etablerat 
arbetssätt inom kommunstyrelsen och att uppdraget därmed ska 
avslutas. 
Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt socialnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att arbeta 
för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-
avtal (idéburet offentligt partnerskap) 
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att förvaltningen har 
fortsatt samarbetet med civilsamhället. Avdelningen för social 
omsorg har samarbetet inom ramen för IOP-avtalen med 
föreningarna Saronhuset, Frivilligcentrum, Synskadades riksförbund 
och Soffan. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och 
därför kan avslutas. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag 
till nya bestämmelser för samtliga 
föreningsbidrag (KF ÖS 3) 

En ny tidplan har antagits av kultur- och fritidsnämnden. Under 
våren kommer nämnden att arbeta genom workshops för att lära sig 
mer om befintliga regelverk för föreningsbidrag samt påverka 
utformningen av nya bestämmelser. Beslut kommer att fattas av 
nämnden i oktober 2022. 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att ta fram 
en övergripande plan "hållbart friluftsliv i 
Uddevalla kommun" (KF ÖS 3) 

Friluftsplanen har 2021 antagits av Kommunfullmäktige så fokus har 
varit på att marknadsföra planen till allmänheten. Detta har gjorts 
genom information på samtliga bibliotek, intervju i radio, information 
på internet och föreläsning under den regionala tankesmedjan för 
friluftsliv. Planen har även tryckts upp och delats ut. Två formulär 
riktade till allmänheten har lagts ut på kommunens hemsida i 
samband med att planen antogs för att samla in kunskap om vad 
som efterfrågas i kommunen och vad friluftsliv innebär för 
kommuninnevånarna. 

Fokus har även legat på att arbetet med att tillsätta personer i 
gruppen för friluftslivsutveckling (GFU) samt framtagning av ramverk 
för handlingsplanen. Detta med avsikten att påbörja arbetet med 
implementering av planen i större utsträckning och för att 
projektledningen skall kunna lämna över uppdraget till de som skall 
ansvara för verkställandet av planen. 

  
 Samhällsbyggnadsnämnden är enligt 

reglementet huvudman för renhållningen i 
Uddevalla kommun och kommunfullmäktige 
fattade 2018-06-18 beslut om Avfallsplan 
2018-2024. (KF ÖS 3) 

De flesta åtgärderna är påbörjade och flera är genomförda. Det 
pågår arbete med att få till en digital tjänst för återbruk av möbler 
och övrig kontorsinredning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens renhållningsansvarige har ett bra 
samarbete med Uddevalla Energi i kontakterna med Förpacknings 
och tidningsinsamlingen FTI AB. En målsättning i avfallsplanen 
avser fastighetsnära insamling. Förändring har skett i lagkrav inom 
producentansvar. Lagen ställer nu högre krav på producenterna 
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som får utökat ansvar för att samla in, ta om hand och uttjänta 
förpackningar och returpapper. Bostadsnära insamling är ett krav 
från 1 januari 2023. En annan förändring är att insamling av 
returpapper och tidningar inte längre faller under producentansvaret 
utan det är kommunen som ska samla in den fraktionen. 

 Kultur- och fritidsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00063) att under 2021 ta fram förslag till 
biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan 
med övriga berörda nämnder och aktörer och 
samordnas av kultur och fritidsnämnden.  (KF 
ÖS 3) 

Arbetet med en ny framåtblickande biblioteksplan startade våren 
2021. Referensgrupper och Västra götalandsregionen var parter att 
delta i processen. Den nya biblioteksplanen väntas vara klar för 
beslut i februari 2022. 

  

  
 Kommunstyrelsen har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått 
i uppdrag att genomföra en utökad 
medborgarundersökning, trygghet (KF ÖS 3) 

Uddevalla kommun har beviljats medel från Delmos (delegationen 
mot segregation) för strategisk samverkan och gemensamt 
agerande kring segregation. Projektmedlen har använts till att 
förankra och implementera nya plan Integration 2030. För att få ett 
bredare perspektiv och underlag för kommande arbete, så har en 
extern aktör genomfört en medborgarundersökning för att få 
kommuninvånarnas synpunkter. Företaget HKL Research har 
intervjuat 500 Uddevallabor under år 2021, kring ett 20-tal 
frågeställningar inom planens tre utpekade områden; Boende och 
Trygghet, Arbete och Studier, samt Demokrati. 

Personerna som intervjuats har varit väl spridda geografiskt i 
kommunen samt väl representerade utifrån kön och ålder. 
Majoriteten av intervjuerna har utförts via telefon. Vissa grupper 
(bland annat ungdomar och utrikes födda) har även intervjuats 
direkt ute på gator/torg i Uddevalla. 
15 % är utrikes födda, vilket speglar kommunen väl. Av resterande 
är 47 % födda i Uddevalla och 38 % i övriga Sverige. 
Könsfördelningen är 46 % kvinnor och 54 % män. 
Åldersfördelningen är: 13 % 18–29 år, 18 % 30–39 år, 19 % 40–49 
år, 28 % 50–64 år och 22 % 65 år och äldre. 
 
Resultatet av undersökningen har redovisats och förts dialog kring i 
demokratiberedningen, förvaltningsövergripande 
integrationsgruppen ”SIV” och arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet den 27 maj. Resultatet fortsätter nu att leva 
vidare i olika forum för dialoger. 

  
 Kommunstyrelsen har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att utvärdera verksamheten NIKE (KF 
ÖS 3) 

Kommunstyrelsen har inte påbörjat arbetet med uppdraget. 

  
 Kommunstyrelsen har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag 
att  att utreda behovet av en samordnande 
funktion i kommunen för mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen samt frågorna 
hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

Kommunstyrelsen har inte påbörjat arbetet med uppdraget. 
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 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 

Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att  starta ett lärlingscentrum, som ett 
samarbete mellan Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen (KF ÖS 3) 

Vuxenutbildningen och gymnasieskolan ingår i partsamarbete med 
Arbetsmarknadsavdelningen i etablerandet av Lärlingscentrum. 
Vuxenutbildningen har under 2021 kunnat starta integrerade 
lärlingsutbildningar gemensamt med gymnasieskolan inom ett flertal 
yrkesprogram. Under 2022 etableras Lärlingscentrum på 
Margretegärdeskolan. Detta skapar goda förutsättningar för 
integrerade utbildningar med gemensamt lokalanvändande och 
lärarkompetens inom yrkesutbildningar. Antalet lärlingar inom 
vuxenutbildningen planeras öka från 35 till 110 under 2022. 

  
 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 

Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att utreda möjligheterna till ökad 
likvärdighet genom förändrad skolstruktur (KF 
ÖS 3) 

Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan har resulterat i att 
grundskolan arbetar med genomförandet av förändrad skolstruktur. 

  
 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 

Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att genomföra 
verksamhetsövergripande insatser gällande 
språkinsatser med svenska som huvudspår 
(KF ÖS 3) 

Hösten 2021 påbörjade Uddevalla kommun också ett samarbete 
kring en riktad insats på nyanlända och flerspråkiga barns och 
elevers lärande. Det inleddes med en nulägesanalys av 
utvecklingsbehov i verksamheterna för att bättre möta målgruppens 
behov. Kompetensutveckling inom samt användning av ett språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt identifierades i alla 
verksamhetsformer. Därtill identifierades behov av att förbättra 
kartläggning och övergångar för flerspråkiga elever inom flera 
verksamhetsformer. Arbetet resulterade i en åtgärdsplan med 
insatser, som skickades in till Skolverket under hösten. Skolverket 
godkände alla sökta insatser och beviljade medel till dem, däribland 
insatsen som utifrån språkplanen handlar om kompetensutveckling i 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Samarbetet med 
Skolverket kring insatserna pågår vårterminen 2022-vårterminen 
2024. 

  
 Socialnämnden har utifrån Plan Integration 

2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 
utveckla en förvaltningsövergripande 
samverkan för unga i riskzon för socialt 
utanförskap (KF ÖS 3) 

Arbetet med tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI, 
fortgår enligt plan. Personal är anställd och verksamheten startade 
upp i september. Under hösten har teamet, som har fått namnet 
"Magneten", befunnit sig i en förberedelsefas. Den första tiden 
ägnades åt omvärldsbevakning och sondering av forskningsläget 
kring tidigt samordnade insatser. Under den senare delen av hösten 
har fokus legat på att formulera arbetssätt, rutiner och strategier, 
samt att göra dessa kända och tillgängliga för personalen på de två 
pilotskolorna. 
 
De sista veckorna innan jul startades arbetet riktat till familjer upp 
och fyra ärenden initierades och arbetet i dessa har startat upp. 
Uppföljning kommer att ske enligt plan och på respektive nämnder 
årligen. 

  
 Socialnämnden har utifrån Plan Integration 

2030, (Område: arbete och studier) 2021-06-
10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att 
arbeta med jämlikt föräldrastöd (KF ÖS 3) 

Arbetet med jämlikt föräldrastöd är ett förvaltningsövergripande 
projekt 2021-2023, som är finansierat med medel från Hälsopolitiska 
rådet. Styrgrupp består av chefer inom arbetsmarknadsavdelningen, 
integration, barn och utbildningsförvaltningen samt förebyggande 
socialtjänst. Det praktiska arbetet i projektet leds av en samordnare 
från socialtjänsten samt två kulturtolkar från barn och utbildning i 
samverkan med personal inom socialtjänst och barn och utbildning. 
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Projektets delmål är att implementera funktionen kulturtolk 
(brobyggare) samt att skapa föräldracirklar för utrikesfödda föräldrar 
med barn 0-18 år. Det övergripande målet är att skapa en 
förvaltningsövergripande samsyn kring föräldraskapsstöd för 
utrikesfödda samt att stärka utrikesfödda föräldrars egenmakt samt 
ge kunskap, förståelse och redskap till föräldrar under barnets hela 
uppväxt. 
 
Under 2021 har det planerats både kulturtolkarnas och 
föräldracirklarnas uppbyggnad, innehåll och verksamhet. Det har 
ordnats med en digital föreläsning för personal på ämnet Förälder i 
ett mångkulturellt Sverige. Möten har genomförts med chefer och 
personal för att ge information, motivera deltagande i projektet och 
arbeta praktiskt med projektet. 

Att genomföra föräldracirklar har ej kunnat genomföras ännu på 
grund av pandemin. Inom barn och utbildning har chefskap skiftats 
vilket har fördröjt processen och det har tagit tid att sätta in nya 
chefer i projektet.  

  
 Socialnämnden har utifrån Plan Integration 

2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr 
KS 2021/00174) fått i uppdrag att  arbeta med 
hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

Uppdraget om hedersrelaterat våld och förtryck avser 
utbildningsinsatser till myndighetsutövande personal. En stor del av 
utbildningsinsatserna under året har blivit förskjutna på grund av 
pandemin men kommer att genomföras så snart det är möjligt. 
Utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck är numera en 
obligatorisk del av introduktionen för de socialsekreterare som 
arbetar med barn och unga. Samtliga anställda inom 
myndighetsutövningen inom barn och unga har gått denna.   

I september hölls en utbildning inom könsstympning (två dagar, 
grund och fördjupning) 
(arrangör: Hälsokällan, Gruppen mot hedersrelaterat våld och 
förtryck i Uddevalla, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och 
förtryck i Fyrbodal samt Länsstyrelsen i Västra Götaland). Dag 1 var 
obligatorisk och där deltog större delen av den myndighetsutövande 
personalen inom barn och unga. 

  
 Samhällsbygnadsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag 
att  trygghetsskapande åtgärder i centrum och 
övriga offentliga miljöer ska präglas av ett 
helhetsperspektiv (KF ÖS 3) 

Projekt i centrum som pågår och slutförts under 2021 är bland annat 
Kungsgatans övre del som färdigställts, Norra Drottninggatan etapp 
2 där förprojektering är klar och byggnation förväntas under 2023-
2024, samt förprojekteringen av Å-rummet. Nya investeringar som 
lyfts in i flerårsplanen 2022-2024 är för tvärgator kring Kungsgatan 
och Hultmans gränd samt upprustning av stadsparker och stadsberg 
i staden. I samtliga av projekten ska och sker insatser avseende 
belysning och förbättringar av trafikmiljön som en del av 
trygghetsskapande åtgärder. Styrande i arbetet är i relevanta delar 
medborgarfokus och tillgänglighet. 

  
 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 

Plan Integration 2030, (Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått 
i uppdrag att  samverka över 
förvaltningsgränser, med kommunala bolag 
samt andra intressenter för att öka 
hänsynstagandet till integrationsfrågan i 
detaljplanarbetet (KF ÖS 3) 

Ett bra exempel på hur nämnden och dess förvaltning samarbetar 
kring integrationsfrågan är arkitekttävlingen Europan, där Uddevalla 
kommun deltog med området Dalaberg och Hovhult. Tillsammans 
med kommunledningskontoret, fastighetsägare och andra 
intressenter i området planeras nu för en medborgarbudget utifrån 
arkitekternas koncept. Målsättningen är att skapa attraktiva 
offentliga ytor och mötesplatser i och i närheten av Dalabergs 
centrum. 

I samhällsbyggnadsprocessen finns ett lagkrav, att under 
detaljplanarbetet hänsyn tas till integrationsfrågan genom att 



 Verksamhetsberättelse 2021 18 (35) 
 Kommunfullmäktige 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

redogöra för en plans sociala konsekvenser. Om det kan antas 
medföra betydande konsekvenser eller att det är svårt att avgöra 
förutsättningarna och riskerna bör även en social 
konsekvensanalys, SKA genomföras. Tillsammans med 
kranskommuner planeras en utbildning genomföras i social 
konsekvensanalys, SKA under hösten för att öka kunskapen och 
utveckla arbetet. 

  
 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 

Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att samverka med Komvux/Astar och 
arbetsmarknadsavdelningen för att ta emot 
praktikanter (KF ÖS 3) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har goda erfarenheter av 
samverkan med arbetsmarknadsavdelningen och vuxenutbildningen 
med flera. Förvaltningen har ofta praktikanter inom flera delar av 
verksamheten. Inom förvaltningens operativa verksamhetsområden 
finns ett etablerat samarbete med arbetsmarknadsavdelningen och 
flertalet resurser från AMA är i verksamheterna. Under året har dock 
förvaltningen varit restriktiv med att ta emot nya praktikanter och 
resurser från arbetsmarknadsavdelningen till följd av pandemin. 

  
 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 

Plan Integration 2030, (Område: arbete och 
studier) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att  arbeta för att bryta segregation 
inom utsatta verksamhetsområden (KF ÖS 3) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalvårdsavdelning har under 
året arbetet fram digitala metodfilmer för sina medarbetare. Arbetet 
är en del i att bryta segregationen och skapa gemenskap och lika 
förutsättningar. Förvaltningen arbetar med frågan inom 
översiktsplansarbetet samt detaljplanarbetet. Ett pågående projekt 
som arbetar mot segregation och med integration är projektet 
Europan. Arkitekttävlingen där Uddevalla kommun deltog med 
området Dalaberg och Hovhult. Tillsammans med 
kommunledningskontoret, fastighetsägare och andra intressenter i 
området planeras nu för en medborgarbudget utifrån arkitekternas 
koncept. 

  
 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 

Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att  stärka kunskapen inom de globala 
målen i förvaltningen (KF ÖS 3) 

Under året har miljösamordnare, miljöstrateg och kommunekolog 
med flera genomfört en årlig miljökonferens och workshops på tema 
Hållbarhet. Miljökonferensen 2021, med målgrupp 
kommunanställda, förtroendevalda och allmänhet, hade tema 
biologisk mångfald, dess livsviktiga funktioner och vad som händer 
när den som nu är hotad. På tema Hållbarhet genomfördes under 
2021 bland annat workshopen Hållbarhetskaffe. Här bröts FN:s 
globala mål för hållbar utveckling ned till det lokala perspektivet, och 
kommunens medarbetare fick tillfälle att resonera om vad det 
innebär i olika uppdrag. 

Miljösamordnare har också under året genomfört en utbildning om 
de globala hållbarhetsmålen för förvaltningens alla chefer. 
Miljösamordnarna genomför också årligen en intern miljörevision 
som bidrar till att stärka kunskapen kring de globala målen. En del 
större projekt analyseras också utifrån påverkan på de globala 
hållbarhetsmålen. Ett exempel är kajpromenad med 
översvämningsskyddet. 

  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: boende och 
trygghet) 2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått 
i uppdrag att utforma checklista för 
remisshantering utifrån bla Plan integration 
(KF ÖS 3) 

 

Kultur- och fritidsnämnden har inte påbörjat arbetet med uppdraget. 



 Verksamhetsberättelse 2021 19 (35) 
 Kommunfullmäktige 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att  dela ut gåvobok till nyfödda (KF 
ÖS 3) 

Under 2021 delades det ut totalt 221 gåvoböcker till familjer med 
nyfött barn. Familjerna får presentkort av BVC och kan sedan 
komma till biblioteket och hämta ut. Under 2021 valde 
verksamheten att ge BVC 93 böcker så att dom kunde dela ut direkt 
till familjerna. Detta för att minska risken och inte utsätta barnfamiljer 
för smitta i och med pandemin. 

  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag 
att  erbjuda lovaktiviteter (KF ÖS 3) 

Lovaktiviteter har genomförts under sommarlovet -21 samt under 
höstlovet och jullovet. Aktiviteterna finansierades med statliga medel 
och kommunbidrag. Totalt arrangerades ca 30 
verksamheter/aktiviteter i kommunal regi varav några inköpta 
aktiviteter som Fotbolls Companiet, digitala workshop, Storyspot 
med mer och ca 20 verksamheter/aktiviteter från föreningar, 
studieförbund med fler 

Cirka 3500 barn och unga har deltagit (genom de redovisade 
kostnadsfria aktiviteterna som blivit beviljade lovstöd). 

  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag 
att  genomföra medborgardialog med unga 
angående utformningen av Hus för kultur (KF 
ÖS 3) 

Medborgardialog med unga har inte genomförts under hösten å 
grund av rådande pandemi. Kontakt med ungdomsfullmäktige har 
tagits för att se hur unga kan involveras i processen med Hus för 
Kultur (kulturstråket). 

  
 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån Plan 

Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag 
att  utvärdera Rampens digitala 
mötesplatsfunktion (KF ÖS 3) 

På grund av Covid-19 pandemin har Rampens verksamhet till 
största delen varit stängd. Under hösten öppnade verksamheten 
upp med olika aktiviteter. Den korta tiden som verksamheten varit 
öppen har inneburit att utvärderingen också dragit ut på tiden och är 
planerad att ske i februari -22. Dock har strukturen för utvärderingen 
satts. 

Det som gått att notera utan utvärdering är att Rampens digitala 
kommunikation når ungdomar och att man tar del genom det som 
kommuniceras.   

2.1.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Kontinuerligt arbete för att öka tryggheten i de offentliga miljöerna pågår. Trygghetsperspektivet är 

ett av flera perspektiv som finns med i arbetet med ny- och ombyggnationer samt vid skötsel av 

grönområden. 

 

En ny enhet för trygghet och samhällsskydd har inrättats med uppgift att leda och samordna 

kommunens kris-, säkerhet- och trygghetsarbete. Förvaltningsövergripande drogförebyggande 

gruppen har de tagit fram ett kunskapspaket för att öka kunskapsnivån i respektive förvaltning. 

Under året påbörjades arbetet med metoden "Effektiv samordning för trygghet", tillsammans med 

bostadsbolag och polis. Metoden innebär att händelser och incidenter rapporteras in varje vecka för 

att kunna vidta effektiva insatser. Kommunen har idag ett LOV § 3-område (lagen om 

ordningsvakter) i de centrala delar av Uddevalla. Kommunen har ansökt om och beviljats ett LOV § 

3-område på Dalaberg där rondering startar den 1/2 2022. Aktiviteter erbjuds barn och unga för att 

öka den sociala gemenskapen och förebygga otrygghet och isolering. På grund av pandemin har 

många aktiviteter skett i digitala forum. 
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 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 
möjligheterna och presentera förslag för 
tillgänglighetsanpassade och tillfredsställande 
lokaler för kulturskolans lokaler, Skolgatan 4 
(KF ÖS 4) 

Det finns flera påtalade brister i kulturskolans lokaler på Skolgatan. 
Den långsiktiga lösningen är att kulturskolans verksamhet ska flytta 
till det nya medborgarhuset när det står klart. Dock är bristerna i de 
nuvarande lokalerna så stora att det behövs tillfälliga lokaler i 
väntan på att det nya medborgarhuset färdigställs. 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att initiera och planera för samt 
genomföra en upprustning och förnyelse av 
Dalabergs centrum i samverkan med övriga 
fastighetsägare och genom en bred 
medborgardialog (KF ÖS 4) 

2018 genomfördes en medborgardialog (dialogmöte) i området inom 
ramen för arbetet med översiktsplanen. I dialogen framkom framför 
allt att det finns stora kvaliteter i grönområden för exempelvis 
rekreation, att det finns upplevelse av otrygghet och önskan om fler 
mötesplatser. Uddevalla kommun deltar i den internationella 
arkitekttävlingen Europan. Tomten som Uddevalla ställer upp med i 
tävlingen omfattar Dalaberg, Hovhult och Bulid. I december 2019 
korades det vinnande bidraget, ”Jalla”. Som ett led i tävlingen ska 
det genomföras en workshop med arkitekterna, tjänstemän, politiker 
och fastighetsägare i området. 
 
Under 2021 har arbetet återupptagits efter att det under 2020 legat 
vilande på grund av rådande Coronapandemi. Nu planeras det för 
en medborgarbudget där boende i området får möjlighet att utifrån 
arkitekternas idéer vara med och påverka utveckling och 
gestaltningen i området. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att tillgänglighetsanpassa och 
renovera Rimnersvallen (KF ÖS 4) 

Beslut fattades i kommunfullmäktige att godkänna kultur- och 
fritidsnämndens förslag som innebär att Rimnersvallen renoveras till 
SM-standard, Superettan-standard och fullt ut 
tillgänglighetsanpassning för både utövare och publik. 
Byggprocessen är påbörjad. Ny läktare mot öster ska byggas 
samman med Rimnershallen. Byggnation med helt nya byggnader 
och läktare skall vara färdigställda sommaren 2023 då vallen som är 
byggd 1923 firar 100 år. Simhallen, Rimnershallen och 
Rimnersvallens byggnader byggs samman. 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 
uppdrag att ta fram en plan för att utveckla 
Rimnersområdet till ett samlat sport- och 
idrottscentrum med SM standard för friidrott 
samt elitarena för paraidrott och fotboll  (KF 
ÖS 4) 

Projektet är i slutfasen av behovsanalys och planerar ett 
informationsärende i januarinämnd och ett beslutsärende i februari 
gällande godkännande av behovsanalys samt beställning av 
förstudie. 

 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) 

På grund av utvecklingen till följd av pandemin har inga aktiviteter 
påbörjats. Uppdraget samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen, 
som påbörjade ett omtag med uppdraget under hösten 2021 där en 
alternativ plan samt aktiviteter ska tas fram i dialog mellan 
förvaltningarna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att fr o m 2022 införa 
ett mått på ungas psykiska ohälsa för att kunna följa den psykiska 
ohälsan bland unga systematiskt.  

 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) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder, där nämnder och förvaltningar är 
representerade. Kommunledningskontoret är sammankallande. 
 
Utifrån en medborgardialog har polisen och kommunen gemensamt 
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tagit fram ett medborgarlöftes som antogs i februari 2021. 
Medborgarlöftet ligger till grund för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. 
 
Trygghetsskapande aktiviteter sker i många av kommunens 
verksamheter bedriver bland annat fritidsgårdarna. Under 
pandemiåret har verksamheter flyttat ut och mött invånare, främst 
barn och unga, i sina bostadsområden (även andra platser). Det har 
då blivit tydligt att det saknas vuxennärvaro särskilt på området 
Tureborg. 
 
Trygghetsperspektivet diskuteras alltid noggrant i ny- och 
ombyggnationer samt vid skötsel av grönområden. 
 
Brukare, anhöriga och invånare informeras regelmässigt bland 
annat om de öppna verksamheter som finns i kommunen såsom 
olika mötesplatser, Frivilligcentralen, Anhörigcentralen, Saronhuset 
samt frivilligorganisationer. Samordningsgrupp/Fokusgrupp finns på 
Dalaberg/Hovhult som fokuserar på att stärka samverkan och öka 
tryggheten för allmänheten i området genom gemensamma 
aktiviteter, kunskapshöjande inslag och informationsutbyte. 
 
Trygghetsvandringar tillsammans med polis, kommun, 
fastighetsbolag har gjorts vid tre tillfällen, Dalaberg, centrum och 
Tureborg. Genom en ökad och mer kontinuerlig samverkan med 
den nationella nattvandrarorganisationen som verkar i Uddevalla är 
målet att få in fler medlemmar till organisationen och utöka 
nattvandringstillfällena i centrum men även utöka vandringarna till 
andra områden, ex Tureborg. Kommunen har idag ett LOV § 3-
område (lagen om ordningsvakter) i centrala delar av Uddevalla 
vilket kommer att utökas så att det blir både dag och kvällsrondering 
utifrån att Invånarna och näringsidkare upplever en ökad trygghet. 
För öka tryggheten bland invånarna på Dalaberg startar rondering i 
området den 1/2 2022. 
 
Kommunen har idag ca 120 områden som är aktiva inom 
grannsamverkan. På grund av pandemin har inga fysiska stormöten 
varit möjliga att planera in, i nuläget finns upprättad kontakt via mail 
och telefonsamtal med alla grannsamverkansområden. 
 
Kommunen arbetar med att ta fram en organisation för 
avhopparverksamhet. 
 
Samtliga skolformer arbetar med att öka barns och elevers trygghet 
i verksamheten. Förskoleverksamheten har stort fokus på barns 
integritet, likabehandling, språkutveckling samt lärande för hållbar 
utveckling. Gymnasieskolan har genomfört en enkät om trygghet, 
trivsel och studiero under hösten. Resultatet ligger till grund för 
specifika förbättringsåtgärder inom varje rektorsenhet. Inom 
Vuxenutbildningen har trygghetsskapande aktiviteter under året 
fokuserat på de utmaningar som är förenade med 
distansundervisning. Det har bland annat handlat om att skapa tillit 
och öppenhet inom elevgruppen. Vuxenutbildningen genomförde i 
våras en enkätundersökning om elevers upplevelser av 
diskriminering som visade att det finns många fler upplevelser än 
anmälningar om diskriminering/kränkning. Detta har varit ett viktigt 
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underlag vid arbetet med plan mot diskriminering och kränkande 
behandling. Brukarenkäter visar på mycket hög trygghet på 
vuxenutbildningen (97%). 
 
Kommunen påbörjade arbetet med metoden "Effektiv samordning 
för trygghet" i mars 2021, tillsammans med bostadsbolag och polis. 
Metoden innebär att händelser och incidenter rapporteras in varje 
vecka för att kunna vidta effektiva insatser. Utvärdering av arbetet 
visade att det behövdes en bättre metod för inrapportering, vilka 
insatser som skall göras i samverkan samt uppföljning för att mäta 
det brotts- och trygghetsskapande arbetet. En process inleddes för 
upphandling av Embrace Safety som är en molntjänst som innebär 
att samverkan kan utvecklas internt men också med externa aktörer 
så som polis, bostadsbolag, företag och näringsidkare. Med den nya 
inrapporteringstjänsten kommer arbetet kunna utökas till hela 
kommunen, inte bara vissa utvalda områden. Uppstart av det nya 
rapporteringsverktyget Embrace Safety är planerad till februari 
2022. Utifrån Effektiv samordning för trygghet har kommunen, polis 
och bostadsbolag tagit fram hot spots där brottsförebyggande 
arbete behövs och för att öka tryggheten. Trygga Trappan är ett ex 
på trygghetsskapande arbete utifrån hot spots, där samverkan 
mellan bostadsbolag, kommun, polis och även näringsidkare är 
viktig. Metoden innebär att skapa trygghet i trappuppgångar där det 
förekommer att obehöriga, ofta gäng samlas och uppehåller sig, 
skapar oro och otrygghet bland de boende. Arbetet rapporteras till 
BRÅ 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja 
utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus 
för kultur” (KF ÖS 4) 

Fastigheten Frideborg kommer fortsätta hyras av den nuvarande 
fastighetsägaren. Efter önskemål har man utrett möjligheten att 
köpa fastigheten vilket inte visade sig vara genomförbart. 

Renoveringen av Frideborg väntas vara klar under 2023 medan 
renovering av de två övriga husen samt bakgårdarna väntas vara 
klar 2024. Slutdatum för projektet förväntas därav flyttas fram till 
2024. Detta beror på att vissa åtgärder inte kan påbörjas innan det 
resultat av arbetet med förändring av detaljplan som just nu pågår 
är klart.  Arbetet med detaljplanen innefattar en antikvarisk 
utredning av husen och kulturmiljön, bullerutredning, arkeologisk 
undersökning samt utredning av eventuella markföroreningar. 
Fortsatt arbete med utformning av husens interiör samt verksamhet 
pågår. Planering för innehåll, drift, programsättning, marknadsföring 
etc. sker tillsammans med föreningar 

2.1.5 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 inom socialtjänstens verksamhet 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. Omstruktureringsarbetet på 

Skogslyckan är slutfört. Uddevallahems trygghetsboende är klart för inflyttning och arbetet har 

påbörjats med att skapa ett Äldrecentrum med aktiviteter. Arbete har skett kring framtidens boende 

inom LSS för att minska antalet externa placeringar. 
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För att motverka ensamhet och skapa trygghet har arbete skett exempelvis kring 

informationsinsatser om öppna verksamheter/mötesplatser och satsning för seniorer i konsten att 

vara social och digital. 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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  Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att möjliggöra 
hemmaplanslösningar (KF ÖS 5) 

Förvaltningens sektion 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. Sektionens 
fokusområden under 2021 har varit 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 bland annat 
Barnahusets insatsmodell, BIM, tidigt samordnade insatser, TSI, 
samt utvecklingsarbetet med att aktivera barnens nätverk, 
exempelvis genom trygghetsplaneringar. Mottagningsgruppen har 
gått 2-dagars utbildning genom säkerhetsteamet i Mölndal. Såväl 
BIM som TSI är nu i full gång. 
 
Antalet vårddygn för externa HVB-placeringar har under året varit 
fortsatt låga och i alla placeringar på SIS eller HVB som gjorts är 
alla hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under senaste 
tertialen har dessvärre behovet av externa placeringar ökat på 
grund av flertalet tungt kriminella ungdomar. God samverkan inom 
sektionen har kunnat förkorta flertalet placeringar. Sektionens 
utmaning är fortsatt att även externa familjehemsplaceringar ska 
minska. De månatliga placeringsgenomgångarna fortsätter och är 
en viktig framgångsfaktor i detta arbete. 
 
En stor ökning av placeringar av våldsutsatta har skett under senare 
delen av året, både interna och externa. Här kommer 
placeringsgenomgångar införas för att säkerställa det gemensamma 
arbetssättet med insatser på hemmaplan. 
 
Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring 
gemensamma brukare är under utveckling och där finns ett 
förbättringsarbete att göra. 
 
Närsjukvårdsgrupp barn och unga löper på och rätt verksamheter är 
representerade i gruppen. 
 
Inom sektionen vuxen och funktionshinder har arbete skett för att 
skapa struktur för intern samverkan i syfte att framarbeta en 
sammanhållen missbruksvård gemensamt med Fyren och 
Kompassen. Arbetet för att genomföra det som hittills tagits fram 
samt identifiera ytterligare områden i behov av utveckling pågår. 
Detta sker bland annat genom att regelbundna avstämningar sker 
mellan berörda enhetschefer. Gemensam kompetenssatsning och 
personalsamverkan får skjutas fram med anledning av pandemin 
och det är oklart när detta kommer att kunna genomföras. 
Personalgrupperna har haft gemensam handledare, vars uppdrag är 
att främja samsyn mellan verksamheterna. Denna handledning 
avslutades vid årsskiftet. 



 Verksamhetsberättelse 2021 24 (35) 
 Kommunfullmäktige 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 
Inom området boende LSS pågår arbetsprocesserna i bo-gruppen. 
Uppdraget för bo-gruppen är att verkställa beslut om boende LSS 
utifrån behov och resurser. Bo-gruppens arbete och uppdrag ses 
över och kan komma att förändras i sin struktur i framtiden, för att på 
bästa sätt tillvarata och utveckla våra interna LSS-boenden i 
kommunen. 
 
Som ett led i arbetet kring hemmaplanslösningar har avdelningen 
för social omsorg under våren tagit fram en boendeplan där 
utformning och geografiskt läge har specificerats för gruppbostäder, 
servicebostäder och satellitlägenheter inom LSS. Bostäders 
utformning och geografiska belägenhet är av största vikt för att 
kunna verkställa på hemmaplan för brukare med utåtagerande 
beteende, missbruk, blandmissbruk, psykiatriska diagnoser och 
dubbeldiagnoser. 
 
En annan viktig pusselbit för genomförande av 
hemmaplanslösningar är kompetensutveckling för personalen. 
Avdelningen för social omsorg har under året tagit fram ett digitalt 
utbildnings- och reflektionspaket i lågaffektivt bemötande för att 
tillgodose kunskap om fler metoder och strategier i hur avvikande 
beteenden och svåra situationer kan hanteras. Kursen kompletteras 
med reflektionsmaterial att genomföra på arbetsplatsträffar. Utöver 
detta har instruktörer enligt Durewall LAB utbildats som under 
hösten bidragit med ytterligare utbildningsinsatser på området. Även 
utbildning i funktionsvariation och samtidigt missbruk liksom 
utbildningar i hot och våld har genomförts under året. 

 Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att delta i 
äldreomsorgslyftet (KF ÖS 5) 

Äldreomsorgslyftet har varit en viktig del i att säkra 
kompetensförsörjningen och syftar till att utbilda outbildad personal 
till undersköterskor. Utbildningsomgång 1, där 30 medarbetare 
deltog, är klar. Några av de som deltog i omgång 1 saknade dock 
kompetenskraven i svenska och samhällskunskap utifrån Vård- och 
omsorgscollege. Dessa medarbetare har därför behövt gå 
kompletterande utbildning i dessa ämnen för att nå upp till 
kompetenskraven för titeln undersköterska enligt Vård- och 
omsorgscollege, där Uddevalla ingår. 
 
I höstas startade en ny omgång med 15 medarbetare. Inför denna 
omgång hade förvaltningen som krav att ha den kompetens som 
krävs i svenska och samhällskunskap för att vara aktuell för 
Äldreomsorgslyftet. 
 
Sammantaget har 17 medarbetare under året har fått titulaturen 
undersköterska. I mitten av januari startar ytterligare 25 
medarbetare sin utbildning utifrån statsbidraget. 

 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) 

Representanter från kommunens förvaltningar som arbetar med 
drogförebyggandefrågor har träffats regelbundet under namnet 
Fokusgrupp droger. Tillsammans har gruppen tagit fram ett 
kunskapspaket för att öka kunskapsnivån i respektive förvaltning. 
gruppen har också identifierat behovet av att ha en centralt placerad 
samordnande funktion för det drogförebyggande arbetet. 
Fokusgrupp Droger rapporterar till brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
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 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) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder, där samtliga nämnder och 
förvaltningar är representerade. 
Flera medarbetare från många förvaltningar och organisationer har 
också gått en gemensam digital utbildning, "Verktyg för demokrati" 
under ledning av Fryshuset. Utbildningsprogrammet hade som syfte 
att vara brottsförebyggande och behandlade bland annat risk- och 
skyddsfaktorer samt hållbara insatser. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har under året prioriterat Tureborg bland 
annat för lovaktiviteter och mobila fritidsledare har medverkat vid 
kulturskolans pop-upaktiviteter i området. Ungdomspedagog har 
samverkat med fältsekreterare i området under året och fritidsledare 
har mött upp många ungdomar från Tureborgsområdet i 
esporthallen 

2.1.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Arbetet enligt den kommunövergripande handlingsplanen till den digitala agendan har fortsatt. 

Bland resultaten finns att den digitala socialtjänstmedarbetaren ”Robin” hanterar drygt 2650 

ärenden per månad med en automatiseringsgrad om 95%. En lokal handlingsplan tillhörande Digital 

agenda för kommunledningskontoret har blivit fastställd. 

Under året har kommunen implementerat de nya kompetenskriterierna och medarbetarsamtalet har 

utförts enligt de nya kompetenskriterierna. Kompetenskriterierna är nu del av årshjulet för 

arbetsmiljö. Även rutiner för kompetensinventering samt successionsplanering är framtagna 

 

Socialnämnden har bland annat gjort en omstart av heltidsresan och ännu en 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 pandemin medan andra digitaliseringsdelar tack vare pandemin 

har utvecklats. 

 

Pandemin har på många sätt påskyndat en utveckling av användandet av digitala verktyg. 

Arrangemang och aktiviteter arrangeras digitalt och kan på så sätt nå ut till fler än vad som annars 

skulle deltagit. Inom barn och utbildning pågår en omfattande digitalisering av undervisning och 

tjänster och satsningar på automatisering görs. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden har fått i 
uppdrag, av Kommunfullmäktige 2021-09-08 
(Dnr KS 2021/00346), att säkerställa skicket 
på Gula villan samt att under budgetåret 2023 
prioritera anslag för tillgänglighetsanpassning 
invändigt (KF ÖS 6) 

Förvaltningens fastighetsavdelning har utfört åtgärder för att 
säkerställa att byggnaden inte tar skada och arbete pågår för att 
hitta lämplig verksamhet till fastigheten. 

 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) 

Kultur- och fritidsnämnden 
Kommunfullmäktige har beslutat enligt flerårsplanen att alla 
nämnder ska göra omstart i Heltidsresan. Detta uppdrag kommer 
därför att diskuteras för avslut på vårens uppsiktspliktsmöte. Kultur 
och fritid har en relativt hög andel heltidsanställda och vid 
nyanställningar eftersträvas heltider. Förvaltningen deltar i det 
kommungemensamma uppdraget. Förvaltningen hade vid senaste 
inventeringen ett fåtal ofrivilligt deltidsanställda. En förutsättning för 
att möjliggöra heltidstjänster för dessa är att införa 
kombinationstjänster. I detta finns framför utmaningar som är 
kopplade dubbelkompetens, villigheten att arbeta på flera 
arbetsplatser, schemasynkningar för att nämna några. 
 
Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget 
Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt socialnämndens 
slutrapportering av uppdraget 
Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och 
utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget 
Kommunfullmäktige har 2019-10-11 godkänt 
samhällsbyggnadsnämndens slutrapportering av uppdraget 

  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) 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i 
lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje nytt ärende 
utmanas med detta som utgångspunkt. I samband med den årliga 
upprättade lokalförsörjningsplanen sker kontinuerligt en diskussion 
om hur lokaler på lämpligaste sätt ska anpassas till de verksamheter 
som bedrivs inom kommunen. För de nya lokaler som planeras och 
byggs är en framtida flexibel användning av lokalerna samt ett 
effektivt utnyttjande av ytor grundförutsättningar som tas med redan 
när arkitekter börjar rita förslag. 
 
Pågående planering och arbete 

• Medborgarhuset som ska stå klar 2026 planeras inrymma 
både kulturskola och stadsbibliotek 
 

• Under våren har flera flyttningar skett för verksamheterna; 
sjuksköterskekontoret Väst, Skogslyckans 
hemtjänstgrupper och Bemanningsenheten. Samtliga 
flyttningar syftade till mer lämpliga och ändamålsenliga 
lokaler för verksamheten. 
 
Förberedelser har under hösten skett inför flytt av enheten 
IT-utveckling/IT-stöd från Centrumkontoret till lämpligare 
lokaler på Junogatan 9. 
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• En översyn av lokaler inom äldreomsorgen för att skapa 
nya/flera boendeplatser inom befintliga lokaler har 
påbörjats under senare delen av året. 
 

• Introduktionsprogrammen; IM, flyttar från och med våren 
2021 till Agneberg och lokalintegreras därmed inom ett 
gymnasiehus med nationella program. Eleverna kommer 
att mötas i vardagen i skolan vilket kommer och gynna 
såväl språkutveckling som kulturell integration. Under 
kommande år kommer dessa effekter att följas. 

  Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
effektivisera planprocessen samt 
förnyelsearbetet av föråldrade planer (KF ÖS 
6) 

Under 2021 har förvaltningen arbetat med att minimera arbetssättet 
i syfte att rätt utredningar, i rätt omfattning genomförs. Vidare 
arbetar förvaltningen med exploatörssamverkan där exploatören 
kan ta ett större ansvar för processerna och tidsåtgången. Ett 
ramavtal för upphandlad plankonsult har slutits och flera planer är 
påbörjade. Förbättrade rutiner för detaljplanearbetet har genomförts 
och kommer fortsätta. Identifiering av äldre planer i behov av 
förnyelse har påbörjats under året. 

 
Arbetet med att digitalisera planprocessen har pågått en tid i 
förvaltningen. Alla nya detaljplaner görs nu digitalt och processens 
olika samrådsskeden sker såväl på vår hemsida som genom fysisk 
utställning. Information om pågående planers geografiska 
avgränsning och status tillgängliggörs internt i kommunens 
karttittskåp. Till det externa kartverktyget Hajk selekteras 
informationen ytterligare och pågående planer visas där istället som 
en punkt. 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade processer (KF ÖS 6) 

Under året har en verksamhetsutvecklare anställts vilket resulterat i 
att flera processer vidareutvecklats och digitaliserats, bland annat; 
digital referenstagning, en app som är framtagen för besöksräkning 
på Bowlinghallen, chatbot och digital resebeställning. 
 
Beslutsstödet har utvecklats betydligt under året och möjliggör för 
chefer att fatta kvalitativa beslut när verksamhetsdata snabbt och 
illustrativt kan presenteras och analyseras. Barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialtjänsten har fortsatt utvecklingen 
och införandet av beslutsstödet. Samtliga chefer inom socialtjänsten 
har fått tillgång till beslutsstödets delar kring ekonomi och personal, 
lifecares vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg. Sedan 
juni kan också avtalstrohet följas i beslutsstödet. 
 
Ett aktivt arbete med att utveckla distansundervisning och digital 
undervisning har skett inom alla skolformer, det har lett till ökad 
digital kompetens hos både elever och lärare vilket fortsätter ge 
effekter även när distansundervisning inte längre tillämpas. Det nya 
elevadministrativa systemet har implementerats och är i full drift för 
samtliga skolformer. Förskolan har med framgång provat teams-
samtal mellan olika barngrupper. Google Workspace for Education, 
”Enterprise” har testats på ett antal enheter inom grundskolan med 
goda erfarenheter. Planen är att alla pedagoger på högstadiet ska 
använda systemet främst för att kunna genomföra plagiatkontroll på 
elevarbeten. 
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Samhällsbyggnad har digitaliserat det geotekniska arkivet. Arbete 
pågår även med att kunna presentera en projektöversikt i kartan. I 
övrigt arbetar förvaltningen med att uppfylla det nationella kravet att 
alla detaljplaner ska vara digitalalt tillgängliga och finnas på den 
nationella geodataplattformen från och med 2022. 
Digitaliseringsprojekt kopplade till samhällsbyggnadsprocessen 
pågår, bland annat BIM (Building Information Model). Snöröjningen 
övervakas digitalt och man ser nu över möjligheten att lägga upp 
rutterna och uppföljningen digitalt. Felanmälan på fastigheter har fått 
ett digitalt system och en dialog med Uddevalla energi pågår för att 
undersöka vinsterna av IoT (internet of things). Arbetet med 
kostdataprogrammet Matilda utvecklas till att kunna användas fullt ut 
i hela kommunen och av alla förvaltningar, vid t ex beställningar, 
statistik, näringsberäkningar m.m. Egenkontrollprogrammet har 
digitaliserats och digital dokumentation har påbörjats. Inom 
Lokalvårdsservice arbetar nu samtliga lokalvårdare på Ipads. Ett 
arbete pågår av att skapa digitala säkerhetsblad. 
 
Våren 2020 utsågs Uddevalla kommun till en av Sveriges 
modellkommuner. Det innebär att Uddevalla fungerar som modell 
för äldreomsorgens digitalisering. Socialtjänsten har under året 
arbetet med att automatisera och digitalisera processer inom flera 
verksamhetsområden. Under hösten har förvaltningen börjat arbeta 
med Dynamics 365. Som innebär en möjlighet att bygga egna 
appar. 
 
Under 2021 har IT-utvecklarna inom socialtjänsten arbetat med; 
Utbetalning till familjehem, Flytta information från journal till 
utredning, Avslut trygghetslarm, Utförd tid, Genomgång av HSL-
journaler för eventuellt avslut, Loggposter - Avdrag hemtjänst vid 
frånvaro, Justering av avgift på grund av korttidsvistelse, Justering 
av avgift på grund av Trygghemgång, Avgift för extratid (ledsagning 
och avlösning), Digitala rekryteringsprocessen, Bemanning, 
Ansökan sjuklönekostnader för personlig assistans LOV(lagen om 
valfrihet), Ersättningsberäkning för HSL-uppdrag, Loggpost nya 
beslut (påbörjad, men pausad), Kontroll hjälpmedelsfaktura 
(påbörjad, men pausad), App - Chef i Beredskap, App - digital 
referenstagning, App - sms funktioner, Månadsmått för 
beslutsstödet. 

  Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen (kommundirektören) i 
uppdrag att utreda ansvarsmässiga och 
organisatoriska förändringar som förtydligar 
kommunens förvärv och försäljning av mark 
(KF ÖS 6) 

Kommundirektören har avlämnat en utredning enligt uppdraget samt 
förslag till förändringar. Kommunfullmäktige har därefter bland annat 
beslutat att ansvaret för beslut om köp och försäljning av mark från 
1 januari 2022 ska överföras till kommunstyrelsen samt att en 
markplan ska upprättas. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att göra en omstart 
med heltidsresan (KF ÖS 6) 

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige att heltidsanställning ska 
vara norm för alla verksamheter i Uddevalla kommun. Alla 
tillsvidareanställningar ska vara på heltid och deltidsanställningar 
ska successivt gå över till heltid. Förvaltningarna arbetar för att 
heltider eftersträvas och i löpande dialog med medarbetarna i 
största möjliga mån tillgodose, när önskan om ökad sysselgrad 
finns. 
 
Barn och utbildnings andel av heltidsanställda 2021 är ca 93% 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens andel av heltidsanställda 2021 är 
ca 79% och är i stort sett oförändrad jämfört med 2020. Inom 
samtlig serviceverksamhet syns en början på en trend inom den 
yngre generationen, att medarbetarna önskar i högre grad 
uppehållstjänster vilket innebär ledighet vid jul och ett längre 
sommaruppehåll. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen har ett 10-tal medarbetare som är 
ofrivilligt deltidsanställda. En förutsättning för att möjliggöra 
heltidstjänster för dessa är att införa kombinationstjänster. I detta 
finns utmaningar som är kopplade till dubbelkompetens, villigheten 
att arbeta på flera arbetsplatser och schemasynkningar. 
Socialtjänsten åter-uppstartade heltidsresan och i juni 2021 gick 
strax över 60 medarbetare från deltid till heltid på ett vård- och 
omsorgsboende. Hemtjänsten natt och fler vård- och 
omsorgsboende startade upp heltidsresan i höstas och fler vård- 
och omsorgsboende planeras för uppstart i januari 2022. 

 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
digitalisera plan och byggprocesserna (KF ÖS 
6) 

Arbetet med att digitalisera planprocessen har pågått en tid i 
förvaltningen. Digitalisering av alla antagna och pågående planer 
har genomförts. Alla nya detaljplaner görs nu digitalt och 
processens olika samrådsskeden sker såväl på vår hemsida som 
genom fysisk utställning. Information om pågående planers 
geografiska avgränsning och status tillgängliggörs internt i 
kommunens karttittskåp. Till det externa kartverktyget Hajk 
selekteras informationen ytterligare och pågående planer visas där 
istället som en punkt. Digital signering av planavtal har införts. 

 
Bygglovsprocessen är sedan flera år till största delen digital. 
Förvaltningen har under året arbetat med en digital 
bygglovsansökan via e-tjänst där ansökningsförfarandet förväntas 
vara klar början av 2022. Ett pilotprojekt har startats för införande av 
digital myndighetspost/mina meddelanden för ärenden inom bygg- 
och miljöprövning. IT-avdelningens ambition är, att efter avslutat 
pilotprojekt, gå vidare med digital myndighetspost för samtliga 
förvaltningar. 

  Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 
vidareutveckla mobila team för att motverka 
psykosocial ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder (KF ÖS 6) 

Mobila team är bildade och är nu en del av tidigt samordnade 
insatser, TSI-projektet. 
 
Under perioden september till november så har TSI-teamet 
Magneten arbetat med metodutveckling och utveckling av de 
arbetsprocesser som ska prövas på pilotskolorna. Arbetet med 
ärenden har startat på ett positivt sätt och i nuläget är fem ärenden 
igång. 
Satsningen på att vidareutveckla mobila team är delfinansierad av 
hälsopolitiska rådet. 

2.1.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år 

och som inte slutfört grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet (inom 

kommunala aktivitetsansvaret). Verksamheten jobbar utifrån konstnärliga processer, i kombination 

med studier och praktik. Antal ungdomar i denna verksamhet fortsätter att vara högt och drygt 30 
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ungdomar har varit inskrivna under året. Resultatet för året är att 79 % av de som avslutat sin tid på 

Nike, gick vidare till studier eller arbete. 

Ett beslut om ny skolstruktur inom grundskolan har fattats under året. Uddevalla kommun har ingått 

avtal med extern entreprenör för att säkerställa en god lokalförsörjning och byggen av förskolor och 

skolor har inletts. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar för undervisning 

som alternativ eller komplement till skolförlagd verksamhet. För att säkra kompetensförsörjningen 

och upplevas som en attraktiv arbetsgivare sker ett utvecklingsarbete med fokus på lärares arbetstid, 

organisation och arbetssätt, rekrytering och arbetsmiljö. Implementering av kommunens modell för 

systematiskt arbetsmiljöarbete pågår också. En ny förstelärarorganisation är under implementering. 

 

Kommunen har under perioden fortsatt arbetet för ett helhetsgrepp kring barnens/ elevernas hela 

skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet för 

höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero innefattar återkommande resultatdialoger på 

alla nivåer inklusive med nämnden. Arbetssättet borgar för bättre analys, mer träffsäkra insatser för 

ökad måluppfyllelse, utveckling av arbetssätt samt bättre samutnyttjande av gemensamma resurser. 

2.1.8 och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer som uppbär 

försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Uppsökande verksamhet, områdesanställningar, Drop 

In, digital coachning, samt arbetsmarknadsevent är några särskilda insatser som erbjuds ungdomar 

genom Jobbcafét i norra Uddevalla. 

Kommunen har erbjudit rådgivningssamtal till personer som står längre från arbetsmarknaden, 

främst utrikes födda, om att starta företag. Under 2021 fick drygt 20 personer med en företagsidé på 

olika sätt råd och stöd för att kunna ta sig vidare och starta företag. Regelbunden kontakt med 

Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer inom nyföretagande t.ex. Support Group Network, 

Coompanion och Nyföretagarcentrum har skett parallellt. 

2.1.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Genom förprövning av planbesked bedöms inkomna ansökningar utifrån kriterier som gynnar 

placeringar som tar hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar vilket möjliggör en utbyggnad 

nära kommunal service. Pågående stadsutvecklingsprojekt är exempel på satsningar där man tar 

vara på nuvarande infrastruktursatsningar samt utvecklar unika boendemiljöer, t ex Västra Centrum. 

Andra exempel är förtätning på Fräknestranden och arbetet med detaljplanen för Sunningebergen 

och Skarsjövallen. 

 

Inom stadsutvecklingsprojekten har bl.a. projektering och framtagning av systemhandlingar pågått 

för simhallen och beslut om renovering av Rimnersvallen är fattat. Gällande kajpromenad med 

översvämningsskydd så har beslut fattats att påbörja projekteringsfasen samtidigt som frågan om 

nytt resecentrum har lyfts in i projektet. En förstudie om medborgarhus i centrum som ska innehålla 

lokaler för administration, bibliotek, kontaktcenter, kulturskola m.m. har tagits fram och 

samverkansavtal om byggandet har tecknats. Arbetet fortgår med skolor/förskolor där bl.a. projekt 
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Ljungskileskolan har startat, förstudie Skäret skola är klar och detaljplan tas fram och förstudie har 

genomförts för Hälle förskola. Gällande Badöområdet pågår bl.a. åtgärdsutredning avseende 

skredrisk. Ett nytt avtal är tecknat som reglerar stängning av bergtäkt vid Fröland. 

Under 2021 har förslaget till ny översiktsplan varit på samråd. Planen har därefter arbetats om och 

färdigställts för att skickas ut på granskning. Nya riktlinjer för markanvisning har tagits fram. 

2.1.10 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, 

boende och turism 

Kommunen har tagit fram en plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla som syftar till att utveckla och 

öka förutsättningarna för kommunens invånare samt besökare att hitta ut, ta del av, upptäcka och 

uppleva kommunens natur och miljö. 

Arbete har pågått med att ändra föreskrifterna för de kommunala naturreservaten i syfte att gynna 

friluftslivet. Strandpromenaden har renoverats, upprustning av del av Lelången, planering för nya 

vandringsleder på Majoreberg och planering för den regionala cykelleden, Västkustleden, genom 

Bohuslän. 

 

Kommunens två förskolebussar besöker ofta olika miljöer för naturupplevelser.  

Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att möjliggöra 
laxtrappa i Bäveån till ovanliggande 
vattensystem (KF ÖS 10) 

Under året har hinder ovanför Strömberget röjts undan. En 
fiskräknare har köpts in med planerad installation vid Strömberget 
våren 2022. Fiskräknaren med tillhörande kamera hjälper 
kommunen att dokumentera förutsättningarna för fiskvandring till 
ovanliggande vattensystem. 

2.1.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Kommunen har under året arbetat med att ta fram nya reservatsföreskrifter för Bassholmen. 

Intresset för friluftsliv i Uddevalla kommun tycks hålla i sig en trend som fick ett uppsving i och 

med pandemin. Flera vandringsleder är välbesökta både av kommunens invånare samt turister. 

 

Byggandet av nya simhallen, och Rimnersvallen på Rimnersområdet är i full gång, projektet 

kulturstråket (hus för kultur) är i gång och har presenterats för allmänheten. 

Genom Uddevalla Convention Bureau och det regionala CVB-nätverket synliggörs kommunens 

ambition och utbud för att kunna stå som värdar för möten och kongresser. En dialog har påbörjats 

om att förlägga BRÅs årsmöte ”Råd för Framtiden” med ca 600 delegater till Uddevalla inom ett 

par år. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att skapa ett 
destinationsbolag med inriktning om 
genomförande 2021 (KF ÖS 11) 

Avdelningen för hållbar tillväxt har tagit fram ett underlag för 
utveckling av Uddevalla Turism AB. Uddevalla Utvecklings AB 
kommer att bereda ärendet. 
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2.1.12 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att genomföra en utvärdering av 
effekterna av omläggningen av 
linjenätet för stadsbussarna (KF ÖS 
2) 

Kommunfullmäktige har 2021-02-10 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att genomföra en 
utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för stadsbussarna. 
 
Västtrafik genomförde i december 2014 en omläggning av stadsbussarnas 
linjenät i Uddevalla. Omläggningen gjordes utifrån ett behov av förändring då 
resandet legat på samma nivå sedan lång tid tillbaka och att Västra 
Götalandsregionen fastställt nya mål om ökat resande i kollektivtrafiken. 
Linjenätsomläggningen 2014 föregicks av en linjenätsutredning vilken 
slutfördes i mars 2013. 
Kommunledningskontorets tolkning av uppdraget är att utvärderingen ska 
göras mot den målsättning som varit själva syftet för förändringen. 
Utvärderingen vill därmed försöka ge svar på frågan om effekter som 
uppkommit utifrån vad som var avsikten med linjenätsomläggningen. 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2020-
2022 fått i uppdrag att påbörja 
arbetet för att inrätta en palliativ 
avdelning (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 och 2020–2022 påbörja arbetet för att 
inrätta en palliativ avdelning. 
 
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att förvaltningen påbörjade 
uppdraget under hösten 2021 och ett förslag presenterades och beslutades av 
socialnämnden i mars. På grund av pandemin har arbetet med att etablera 
platserna pausats. Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför 
kan avslutas. 

Barn- och utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att tillsammans ta fram en 
plan gällande gemensamt bibliotek 
och skolbibliotek i Källdal (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-
2021 att tillsammans med barn och utbildning ta fram en plan gällande 
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop 
kultur och fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka 
med andra aktörer inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att 
använda lokalerna, både för att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt 
och för att identifiera goda samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur 
och fritids verksamheter. 
 
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 
idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de 
grunduppdrag som vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, 
syftar Rampens verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära 
samverkan med Rampens besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 
september 2020 invigdes verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 
personer besökt Rampen. Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och 
skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i Källdal är därmed avslutade. 

Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att ta fram en plan för 
fritidsgård och idrottshall i Källdal 
(KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-10 att godkänna kultur- och 
fritidsnämndens slutrapportering från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-
2021 att ta fram en plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen anställde en projektledare för att arbeta ihop 
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Politiska uppdrag Kommentar 

kultur och fritids verksamheter och organisering i huset samt för att samverka 
med andra aktörer inom källdalsprojektet för att hitta resurseffektiva sätt att 
använda lokalerna, både för att de ska nyttjas så stor del av dygnet som möjligt 
och för att identifiera goda samverkansytor mellan skola, föreningsliv och kultur 
och fritids verksamheter. 
 
Kultur och fritids nya mötesplats i Källdalhuset kallas Rampen. Rampen är en 
tvärprofessionell verksamhet och inrymmer lokaler för fritidsgård, bibliotek, 
idrottshall, musikrum, danssal, café samt en liten scen. Utöver de 
grunduppdrag som vilar på den öppna fritidsverksamheten och folkbiblioteken, 
syftar Rampens verksamhet till att utforma innehåll och utbud i nära 
samverkan med Rampens besökare. Under fredag och lördag den 4 och 5 
september 2020 invigdes verksamheten. Sedan öppningen har fler än 5 500 
personer besökt Rampen. Uppdragen att ta fram en plan för bibliotek och 
skolbibliotek, samt för fritidsgård och idrottshall i Källdal är därmed avslutade. 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för att 
driva kommunens fastigheter i 
bolagsform (KF ÖS 1) 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda 
förutsättningarna för att driva kommunens fastigheter i bolagsform 
 
Kommunstyrelsens presidium anser att uppdraget ska avslutas eftersom 
utredningar har gjorts och ett bolag kommer bildas i samband med förvärvet av 
Anegrund 10. 

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 (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 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. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att rekrytera fler 
lärarassistenter (KF ÖS 7) 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att rekrytera fler 
lärarassistenter 
 
Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 
grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd 
lärarassistent. 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att ta fram en övergripande plan 
"Välfärd 2030" (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020–2022 att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 2030" 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att uppdra åt kommunstyrelsen att 
ta fram en övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under 
våren 2020 processats fram med arbetsgrupp från avdelningen för hållbar 
tillväxt och arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. 
 
Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 
förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling på hållbar 
tillväxt och stärkt arbetsmarknad. 
 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2012-09-08 och uppdraget kan därför 
anses slutfört. 
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Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag 
att förstärka och skapa en tydligare 
organisation för säkerhetsarbetet 
(KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2021-2023 att förstärka och 
skapa en tydligare organisation för säkerhetsarbetet. 
 
En ny enheten för trygghet och samhällsskydd har inrättats vid 
kommunledningskontoret och arbetar på uppdrag från kommundirektören. 
Enheten trädde i kraft i januari 2021 och har till uppgift att leda och samordna 
kommunens kris-, säkerhet- och trygghetsarbete. Ansvarområdena är 
uppdelade i de fyra huvudsakliga fälten krisberedskap, samhällstrygghet, 
säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Uppdraget är därmed slutfört. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått 
i uppdrag av kommunfullmäktige att 
med ett helhetsperspektiv på 
Rimnersområdet starta ett arbete för 
att hantera markfrågor i samband 
med planering av den nya simhallen 
och vid behov begära planbesked 
för inledande av planarbete. (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2021-02-10 godkänt samhällsbyggnadsnämndens 
slutrapportering av uppdraget att med ett helhetsperspektiv på 
Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med 
planering av den nya simhallen och vid behov begära planbesked för 
inledande av planarbete. (dnr KS 2019/00769) 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fick i november 2019 i uppdrag av 
kommunfullmäktige att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett 
arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av den nya 
simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete. 
Arbetet på området är i fullgång, avtal har upprättats med en 
totalentreprenör/partnering. Rimnersområdet är ett av fyra områden i den 
nyetablerade organisationen för stadsutveckling och i Rimnersområdet ingår 
projekten: ny simhall och utveckling av Rimnersområdet som helhet. Projekten 
leds från kommunens part av projektenheten på Tekniska avdelningen med 
deltagare från både planeringsavdelningen, trafik och kultur och fritid. Arbetet 
är utifrån uppdraget säkerställt inom den nya organisationen för 
stadsutveckling samt att samhällsbyggnadsnämnden inom ramen för 
stadsutveckling arbetar övergripande i samverkan med övriga delar av 
kommunen för att få ett helhetsperspektiv och uppdraget är därför slutfört. 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag, 
av Kommunfullmäktige 2021-03-10 
(Dnr KS 2021/00053) att revidera 
ÖK Idé (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag 2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00053) att revidera ÖK Idé 
 
ÖK Idé antogs av kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål 
och syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, 
rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid 
upprättandet av överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering och 
revidering skulle göras efter tre år. Under hösten 2020 utvärderades ÖK Idé av 
externa utvärderare. Den partsgemensamma arbetsgruppen för ÖK Idé, med 
representation från både kommunens förvaltningar och idéburen sektor, har 
tillsammans arbetat fram en reviderad version av överenskommelsen baserad 
på utvärderingens resultat. Versionen har justerats och förankrats i 
partsgemensamma möten och workshops. 
 
Grunddokumentet ÖK Idé är ett strategiskt dokument för kommunens 
samverkan med idéburen sektor och föreslås vara gällande till och med 2026. 
Revideringen beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 
2021. 

Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samråd med kommunfullmäktiges 
presidium ta fram underlag och 
därefter upphandla ett närvaro- och 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget att i samråd med kommunfullmäktiges presidium 
ta fram underlag och därefter upphandla ett närvaro- och voteringssystem i 
förening med tjänst för webbsändning som ska vara i bruk senast i januari 
2022. 
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voteringssystem i förening med 
tjänst för webbsändning som ska 
vara i bruk senast i januari 2022 (KF 
ÖS 6) 

 
Avtal med leverantör av webbsändning samt närvaro- och omröstningssystem 
för kommunfullmäktige tecknades i juni 2021. Avtalet gäller från och med 2021-
12-15 och systemet väntas tas i bruk januari 2022. Uppdraget är därmed 
slutfört. 

Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att utreda förutsättningar för 
äldrecentrum (KF ÖS 5) 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt socialnämndens slutrapportering 
av uppdraget från flerårsplan 2020-2022 att utreda förutsättningar för 
äldrecentrum 
 
I delårsuppföljningen per augusti redovisas att efter förändringen på 
Skogslyckan, bedöms Rosenhäll och Hovhult vara bra alternativ för framtida 
äldrecentra, vilket framgår i avdelningens boendeplan. Förvaltningen bedömer 
att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 
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Ingemar Samuelsson
Kommunstyrelsens ordförande

fysiska förutsättningarna för bra service till våra kom-
muninvånare.

Det finns all anledning att se positivt på den utveck-
ling vi har i Uddevalla just nu. Ett väldigt bra ekono-
miskt resultat för året möjliggjorde ytterligare en stor 
förtida inlösen av vår pensionsskuld om 99 mkr. Detta 
gör att vi sänker vår framtida årliga kostnad med cirka 
5 mkr om året, pengar som vi nu i stället kan använda 
till att förbättra servicen i vår kommun.

Vi har sett stora påfrestningar i verksamheten, främst 
då inom social omsorg och utbildning. Det finns all 
orsak att med tacksamhet lyfta på hatten för all den 
ansträngning vår personal inom dessa områden, och i 
övriga kommunen, gjort för våra invånares bästa.

Trots att pandemin kvarstått så har arbetsmarkna-
den hämtat sig något. Vi kunde se en trend med både 
färre arbetslösa och fler jobb som skapades under året. 
Detta är viktigt för Uddevallas fortsatta utveckling.

Nu kan vi glädjas åt att vi äntligen kommit i gång 
med flera av våra viktiga investeringar som varit i 
planeringsfas under flera år. Grävskoporna har änt-
ligen fått börja jobba i uppstarten av brandstationen, 
simhallen och den nya Rimnersvallen. Att vi dessutom 
fått till avgörande beslut för byggnationer av viktiga 
objekt vad gäller skolor, äldreboende och inte minst 
ett nytt Medborgarhus gör att vi alltmer säkerställer de 

Ett tufft år, men vi är på rätt väg
2021 var ytterligare ett år som präglades av den pandemi som skapades av 
Covid-19.



FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSEN

Gräs och blommor på tak
Foto: Maria Rasmusson



INLEDNING

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Belopp i mkr där inget annat anges

DEN KOMMUNALA KONCERNEN 2021 2020 2019 2018 2017
Verksamhetens intäkter 2 286 2 093 2 072 2 072 1 983

Verksamhetens kostnader -5 411 -5 087 -5 018 -4 923 -4 676

Årets resultat 231 160 99 125 106

Soliditet (%) 32 31 31 32 32

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 24 21 19 18 18

Investeringar, netto 832 648 968 917 767

Självfinansieringsgrad (%) 75 67 56 48 80

Långfristig låneskuld 3 784 3 634 3 534 3 234 3 034

Medelantal anställda* (antal) 5 483 5 408 5 494 5 627 5 536

Belopp i mkr där inget annat anges

KOMMUNEN 2021 2020 2019 2018 2017
Invånare (antal) 57 122 56 787 56 703 56 259 55 763

Kommunal skattesats (%) 22,16 22,16 22,16 22,16 22,16

Verksamhetens intäkter 864 886 865 916 933

Verksamhetens kostnader -4 408 -4 274 -4 186 -4 130 -3 977

Skatteintäkter och statsbidrag 3 849 3 664 3 484 3 325 3 228

Årets resultat 116 71 10 37 92

Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster (%) 5,3 2,1 3,0 5,3 8,1

Skatteintäktsutveckling (%) 5,1 5,2 4,8 3,0 6,4

Soliditet (%) 28,6 28,5 27,9 29,5 30,9

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 17,8 14,6 12,2 12,1 12,3

Investeringar, netto 436 321 526 332 189

Självfinansieringsgrad (%) 63 46 45 46 150

Kommunens egna långfristiga låneskuld 579 403 220 7 44

Medelantal anställda* (antal) 4 760 4 656 4 739 4 875 4 798

’* Medelantal anställda beräknas utifrån årsarbetare (1700 tim/år) för Uddevalla kommun och (1920 tim/år) för övriga företag.

Uddevalla kommunkoncern redovisar ett resultat på 
231 mkr för verksamhetsåret. Det redovisade resul-
tatet för 2021 för kommunkoncernen är starkare än 
tidigare år. Det beror på fortsatt bra resultat från de 
kommunägda företagen samt att kommunen visar ett 
klart bättre resultat än budgeterat. Det budgeterade 
resultatet för kommunkoncernen var 122 mkr. Trots 
Coronapandemin och kommunens engångskostnader 
för inlösen av äldre pensionsförpliktelser (99 mkr) har 
budgeten klarats för året. 

Uddevalla kommunkoncerns finansiella utveckling 
har de senaste fem åren varit stark. Så även utveck-
lingen för kommunen som svarar för 81% av den to-
tala verksamhetens kostnader. Utvecklingen framöver 
är mer osäker. Befolkningsökning ser ut att fortsätta, 
samtidigt som det sker en demografisk förskjutning, 
vilket innebär att försörjningskvoten ökar.  Kommu-
nen har fortsatt ett stort investeringsbehov de kom-
mande åren.

I denna förvaltningsberättelse lämnar Uddevalla kommun information om förvaltningen av kommunen och den 
kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och 
RKR Rekommendation 15 Förvaltningsberättelse. 
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ och går att jämföra med riksdagen på central 
nivå. De 61 ledamöterna och 33 ersättarna utses ge-
nom allmänna val vart fjärde år.  
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principi-
ella frågor och av större vikt för kommunen, främst 
ärenden som rör:

• Mål och riktlinjer för verksamheten 
• Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 

frågor
• Nämndernas organisation och 

verksamhetsformer 
• Val av ledamöter och ersättare i nämnder och 

beredningar 
• Val av revisorer och revisorsersättare 
• Grunderna för ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda 
• Årsredovisning och ansvarsfrihet 
• Folkomröstningar i kommunen

Partier och mandatfördelning 2018-2022
Parti Mandatfördelning

Socialdemokraterna 16

Moderaterna 9

Sverigedemokraterna 9

Uddevallapartiet 8

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 4

Centerpartiet 4

Liberalerna 4

Miljöpartiet 3

Totalt 61

Politisk organisation Uddevalla kommun

Koncernföretag

Uddevalla Utvecklings AB 100%
Styrelseordförande: Monica Bang-Lindberg

Verställande direktör: Sara Gustafsson

Uddevalla Vatten AB 100%
Styrelseordförande: Jens Borgland

Verställande direktör: Peter Johansson

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
Styrelseordförande: Paula Berger

Verställande direktör: Thomas Aebeloe

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem
Styrelseordförande: Paula Berger

Verställande direktör: Thomas Aebeloe

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla

Styrelseordförande: Roger Johansson
Verställande direktör: Tf. Helena Myrberg

Gustafsbergsstiftelsen
Styrelseordförande: Roger Johansson 
Verställande direktör: Gunnar Klasson

Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän 64,15%

Styrelseordförande: Kenneth Engelbrektsson
Förbundschef: Mats Johansson

Nämnder

Kommunstyrelsen
Ordförande: Ingemar Samuelsson

Förvaltningschef: Tf. Sara Gustafsson

Barn och Utbildningsnämnd
Ordförande: Roger Ekeroos

Förvaltningschef: Staffan Lindroos

Socialnämnd
Ordförande: Stefan Skoglund

Förvaltningschef: Roger Granat

Samhällsbyggnadsnämnd
Ordförande: Mikael Staxäng

Förvaltningschef: Maria Jacobsson

Kultur och Fritidsnämnd
Ordförande: Annelie Högberg

Förvaltningschef: Annica Ryman

Valnämnd
Ordförande: Fredrik Södersten

Den kommunala koncernen Privata utförare

Kommunen använder 
sig av privata utförare i 
viss omfattning. 

Störst inom förskolan 
och grundskolan är 
Fridaskolorna AB och 
ULNA AB. 

Inom gymnasiet fö-
rekommer det många 
utförare med få platser. 

Inom äldreomsorgen 
är den största privata 
utföraren TESIA AB.

Samägda företag

Fyrstads flygplats AB 16%

Inera AB

Bivab 24,67%

Tolkförmedling Väst

Mediapoolen 
Västra götaland 16,7%

Regionteater Väst AB 9%

Kommunassurans Syd  
försäkrings AB 2%

DEN SAMLADE KOMMUNALA VERKSAMHETEN
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet 
i kommunen, och fungerar som kommunens ”reger-
ing”. Styrelsen leder kommunens verksamhet och har 
det övergripande ansvaret för ekonomi och utveckling.  
De förbereder ärenden som ska beslutas av kommun-
fullmäktige och ansvarar för att kommunfullmäktiges 
beslut genomförs. 

Barn och utbildningsnämnden 
Barn och utbildningsnämnden ansvarar bland annat 
för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. 

Socialnämnden 
Socialnämnden ansvarar för social service och omsorg 
för kommunens invånare samt den kommunala hälso- 
och sjukvården. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att åstad-
komma en god livskvalitet genom att skapa en social 
och ekologisk hållbar kommun med god teknisk 
försörjning. 

Kultur och Fritidsnämnden 
Kultur och fritidsnämnden ansvarar bland annat för 
bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, kultur, kultur-
miljövård och idrottsanläggningar. 

Valnämnden 
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna 
val till kommun, landsting och riksdag som äger rum 
vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen 
till EU-parlamentet som äger rum vart femte år samt 
folkomröstningar.

Organisation kommunen

KOMMUN-
STYRELSE

UNGDOMS-
FULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BARN OCH 
UTBILDNINGS-

NÄMND

SOCIAL-
NÄMND

SAMHÄLLS-
BYGGNADS-

NÄMND

KULTUR OCH 
FRITIDSNÄMND VALNÄMND ÖVERFÖR-

MYNDARE

REVISORER

KRISLEDNINGS-
NÄMND

PERSONALUTSKOTT

ARBETSMARKNADS- OCH
INTEGRATIONSUTSKOTT

KOMMUN-
LEDNINGS-

KONTOR
FC BARN OCH 

UTBILDNING FC SOCIAL-
TJÄNST FC SAMHÄLLS-

BYGGNAD FC KULTUR 
OCH FRITID FC

JÄVUTSKOTT

HÄLSOPOLITISKT RÅD

KOMMUNDIREKTÖR

KOMMUNALA 
RÅDET FÖR 

ÄLDRE

KOMMUNALA 
RÅDET FÖR

PERSONER MED 
FUNKTIONSNED-

SÄTTNING

ARBETSUTSKOTT

FC=FÖRVALTNINGSCHEF

DEMOKRATI-
BEREDNING

VÄNORTS-
KOMMITÉ
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖR-
BUNDET MITT BOHUSLÄN 

64,15 %

BOSTADSSTIFTELSEN  
UDDEVALLAHEM

BOSTADSSTIFTELSEN  
LJUNGSKILEHEM

HSB NORRA BOHUSLÄNS 
STIFTELSE JAKOBSBERG I 

UDDEVALLA

GUSTAFSBERGS-
STIFTELSEN

LOSTIF AB 100 %

UDDEVALLAHEM  
HOLDING AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
SUNDBERG AB (100 %)

UDDEVALLAHEM  
BASTIONEN AB

UDDEVALLA 
UTVECKLINGS AB 100 %

UDDEVALLA ENERGI  
ELNÄT AB 100 %

UDDEVALLA ENERGI  
VÄRME AB 100 %

UDDEVALLA  
KRAFT AB 100 %

BOHUSGAS AB 100 %

UDDEVALLA HAMN-
TERMINAL AB 100 %

UDDEVALLA TURISM AB 
100 %

SWANFALK SHIPPING AB 
100 %

UDDEVALLA ENERGI AB 
100 %

LYSEKILS BUSSTRAFIK AB 
100 %

UDDEVALLA OMNIBUS AB 
100 %

UDDEVALLA VATTEN AB 
100 %

VÄSTVATTEN AB 53 %

UDDEVALLA KOMMUN

Organisation kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund

Skiss stadsbild medborgarhus
Foto: Wingårhds Arkitektkontor
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
Pandemin har pågått under året och är inte över, 
vilket gör det svårt att överblicka dess långsiktiga 
konsekvenser. Det har inneburit fortsatt stor påverkan 
på kommunens verksamheter, medan ekonomin har 
påverkats i positiv riktning, främst på grund av ökade 
skatteintäkter och generella statsbidrag, samtidigt 
som nämndernas verksamhet har varit i balans med 
budgeten. 

De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska 
förutsättningar för kommunsektorn att hantera kon-
sekvenserna av pandemin med en ekonomi i balans. 
Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen 
att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på 
ekonomi och bemanning framöver. Det blir en stor 
utmaning att både effektivisera verksamheten och 
komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till 
följd av pandemin, det uttrycks både som en vård- och 
omsorgsskuld och en utbildningsskuld. Årets starka 
ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar 
som regioner och kommuner inte har möjlighet att 
uppfylla på längre sikt.

Befolkning
Vid årsskiftet 2021/2022 så hade Uddevalla kommun 
57 122 folkbokförda invånare. Under 2021 ökade 
befolkningen med 335 personer (cirka 0,6 %), vilket 
var knappt 110 personer fler än prognosticerat. Efter 
en lägre befolkningsökning under 2020, till följd av 
effekter som kunde relateras till pandemin, syns nu en 
återgång till en mer normal nivå för kommunen.

Arbetsmarknad 
Coronapandemin drabbade den svenska arbetsmark-
naden hårt. Under 2021 har återhämtningen dock varit 
stark och i Uddevalla är den totala arbetslösheten 
tillbaka på samma nivå som före pandemin. Samma 
starka återhämtning syns dock inte för gruppen ung-
domar (18-24 år). Även om läget har förbättrats under 
året så är ungdomsarbetslösheten i slutet av 2021 cirka 
2 procentenheter högre än innan pandemin. En möjlig 
förklaring kan vara att Uddevalla under de senaste 
åren har haft ett högt mottagande av ensamkommande 
ungdomar som nu ska ut på arbetsmarknaden. Natio-
nellt visar den ökande andelen långtidsarbetslösa på 
att de som var arbetslösa före pandemin har fått en 
svårare situation och hamnat allt längre från arbets-
marknaden under pandemin. Då 2021 avslutades med 
en hög smittspridning med restriktioner som följd, 
finns en oro att dessa åter kan få en negativ påverkan 
på arbetslösheten under inledningen av 2022.

Bostadsförsörjning 
Kommunledningskontoret analyserar behovet av nya 
bostäder vilket beskrivs årligen i en genomförandeplan 
för bostadsförsörjning. Denna plan ger en översiktlig 
beskrivning av pågående och planerad bostadsbebyg-
gelse inom kommunen i såväl privat som kommunal 
regi. Med utgångspunkt från detta byggande föreslås 
vilka ytterligare bostadsprojekt kommunen bör gå 
vidare med genom förstudier, detaljplanearbete och 
markanvisning under planeringsperioden för att kom-
munen ska utvecklas i enlighet med hållbarhetsper-
spektiven. Genomförandeplanen är kommunstyrelsens 
beställning till berörda förvaltningar och bolag och 
inplaneras i budgetarbetet för utförande under kom-
mande planperiod. Under 2021 tillkom omkring 130 
bostadslägenheter i flerbostadshus och omkring 50 
bostadslägenheter i småhus. Utbyggnadstakten varie-
rar mellan åren och var under 2021 något högre än den 
genomsnittliga bostadsproduktionen i en 10-årsperiod. 
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15%
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Ålderstruktur 2021

Uddevallas åldersstruktur är relativt lik rikets med 
skillnaden att andelen i ålder 20-44 år är något lägre 
och andelen äldre är något högre. Av invånare i arbets-
för ålder förvärvsarbetar lite drygt 79 %, vilket är i 
nivå med riket totalt. Utbildningsnivån bland kommu-
nens invånare är dock något lägre än i riket, lite drygt 
39 % är högutbildade jämfört med drygt 44 % för 
riket. Andelen lågutbildade är drygt 11 % och ligger i 
nivå med riket.
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Den i Genomförandeplanen beskrivna möjliga bo-
stadsproduktionen under den kommande planeringspe-
rioden bedöms vara tillräcklig för att möta efterfrågan.

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 
Stora utmaningar de kommande åren 
Under året har ekonomin återhämtat sig efter den 
inledande pandemichocken. Osäkerheten var stor inför 
2021, både på grund av den fortsatta utvecklingen av 
pandemin och den efterföljande återhämtningen av 
den svenska ekonomin. Under året sköt staten till stora 
tillfälliga statsbidrag för att hantera den pågående pan-
demin och skatteunderlagets utveckling reviderades 
upp under året med högre skatteintäkter till kommuner 
och regioner.  

Skatteunderlagsprognoserna har justerats upp suc-
cesivt under året och ökningen har därmed varit omöj-
lig att förutse eller budgetera för. Det här visar också 
hur snabbt ekonomiska förutsättningar kan förändras. 
Arbetslösheten har dock sjunkit under året. Inflatio-
nen stiger mer än tidigare prognoser, vilket medför 
kostnadsökningar för kommunen. Det påverkar också 
räntorna som ser ut att vara på väg uppåt. Det innebär 
att det blir dyrare att låna, vilket kommunens investe-
ringsbehov medför. 

Mot bakgrund av detta står Uddevalla, liksom de 
flesta andra kommuner i landet, inför stora utmaningar 
de kommande åren. Det är framför allt de demo-
grafiska behoven som ökar även här, men behov av 
omfattande investeringar bidrar. Glappet mellan behov 
och resurser kommer att innebära att behovet av att 
anpassa kostnaderna fortsätter de kommande åren. 
 
Demografiska utmaningar
Den demografiska utvecklingen kommande år utgör 
en stor utmaning för Sveriges kommuner och Udde-
valla är inget undantag. Befolkningen förväntas öka 
inom alla åldersgrupper, men den största procentuella 
ökningen sker bland våra allra äldsta och allra yngsta 
invånare. Inom de närmsta tio åren väntas antalet in-
vånare 80 år och äldre öka med ca 29 % medan antalet 
invånare i arbetsför ålder (20-64 år) väntas öka med 
4 %. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt. 
Andelen av befolkningen som är i behov av kommu-
nal verksamhet och resurser ökar, medan den andel 
som genererar skatteintäkter minskar. 

Finansverksamheten inom Uddevalla 
kommunkoncern
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är 
att långsiktigt optimera kommunkoncernens finans-
netto med beaktande av risk och med en god intern 
kontroll. Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för 
finanspolicyn årsvis riskbegränsningar för internban-

ken samt tak för utlåning till koncernföretagen.
All väsentlig upplåning och all finansiell riskhan-

tering inom kommunkoncernen – finansiell leasing 
utgör ett undantag – är koncentrerad till den s.k. 
internbanken. Utlåningen från internbanken till 
koncernföretagen sker genom kommunens koncern-
kontosystem. Koncernföretagen lånar av internbanken 
genom utnyttjande av checkkrediter, där villkoren 
utgår från internbankens självkostnad jämte låneav-
gifter. Avgifterna syftar till att göra lånekostnaden 
för koncernföretagen marknadsmässig. Den modell 
som tillämpas är den modell som rekommenderas 
av SABO och SKL. För de koncernföretag som inte 
verkar på en konkurrensutsatt marknad utgår endast en 
administrativ avgift. 

Utlåningen till koncernföretagen via koncernkon-
tosystemet redovisas som långfristig fordran i kom-
munen.

Kommunen och koncernföretagen använder ränte-
derivat som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens räntederivat används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt.

Likviditet 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap 
motsvarande utbetalningar under en månad, i form av 
likvida medel samt bekräftade, ej utnyttjade kreditlöf-
ten. Betalningsberedskapen ska uppgå till minst 300 
mkr. Kommunen har som mål att hålla likviditeten 
så låg som möjligt och använda överlikviditet till att 
amortera lån. För att ha egen likviditet ska kommunen 
ha avtalade kreditlöften med banker.

Kommunkoncernens likviditet uppgick till 61 mkr 
(2020: 64 mkr). 

Kommunens likviditet uppgår vid årsskiftet till 
49 mkr (35 mkr), vilket är en låg nivå jämfört med 
genomsnittet för de senaste fem åren. Den beviljade 
checkkrediten uppgår vid årsskiftet till 300 mkr (300 
mkr). Likviditeten och beviljade kreditlöften tillsam-
mans innebär att kommunens betalningsberedskap är 
god. 

Ställda säkerheter 
Kommunkoncernen har ställda säkerheter på totalt 
339 mkr i form av bland annat leasing av kraftvärme-
verket (Uddevalla Energi AB), företagsinteckningar 
och tillgångar med äganderättsförbehåll.

Kommunen har inga ställda säkerheter. 

Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige har möjlighet att godkänna att 
borgen tecknas för bolag i kommunkoncernen, fören-
ingar och andra externa parter när andra lösningar för 
finansiering saknas. All kommunal borgen är belopps- 
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och tidsbegränsad.
Borgensförbindelserna uppgår till 324 mkr (347 

mkr). Under året har inga nya förbindelser tillkom-
mit och de befintliga har minskat med 23 mkr. Av 
förbindelserna avser till 319 mkr (341 mkr) kommun-
ägda bolag. Den största enskilda förbindelsen avser 
Uddevalla Energi AB för Lillesjö kraftvärmeverk och 
uppgår till 235 mkr (257 mkr).

Borgensförbindelserna till externa parter avseende 
egnahem uppgår till 0,1 mkr.

Riskexponeringen för kommunens borgensåtagande 
bedöms sammantaget som låg.

Kommunen har också ingått en solidarisk borgen, 
såsom för egen skuld i Kommuninvest i Sverige AB. 
Denna redovisas i separat not.

Skulder och räntor 
Kommunens internbank ska tillgodose kommunkon-
cernens samlade behov av kapital. Syftet är att få 
en effektiv hantering och att kunna nyttja kommun-
koncernens totala lånevolym vid låneupphandlingar. 
Målet med skuldförvaltningen är att säkra betalnings-
förmågan och att få så låg total räntekostnad för kom-
munkoncernen som möjligt, inom givna risklimiter. 
Sammantaget bedöms kommunens riskexponering 
uppfylla kravet på låg risk.

All upplåning sker inom de ramar kommunfullmäk-
tige fastställer i flerårsplanen för kommunkoncernens 
totala externa upplåning. 

För året har ramen varit 4 347 mkr (4 156 mkr). 
Kommunens externa låneskuld uppgår vid årsskiftet 
till 3 700 mkr (3 550 mkr). Låneskuldens ökning 
under året uppgår till 4,2 %, vilket är i nivå med de 
senaste åren. Förändringen av låneskulden beror på i 
princip oförändrad utlåning till de bolag och stiftelser 
som ingår i kommunkoncernen och ökningen beror på 
att kommunens egen låneskuld ökat och vid årets slut 
var 564 mkr (403 mkr).

Räntekostnaden på låneskulden uppgår till 42,2 mkr 
(52,3 mkr). Den genomsnittliga räntan på de långfris-
tiga lånen har under årets kunnat sänkas och uppgår 
under året till 1,14 % (1,46 %) inklusive räntesäkring-

ar. Årets snittränta per 2021-12-31 uppgick till 1,07 % 
(1,18 %). Medelutlåningen till koncernföretagen har 
minskat och uppgick under året till 3 130 mkr 
(3 183 mkr). Utlåningsräntan för helåret blev 1,51 % 
(1,82 %) inklusive låneavgift på ett vägt snitt på 0,37 
% (0,37 %), dvs lägre nivå jämfört med föregående år. 

Analys 
Pandemin har starkt präglat även detta år, vilket också 
påverkat kommunens ekonomi. Verksamheten har 
tvingats till anpassningar och statens ökade stöd till 
kommunen för en del av pandemins konsekvenser har 
påverkat kommunens ekonomi starkt. Det ekonomiska 
utfallet av årets resultat är klart bättre i jämförelse med 
det finansiella målet och årets budget. Det beror både 
på ökat stöd och flera faktorer i form av uteblivna in-
täkter men också uteblivna kostnader. Med det starka 
resultatet i ryggen har kommunen valt att även under 
året lösa in delar av det framtida pensionsåtagandet, 
vilket leder till sänkta kostnader de kommande åren.

Det är i dagsläget inte möjligt att bedöma det un-
derliggande resultatet exklusive dessa engångseffekter 
och en närmare analys behöver göras när pandemin är 
över. 

Kommunkoncernens resultat ligger högre än snit-
tet för perioden 2017–2021. Resultatet har förbättrats 
jämfört med 2020. För 2021 har kommunens andel av 
koncernresultatet ökat med 45 mkr jämfört med 2020.

Kommunens investeringstakt har ökat i något i 
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förhållande till föregående års låga nivå. Investerings-
nivå för året är lägre än nivån i investeringsplanen. 
Kommunens del av den totala låneskulden har trots 
detta ökat, men bedömningen är att det inte föreligger 
någon finansiell risk i denna del. Finansnettot mins-
kar som en följd av lägre utlåning till de kommunala 
företagen och ökningen av kommunens andel av den 
externa låneskulden, tillsammans med en låg ränte-
nivå. Det innebär i sin tur att finansnettots bidrag till 
att finansiera den löpande verksamheten fortsätter att 
minska jämfört med de senaste åren. I takt med kom-
munens planerade ökning av egen upplåning minskar 
successivt denna möjlighet.

Pensionsförpliktelse, kommunen 2021 2020
Total pensionsförpliktelse i 
balansräkningen   

a)  Avsättning inkl. särskild 
löneskatt 38 331 39 225 

b)  Ansvarsförbindelse inkl. 
särskild löneskatt 707 896 859 020 

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring   

a)  Intjänade from 1998, 
pensionsavsättning 66 810 43 403 

b)  Intjänade före 1998, 
ansvarsförbindelsen 364 062 356 030

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelser     
(inkl. försäkring och stiftelser) 1 177 099 1 297 679

Förvaltade pensionsmedel - 
marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital 556 498 521 143 

varav överskottsmedel 12 602 2 026 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende 
pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Summa förvaltade pensionsmedel 569 100 523 169 

Finansiering 

Återlånade medel 607 999 774 510

Konsolideringsgrad 51,65% 59,68% 
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Pensionsförpliktelser 
Kommunfullmäktige har meddelat särskilda föreskrif-
ter för förvaltningen av avsatta pensionsförpliktelser 
genom Riktlinjer för pensionsåtaganden (antagna 
2005-09-14, reviderade 2018-04-11). Pensionsförplik-
telsen redovisas sedan 1988 enligt den s.k. blandmo-
dellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs 
utan redovisas som ansvarsförbindelse. I enlighet med 
riktlinjerna har partiell inlösen av pensionsförpliktel-
sen i ansvarsförbindelsen gjorts via pensionsförsäk-
ring. Inlösen har skett vissa år som resultatet pekat 
mot överskott. För året har en inlösen via försäkring 
gjorts med 80 mkr (exklusive särskild löneskatt). Sam-
mantaget har 364 mkr av ansvarsförbindelsen löst in 
via försäkring.

Pensionsförpliktelser för förtroendevalda har lösts 
via en kapitalförsäkring (s.k. direktpension).
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Uddevalla kommun arbetar 
tillsammans med övriga 
kommuner i Sverige och 
med världens länder för att 
nå en hållbar utveckling till 
2030. Gemensamt arbetar 
vi för att minska fattigdom 
och orättvisor, öka jämlikhet, 
förverkligande av de mänsk-
liga rättigheterna och för att 
säkerställa ett varaktigt skydd 
för planeten och dess natur-
resurser. Utgångspunkten 
för kommunen övergripande 
strategier enligt kommunens 
strategiska plan 2020–2021 
är att hållbar utveckling ska vara vägledande för alla 
beslut. Detta innebär en strävan för tillämpning av 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 
2030 till Uddevalla kommuns lokala förhållanden.

Social, ekologisk och ekonomisk hållbar 
utveckling
Kommunens hållbarhetsarbete tar sitt avstamp utifrån 
Brundtlandskommissionens definition från 1987 
om hållbar utveckling. Det innebär att vi ska arbeta 
för ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationer möjlig-
het att tillfredsställa sina behov”.  Hållbar utveckling 
innefattar tre perspektiv – ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt – som behöver samspela och stödja varandra 
för att utvecklingen ska vara hållbar. År 2015 skapade 
världens ledare i FN de 17 globala målen för att nå 
en hållbar utveckling och en agenda sattes för arbetet 
att nå målen till 2030, kallad Agenda 2030. De tre 
perspektiven genomsyrar målen och är integrerade och 
odelbara. 

Pågående arbete för hållbar utveckling
I kommunen finns många exempel på pågående arbete 
för en hållbar utveckling. Uddevalla kommun arbetar 
för att åstadkomma jämställdhet och bejakar allas 
lika rättigheter och värde. Vi strävar efter integra-
tion, inkludering och delaktighet, bland annat genom 
satsningar på arbetsmarknadsåtgärder och på främ-
jande och förebyggande insatser för en god och jämlik 
folkhälsa. Våra medborgare är delaktiga i Uddevalla 
kommuns utveckling, bland annat i framtagandet av 
en ny översiktsplan, genom Ungdomsfullmäktige och 
genom att alla boende i kommunen har möjlighet att 
lämna in medborgarförslag. 

Folkhälsoarbetet har genom fokus på barn och 
ungas förutsättningar till hälsa beviljat medel till 
projekt inom föräldraskapsstöd, läsfrämjande, me-
ningsfull fritid, trygg skolmiljö, ökad fysisk aktivitet, 

Hållbar utveckling

delaktighet och integration. Under pandemin har nya 
behov och risker uppstått. Kommunens verksamheter 
har anpassats och ställts om utifrån rådande situation 
för att fullfölja våra uppdrag och nå våra målgrupper. 
Löpande satsningar på nya arbetssätt har gjorts för att 
mildra konsekvenserna av pandemin. Samverkan med 
idéburen sektor spelar en viktig roll för kommunens 
förutsättningar att verka för demokrati, rikare fritid, 
minskat utanförskap och bättre välfärd i kommunen. 
Under 2021 har överenskommelsen om samverkan 
mellan idéburen sektor och kommunen reviderats och 
på nytt antagits av båda parter för fortsatt samverkan.

Inom barn och utbildning arbetar samtliga verksam-
hetsområden aktivt med lärande för hållbar utveckling. 
Bland annat har grundskolorna arbetat löpande med 
lärande för hållbar utveckling (LHU). Stort fokus 
ligger på att skapa handlingskraft och framtidstro hos 
eleverna. I en tid med ökad psykisk ohälsa är detta 
angeläget för hela samhället. Gymnasieskolans kurser 
har lärande för hållbar utveckling tydligt inskrivna. 

Sedan 2010 är Uddevalla en Fairtrade City-diplo-
merad kommun som engagerar sig för rättvis och etisk 
handel i linje med Agenda 2030. Diplomeringen inne-
bär att kommunen lever upp till kriterier för strategiskt 
arbete, krav på människliga rättigheter i upphandlingar 
samt har ett informationsarbete i samverkan med 
näringsliv, organisationer och föreningar. Nya mål för 
Fairtrade har tagits fram under 2021. 

Kommunen antog under 2021 en ny miljöpolicy 
som stärker arbetet för en hållbar utveckling och 
Agenda 2030. Den har bland annat en starkare for-
mulering kring minskad klimatpåverkan samt för en 
cirkulärt och hållbar samhällsutveckling. Under året 
har kommunen arbetat med att ta fram en energi- och 
klimatplan som beräknas att antas under 2022. Gäl-
lande klimatlöften (åtgärder för att bidra till målet 
fossiloberoende region 2030) som antogs under 2021 
har sju av elva klimatlöften genomförts och fyra pågår 
det arbete med.
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Viktiga händelser i Uddevalla 
kommun under året  
Effekter av pandemin har påverkat samhället på 
många sätt för medborgare, brukare och medarbetare. 
Pandemin har också påverkat kommunens verksam-
het ekonomiskt samtidigt som åtgärder från staten ger 
viss kompensation, i vissa fall direkt till nämnden, i 
andra fall centralt till kommunen. Pandemin är inte 
över vilket gör det svårt att överblicka dess långsiktiga 
konsekvenser. 

Staten har under pandemin skjutit till stöd och 
ersättningar till företag och personer som drabbats av 
pandemin vilket har lett till att skatteintäkterna inte 
påverkades i förväntad omfattning. Under 2021 har 
ekonomin vänt tillbaka snabbare än förväntat samti-
digt som stora delar av de ökade statsbidragen ligger 
kvar.

samhällsbyggnadsprocessen och samordnandet av ett 
antal projekt till en sammanhållen plan för den kom-
mande stadsutvecklingen har fortsatt. Under året har 
en förstudie om ett nytt medborgarhus i centrum tagits 
fram och samarbetsavtal om projektering och byggna-
tion har tecknats. Det innebär att den viljeinriktning 
som finns uttryckt i kommunens vision, översiktsplan 
och strategiska planer kan samordnas och prioriteras 
vid beslut om åtgärder och investeringar för att säker-
ställa att utvecklingen kan genomföras.

Investeringsutgifterna uppgår totalt till 411 mkr för 
året. Bland mycket annat så togs de första spadtagen 
för Rimnersbadet och Uddevallas nya brandstation. 
Vidare pågick ombyggnation av Ramnerödsskolan och 
renovering av Kungsgatan. Övriga investeringsutgif-
ter består bland annat av översvämningsskydd samt 
komponentutbyten i befintliga fastigheter.

Idéskiss medborgarhus, exteriör
Foto: Wingårdhs Arkitektkontor

Idéskiss medborgarhus, interiör
Foto: Wingårdhs Arkitektkontor

Verksamheterna har anpassat sig och 
bedrivit verksamheten på annorlunda sätt och 
samtidigt anpassat kostnaderna till den rådande 
situationen. Det finns dock en risk att det inom 
delar av verksamheten kan uppstå effekter i 
form av ökade behov framåt i tiden, till exem-
pel inom vård- respektive utbildningsområdet.

Pandemin har medfört att merparten av 
fysiska möten har ersatts med digitala möten 
i olika former och har bidragit till en fortsatt 
ökning av digitaliserings- och automatiserings-
graden i flera olika delar av verksamheten.

Kommunen fortsätter att växa och står inför 
stora investeringar de närmaste åren, i form 
av nya bostadsområden, kommunala verksam-
hetslokaler samt infrastruktur m.m. Arbetet 
med att stärka den strategiska styrningen av 
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Öppenhet       Professionalitet  
Respekt

VÄRDEGRUND

Nämndernas styrkort
Innehåller nämndsstrategier, målsatta mått och 

uppdrag

Kommunfullmäktiges styrkort
Kompletterar strategisk plan med målsatta mått

Översiktsplanen
Innehåller riktningar

VISION
”Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän

LIV, Lust och Läge ger Livskvalitet” 

Kommunfullmäktiges
strategiska plan

Innehåller riktningar och övergripande strategier

Up
pf

öl
jn

in
g

va
rje

de
lå

r

Flerårs- och verksamhetsplan
3-årig budgetplan

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän – 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
 
Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna. 
Mångfald och tolerans stimulerar hållbar ut-
veckling. Vår kommun är det naturliga valet för 
ett gott liv.

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är 
stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla 
sig själva och sin omgivning. Här finns mö-
tesplatser som inspirerar och utvecklar den 
kreativa förmågan.

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxt-
regionerna 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.

Kommunens styr- och ledningssystem bygger 
på lagar, avtal, politiska beslut, styrdokument och 
reglementen. Kommunens värdegrund finns med som 
kit mellan alla tegelstenar som bygger upp syste-
met. Politiken konkretiserar varje mandatperiod vad 
verksamheterna ska fokusera på genom framför allt 
översiktsplan, strategisk plan, styrkort och budget. 

Visionen är gemensamt framtagen av styrande ma-
joritet och opposition och antas av kommunfullmäk-
tige varje mandatperiod. 

Översiktsplanen aktualiseras inför varje mandatpe-
riod och utgör en koppling mellan kommunens vision 
och den strategiska planen som antas varje mandatpe-
riod. Detta genom att identifiera de viktigaste riktning-
arna som kommunen behöver gå i för att nå visionen. 
Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen. 

Strategisk plan antas i samband med ny mandatpe-
riod som ett led i att uppnå kommunens vision. Planen 
gäller för mandatperiodens fyra år och innefattar kom-
munens vision, den styrande majoritetens politiska 
plattform, riktningar från översiktsplanen, övergri-
pande strategier (vilka finns inom varje riktning och 

tydliggör den politiska majoritetens viktigaste vägval), 
mätbara och målsatta mått inom ekonomi och verk-
samhet, som visar effekter och resultat. 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska 
förutsättningar, budget för det första året och ekono-
misk plan för de kommande två åren samt kommun-
fullmäktiges styrkort. 

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

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive 
nämndernas processer där den strategiska politiska 
nivån sammanfattas. Styrkorten kan revideras årligen. 
Kommunfullmäktiges styrkort är nämndsövergripande 
och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grun-
den för varje nämndskort.
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Uppföljning 
Utifrån kommunens riktlinjer för ekonomistyrning och 
styr- och ledning sker uppföljningen genom två del-
årsrapporter (per april och per augusti) samt bokslut/
årsredovisning som redovisas för respektive nämnd 
och kommunfullmäktige. Delårsrapporterna innehåller 
uppföljning för både verksamhet och ekonomi samt 
för respektive nämnd, bolag och stiftelse. Ekonomisk 
uppföljning till kommunstyrelsen sker även genom 
två controllerrapporter, per februari och oktober. Vid 
styrelse- eller nämndsavvikelse från kommunbidrag 
eller budget ska åtgärder sättas in i syfte att arbeta in 
underskottet före årets slut. Nämnderna ska informera 
kommunstyrelsen när väsentlig avvikelse uppstått eller 
beräknas uppstå från tilldelat kommunbidrag, kom-
munfullmäktiges och/eller nämndens mål, lagstiftning 
eller annan bindande föreskrift. Rapportering ska i 
normalfallet ske tillsammans med delårsrapporten 
dock senast till påföljande sammanträde med kom-
munstyrelsen. Vid avvikelse överstigande 1 procent 
av en nämnds kommunbidrag eller 20 procent av 
kommunens budgeterade helårsresultat ska nämnden 
informera kommunstyrelsen om detta samt redovisa 
åtgärderna. 

Kommunstyrelsens uppsikt 
Kommunstyrelsens uppsiktplikt innebär att kom-
munstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ekonomi och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Styrelsen 
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. § 17 och 
§ 18 Kommunallagen (1991:900) och sådana kom-
munalförbund som kommunen är medlem i.  Kom-
munstyrelsen ska också ha fortlöpande uppsikt över 
verksamheten i de bolag och stiftelser som kommu-
nen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad 
av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen samt tillse 
att uppföljning och avrapportering sker till fullmäktige 
om hur verksamheten utvecklas och hur den ekono-
miska ställningen är. Utifrån kommunens riktlinjer för 
ekonomistyrning och styr och ledning ska också poli-
tiska uppdrag som av nämnderna anses vara slutförda 
diskuteras på årliga uppsiktspliktsmöten tillsammans 
med politiska uppdrag som också behöver förlängas. 

Nämndernas internkontrollarbete  
Syftet med internkontroll är att säkerställa att styrelsen 
och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll, det vill säga, de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande uppnås:  

• Verksamheten är ändamålsenlig, lever upp till 
satta målsättningar och är kostnadseffektiv – 
det vill säga god ekonomisk hushållning.

• Tillförlitlig och tillräcklig finansiell rapporte-
ring och information om verksamheten.

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter 
och andra riktlinjer m.m.

• Möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.
Nämnderna är ansvariga för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde vilka bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfull-
mäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Senast i december ska resultatet från uppföljningen 
av den interna kontrollen samt kommande års intern-
kontrollplan, som godkänts av nämnden, rapporteras 
till kommunstyrelsen. Rapporteringen till kommunsty-
relsen ska innefatta genomförd uppföljning och kom-
mande års internkontrollplan, inklusive genomförd 
risk- och väsentlighetsanalys till kommunstyrelsen. 
Samtidigt sker redovisning till kommunens revisorer. 
Inlevererat material kommer att ligga till grund för 
kommunstyrelsens utvärdering av internkontrollarbe-
tet i Uddevalla kommun.   

Kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdera nämn-
dernas arbete med intern kontroll för att säkerställa 
att det finns en god intern kontroll, det vill säga att 
kommunens riktlinjer för intern kontroll följs. Utvär-
deringen genomförs utifrån nämndernas genomförda 
granskningar med utgångspunkt i upprättad internkon-
trollplan och genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 
Utvärderingsrapporten ska innehålla nämndernas 
utförda uppföljning, omfattning av utförd uppföljning, 
utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten 
ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för 
förbättring av kommunens interna kontroll.  

I samband med att kommunstyrelsen utvärderar 
nämndernas arbete med intern kontroll ska de även 
informera sig om hur den interna kontrollen fungerar 
i de kommunala bolagen. De kommunala bolagen ska 
senast i samband med årsredovisningen redovisa arbe-
tet med intern kontroll till kommunstyrelsen.
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Julbelysning Hasselbacken
Foto: Maria Rasmusson

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
God ekonomisk hushållning och långsiktig ekono-
misk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen 
och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och 
effektivt. All verksamhet som kommunkoncernen be-
driver ska ha invånarnas bästa som utgångspunkt. God 
ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär 
att kommunen och dess förbund, bolag och stiftelser 
ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar 
och kriser i samhällsekonomin. 

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt. Varje generation ska bära kostnaden 
för den service den konsumerar och inte belasta kom-
mande generationer. Kommunkoncernens arbete ska 
präglas av ett helhetstänkande där kommunkoncernens 
bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. 
Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

I flerårsplan fastställs årligen kommunens finan-
siella mål och verksamhetsmässiga mått för god 
ekonomisk hushållning. De kommunala bolagen styrs 
av kommunens bolagspolicy samt av ägardirektiv till 
respektive bolag fastställda av kommunfullmäktige.  

De kommunala stiftelserna styrs av stadgar fastställ-
da av kommunfullmäktige och kommunalförbunden 
styrs av förbundsordning som fastställes av kommun-
fullmäktige. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges finansiella 
mål och verksamhetsmässiga mått sker i delårsrap-
porter och i årsredovisningen. Bolagens, stiftelsernas 
och kommunalförbundens ägardirektiv, stadgar och 

förbundsordning tillsammans med resultat följs upp av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen. 

Kommunen och den kommunala koncernen har god 
ekonomisk hushållning när finansiella mål och verk-
samhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse. 

Under året har kommunfullmäktige fastställt rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning för respektive 
bolag, stiftelse och kommunförbund. Det innebär att 
det är möjligt att bedöma huruvida kommunkoncernen 
uppnår god ekonomisk hushållning för det gångna 
året.

Den kommunala koncernen har god ekonomisk 
hushållning när kommunen och 2/3-delar av bolag, 
stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk 
hushållning. Kommunala bolag, stiftelser och kom-
munförbund har god ekonomisk hushållning när de 
uppnår de av kommunfullmäktige beslutade rikt-
linjerna för respektive företag. Kommunen har god 
ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål 
och 2/3-delar av de verksamhetsmässiga måtten visar 
måluppfyllelse/förbättring. 

Riktlinjerna innebär att kommunkoncernen inte 
uppnår god ekonomisk hushållning för året. Merpar-
ten av de kommunala bolagen och stiftelserna uppnår 
god ekonomisk hushållning enligt de riktlinjer som är 
fastställda av kommunfullmäktige. Kommunen uppnår 
de finansiella målen, men inte tillräcklig mängd verk-
samhetsmässiga mål för att kommunen ska uppnå god 
ekonomisk hushållning.
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Måluppfyllelse av 
kommunfullmäktiges mått
Kommunens invånare ska ha tillgång till service och 
stöd på lika villkor genom livets alla skeenden. Män-
niskor, föreningar och näringsliv ska ha goda förut-
sättningar att etablera sig, bo och verka i kommunen. 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges 19 målsätt-
ningar bidrar till att tydliggöra de förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter som finns i Uddevalla. 
2021 års uppföljning visar att sex mått når målsätt-
ningen om en förbättring och sju mått visar ett resultat 
som inte når målsättningen om en förbättring (två mått 
av dessa visar dock på samma resultat som föregående 
år). Tre mått har inte mätts under 2021. Kommunens 
tre finansiella mål når målsättningen.

För att kunna förbättra och utveckla Uddevalla 
kommun som en plats att leva och verka i men även 
som organisation, skapar och deltar kommunen i ett 
flertal olika undersökningar. En sådan undersökning 
står SKR (Sveriges kommuner och regioner) för, som 
bland annat genomför en helhetsbedömning av ser-
vicen i kommunens myndighetsutövning. Uddevalla 
kommun har förbättrat sitt resultat för femte året i rad, 
detta tillsammans med att antalet företag som valt att 

etablera sig i kommunen också har ökat för femte året 
i rad visar att det prioriterade samarbetet med närings-
livet gett resultat.

Pandemin har berört alla verksamheter men medar-
betarna har med sin vilja och sitt engagemang i arbetet 
lyckats hålla igång så gott som all viktig verksamhet. 
Sjukfrånvaron i kommunen speglar smittspridning-
ens utveckling av pandemin under året – lägre under 
sommarmånaderna och högre under höst/vintermå-
naderna. Korttidsfrånvaron skiljer sig åt och är lägre 
bland de som har haft möjlighet att arbeta på distans 
och högre bland de som inte har haft möjlighet att 
arbeta på distans och som behövt sjukanmäla sig vid 
förkylningssymtom. Alla förvaltningar har minskat sin 
korttidsfrånvaro under 2021. Faktorer som bidragit till 
minskningen är vaccinering av personal inom social-
tjänsten, möjligheten till distansarbete samt arbetsmil-
jöinsatser.

Förbättringsområden framåt blir bland annat att öka 
den andel elever som tar gymnasieexamen inom fyra 
år och att öka antalet föreningsaktiviteter, då resultatet 
för dessa har försämrats sedan föregående år.

Socialstyrelsens årliga brukarundersökningar inom 
särskilda boenden och hemtjänst har inte genomförts, 
likaså har trä som byggnadsmaterial inte mätts.

Badhusparken
Foto: Maria Rasmusson
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Kommunfullmäktiges finansiella mål och verksamhetsmässiga mått
▲ Förbättring/når målet  ▼ Försämring/når ej målet  ● Nytt mål/mått  - Mål/mått ej mätt under året

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅTT 2021 2020 2019 2018 2017

Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka 93 ▼ 95 ▲ 88 ▲ 77 ▼ 79 ▲

Företagsklimatet, ska bli bättre 81 ▲ 77 ▲ 74 ▲ 73 ▲ 71 ▼

Antal företag i kommunen, ska öka 5 594 ▲ 5 438 ▲ 4 744 ▲ 4 674 ▲ 4 565 ●

Antal områden som saneras, ska öka 15 ▼ 15 ▼ 16 ▼ 17 ●

Trä  som byggnadsmaterial, ska öka - - ●

Brukarbedömning i särskilt boende äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka - 79 ▼ 85 ▲ 81 ▼ 82 ▼

Brukarbedömning i hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, 
ska öka - 89 ▼ 91 ▼ 91 ▼ 92 ▲

Minskad Sjukfrånvaro 3,68 ▲ 4,09 ▼ 2,77 ▲ 2,74 ●

Öka andelen förnybar och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 90 ▲ 87 ▼ 87 ▲ 82 ▲ 81 ●

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka 28,2 ▼ 31,7 ▼ 32,0 ▲ 25,0 ▲ 21,0 ▲

Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska 
öka 55,6 ▼ 62,2 ▼ 78,8 ▲ 77,8 ▲ 64,2 ▼

Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon 79 ▲ 91 ▲ 92 ▼ 92 ●

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram 
(gymnasieskolor), ska öka 83,7 ▼ 83,7 ▲ 81,3 ▼ 82,1 ▲ 81,2 ▲

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, ska öka 74,78 ▼ 76,81 ▲ 74,10 ▼ 76,79 ▲ 74,92 ▼

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknads-
verksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studera, ska öka 

27,00 ▲ 25,09 ▼ 30,30 ▼ 32,69 ▼ 44,50 ●

Antalet föreningsaktiviteter, ska öka 136 377 ▼ 147 461 ▼ 310 894 ▼ 315 525 ●

FINANSIELLA MÅL 2021 2020 2019 2018 2017

Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % 
av skatter och bidrag * 98,4 ▲ 98,5 ▲ 97,8 ▲

Soliditeten ska förbättras * 14,2 ▲ 12,4 ▲ 11,9 ▲

Egenfinansiering av investeringar minst 30 % * 46,7 ▲ 55,2 ▲ 84,0 ▲

* Från 2019 mäts de finansiella målen som ett snitt av de senaste fyra årens resultat.
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Resultat och ekonomisk ställning 
För andra året i rad har coronapandemin påverkat 
verksamheten på flera olika sätt och inte minst kom-
munens ekonomi. Det är svårt att exakt beräkna de 
ekonomiska effekterna av pandemin. 

En stor post som påverkat resultatet är att kom-
munen även 2021 gjort en inlösen av äldre pensions-
förpliktelser (den s.k. pensionsskulden) på -99 mkr.  
Under året har kommen erhållit ersättningar för höga 
sjuklönekostnader med 22 mkr. Samtidigt har sjuklö-
nekostnaden minskat med 4 mkr. Kommunens skat-
teintäkter och generella bidrag gav ett positivt utfall 
jämfört med budget på 111 mkr, vilket bidrar till det 
goda resultatet. 

Finansiell analys, sammanfattning 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 231 mkr 
(2020: 160 mkr). Resultatet är 87 mkr bättre än ge-
nomsnittet för den senaste femårsperioden. Verksam-
hetens nettokostnader ökar med 3,5 % (3,4 %).
Investeringarna uppgår till 832 mkr (648 mkr) där 
bolagens och stiftelsernas andel är 396 mkr (329 mkr) 
eller 48 % (51 %). 

Kommunen redovisar för 2021 ett resultat som 
uppgår till 116 mkr (2020: 71 mkr). Jämförelsestö-
rande poster består av realisationsförluster -18 mkr, 
inlösen av pensionsförpliktelser via pensionsförsäk-
ring -99 mkr, återföring av avsättningar 38 mkr samt 
realisationsvinster för sålda fastigheter och bostads-
tomter 16 mkr. De jämförelsestörande posterna påver-
kar resultatet och en resultatjämförelse. Årets resultat 
exklusive jämförelsestörande poster är 178 mkr vilket 
är 13 mkr högre än föregående år och 75 mkr högre än 
genomsnittet för de senaste fem åren.  

Nettokostnadsandelen uppgår till 97,0 % (98,1 %). 
Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,8 % 
(3,2 %). Verksamheterna ökar i omfattning inom några 
områden bland annat grundskola, vuxenutbildning och 
personer med beslut om LSS-insats.

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
ökar med 5,1 % (5,2 %), d.v.s. 1,3 % högre än net-
tokostnadssökningen på 3,8 %.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pen-
sioner intjänade före 1998 uppgår till 17,8 % 
(14,6 %) och har då förstärkts under året. Största 
enskilda anledningen är engångsinlösen av pensions-
förpliktelser med 99 mkr. 

Kommunens investeringar uppgår till 436 mkr 
(321 mkr) och ligger över den genomsnittliga nivån på 
361 mkr under femårsperioden. Investeringarnas andel 
av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag 
är 11,3 % (8,8 %). Egenfinansieringen av investe-
ringarna uppgår till 57,0 % (59,5 %) och utfallet har 
bidragit till att lån har behövt tas upp under året.  
Investeringsutfallet på 436 mkr ska jämföras med 
budgeten på 585 mkr. 

Låneskulden har ökat med 150 mkr (100 mkr) och 

uppgår till 3 700 mkr (3 550 mkr). Största delen är via 
internbankens vidareutlånad till kommunens bolag 
och stiftelser men kommunens egen låneskuld har ökat 
från 403 mkr till 579 mkr under året. Finansnettot är 
positivt och beror bland annat på att kommunen har en 
relativt låg låneskuld.

Balanskravsresultatet uppgår till 108,6 mkr 
(68,7 mkr) och uppfyller därmed lagstiftningens 
minimikrav. 

Årets resultat 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 231 mkr 
(160 mkr). Förutom kommunens andel med 116 mkr 
(71 mkr) bidrar Uddevallahem med 31 mkr (41 mkr) 
medan koncernen Uddevalla Utvecklings AB bidrar 
med 84 mkr (40 mkr). Det genomsnittliga resultatet 
för perioden 2017 - 2021 är 144 mkr. Kommunens 
bidrag till resultatet är i genomsnitt 45 % (50 %) under 
perioden.

Kommunens resultat uppgår till 116 mkr (71 mkr) 
och är 85 mkr högre än det budgeterade resultatet på 
31 mkr. Trots Coronapandemin och engångskostna-
der för inlösen av äldre pensionsförpliktelser klaras 
budgeten för året. Det genomsnittliga resultatet för 
perioden 2017 – 2021 är 65 mkr. 

För att bättre kunna analysera vad resultatet innebär 
i ett längre perspektiv elimineras engångsposter av 
olika slag. Dessa engångsposter benämns jämförel-
sestörande poster och kan vara exempelvis realisa-
tionsvinster. Årets resultat exklusive dessa jämfö-
relsestörande poster uppgår till 178 mkr (165 mkr). 
Genomsnittligt för perioden 2017 – 2021 uppgår detta 
resultat till 103 mkr.

Nämndernas samlade resultat för den löpande verk-
samheten uppvisar ett överskott med 10 mkr 
(93 mkr). Skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning visar överskott med 111 mkr. Centralt oför-
brukade medel ger en budgetavvikelse på 36 mkr och 
avser bland annat avsatta budgetmedel för kommande 
badhusdrift. 

Resultatet motsvarar 3,0 % (1,9 %) av skatteintäk-
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ter, generella bidrag och utjämning och ligger därmed 
över den vedertagna nivån inom kommunsektorn på 
minst 2,0 %. Resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster uppgår till 4,6 % (4,5 %) vilket är en hög nivå.

2020. Den största förklaringen till detta är att ersätt-
ningen för höga sjuklönekostnader har minskat under 
året. För 2021 fick kommunen 22 mkr (41 mkr). 

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,8 % 
(3,2 %) eller med 142 mkr (112 mkr). Nettokostna-
derna har ökat med i genomsnitt 5,1 % under perioden 
2017 – 2021.

De jämförelsestörande posterna består av en 
engångskostnad för inlösen av äldre pensionsförplik-
telser på 99 mkr samt förluster vid försäljning/utrange-
ring av anläggningstillgångar på 18 mkr. Realisations-
vinster för sålda fastigheter och bostadstomter uppgår 
till 16 mkr. Dessutom har återföring av avsättningar på 
totalt 38 mkr gjorts där ursprungligt syfte med avsätt-
ningen inte kvarstår. 
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Kostnader och intäkter 
Kommunkoncernens verksamhetskostnader ökar 
med 6,4 % (1,4 %) och verksamhetens intäkter med 
9,2 % (1,0 %). Avskrivningarna ökar med 7,2 % 
(8,7 %) och uppgår till 387 mkr (361 mkr). Den ge-
nomsnittliga ökningen av kostnaderna under perioden 
2017 – 2021 är 3,7 % medan intäkterna ökar med 
2,7 %. 

Kostnadsökningen för koncernen beror till stor del 
på att råvaror och förnödenheter har ökat mellan åren 
och det är främst Uddevalla Energi AB som haft en 
stor kostnadsökning under 2021 jämfört med 2020. 

Intäkterna har också ökat jämfört med 2020. Den 
största bidragande orsaken till intäktsökningen är 
bolagen i koncernen Uddevalla Utvecklings AB som 
hade en intäktsökning för året med 230 mkr. Inom 
bolagskoncernen är det främst Uddevalla Energi AB 
som har en hög omsättning för 2021.

Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,5 % 
(3,4 %) eller med 121 mkr. Kommunkoncernens net-
tokostnader har ökat med i genomsnitt 5,2 % under 
perioden 2017 – 2021.

Kommunens verksamhetskostnader ökar med 
3,2 % (2,1 %) och verksamhetens intäkter minskar 
med -2,5 % (+2,4 %). Avskrivningarna ökar med 
13 mkr jämfört med 2020 vilket är en ökning med 
8,3 %. Under perioden 2017 – 2021 är den genom-
snittliga ökningen av kostnaderna 3,0 % medan 
intäkterna minskat med -2,5 % och avskrivningarna 
har ökat med 6,4 %. 

Bland kostnaderna ökar personalkostnaderna med 
3,3 % (2,3 %) eller 99 mkr. Kostnaden för löner och 
arvoden (exklusive sociala avgifter) ökade med 3,4 % 
(2,5 %) till 2 097 mkr (2 028 mkr).

En annan kostnad som ökat under året är köp av 
platser som ökade med 5,2 %, 20 mkr.

Intäkterna har däremot minskat 2021 jämfört med 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen är ett av de tre finansiella målen 
och visar hur stor del av skatteintäkter, generella 
bidrag och utjämning som används för verksamhetens 
nettokostnader och finansnetto. Målet i Flerårsplan 
2021 - 2023 är max 99,0 % vilket innebär att resteran-
de del på 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för 
bl.a. egenfinansiering av investeringar. Varje tiondels 
procentenhet motsvarar 2021 ca 4 mkr. Målet är satt 
som genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden.

Nettokostnadsandelen är 97,0 % (98,1 %) att jäm-
föra med den budgeterade nivån på 99,1 %. 
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Det genomsnittliga utfallet för perioden 2017 – 2021 
är 98,2 %. Jämförelsestörande poster har positivt 
bidragit till utfallet med i genomsnitt 1,0 % under 
femårsperioden, som annars skulle varit 97,1 %.

Utfallet, inklusive jämförelsestörande poster, har 
därmed varit bättre än det långsiktiga målet och bättre 
än den årliga budgeterade nivån. 

Skatteintäkter, utjämning och generella 
statsbidrag
Kommunens skattesats är 22,16 kronor och är oför-
ändrad jämfört med 2020. Skattesatsen i kommunen 
är 0,48 kronor högre än den ovägda genomsnittliga 
skattesatsen i riket respektive 0,37 kronor högre än 
genomsnittet av Västra Götalands kommuner. Skatte-
intäkter och generella bidrag uppgår till 3 849 mkr 
(3 664 mkr), vilket är 111 mkr högre än budget. Jäm-
fört med 2020 är det en ökning med 5,1 %, framför 
allt beroende på ökade generella statsbidrag i samband 
med Coronapandemin. De egna skatteintäkterna från 
kommunmedborgarna utgör 73 % (73 %) av de totala 
skatteintäkterna. Resterande delar är inkomst- och 
kostnadsutjämning, generella statsbidrag, LSS-utjäm-
ning samt kommunal fastighetsavgift. 

Kommunens skattekraft, som procent av medelskat-
tekraften i riket, uppgick i taxering 2021 till 
92,7 %, vilket är en något sjunkande trend jämfört 
med genomsnittet den senaste femårsperioden. Skatte-
kraften för genomsnittet av Västra Götalands kommu-
ner är 93,2 %. Skattekraften speglar den genomsnitt-
liga inkomsten per invånare i jämförelse med riket.

Investeringar
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 
832 mkr (648 mkr) där bolagens och stiftelsernas 
andel är 396 mkr (329 mkr) eller 48 % (51 %). De 
enskilt största investeringsutgifterna har Uddevalla 
Vatten med 160 mkr, Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
med 127 mkr, Uddevalla Energi med 61 mkr och 
Uddevalla Hamnterminal som investerat för 35 mkr.

Kommunens investeringsutgifter uppgår till 
436 mkr (321 mkr) mot en budgeterad nivå på 

585 mkr. Den genomsnittliga investeringsnivån för 
perioden 2017 – 2021 har varit 361 mkr. 

Av årets investeringsutgifter har maskiner och in-
ventarier köpts in för 24 mkr (36 mkr). Mark, byggna-
der och tekniska anläggningar har anskaffats för 
387 mkr (281 mkr), varav 384 mkr (253 mkr) betrak-
tas som pågående arbete som ännu ej tagits i bruk. 
Dessutom har 25 mkr investerats som finansiell an-
läggningstillgång via förskott på aktier för Anegrund i 
Uddevalla Fastighetsaktiebolag.

Bland mycket annat så togs de första spadtagen 
för Rimnersbadet och Uddevallas nya brandstation. 
Vidare pågick ombyggnation av Ramnerödsskolan 
och renovering av Kungsgatan. Övriga utgifter består 
bland annat av översvämningsskydd samt kompo-
nentutbyten i befintliga fastigheter.

Egenfinansiering av investeringar
Egenfinansiering av investeringar är ett av de tre 
finansiella målen och som visar hur stor del av inves-
teringarna som finansieras med egna medel, i form av 
avskrivningar och resultat. Målet för 2021 i Flerårs-
planen 2021 – 2023 är minst 30,0 %. Målet är satt som 
genomsnitt under 4 år tillbaka i tiden.

Avskrivningar och resultat måste därmed uppgå till 
minst 176 mkr för 2021. Resterande del ska därmed 
lånefinansieras. Budgeten för 2021 beslutades på 
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nivån 29,8 %. 
Utfallet uppgår till 57,0 % vilket överstiger årets 

budget och den strategiska planen. Att resultatet ligger 
över budgeten beror, i stort sett till lika delar, på lägre 
investeringar än planerat och ett bättre resultat. Under 
femårsperioden 2017 – 2021 uppgår den genomsnitt-
liga egenfinansieringen till 58,7 %. 

Soliditet 
Soliditeten är ett av de tre finansiella målen och visar 
hur stor del av kommunens totala tillgångar som är 
finansierade med egna medel. Målet i Flerårsplan 
2021 – 2023 är att soliditeten ska öka. Soliditeten med 
denna utgångspunkt mäts inklusive ansvarsförbindel-
sen för pensioner intjänade före 1998 som redovisas 
utanför balansräkningen. 

Kommunkoncernens soliditet inklusive kommu-
nens ansvarsförbindelse för pensioner är 23,8 % 
(21,0 %) och kommunens soliditet med denna beräk-
ningsgrund uppgår till 17,8 % (14,6 %).

Soliditeten kan därutöver mätas på ytterligare två 
sätt. Den ena av dessa är den tekniskt korrekta beräk-
ningsprincipen. Kommunkoncernens soliditet uppgår 
här till 31,6 % (31,1 %) och kommunens soliditet till 
28,6 % (28,5 %) vilket i båda fall innebär en ökning 
från föregående år.

Det andra sättet att mäta soliditeten på är att intern-
bankens utlåning till de kommunala företagen elimi-
neras från balansräkningens omslutning. Kommunens 
soliditet med denna beräkningsgrund uppgår till 
54,5 % (58,0 %).
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Budgetföljsamhet
En budgetavvikelse för verksamhetens nettokostnader 
som ligger inom intervallet +/-1 % får betraktas som 
mycket god budgetföljsamhet. Det innebär att avvi-
kelsen 2021 i så fall ska ligga mellan +/- 37 mkr. För 
2021 är budgetavvikelsen -28 mkr (6 mkr) eller 
-0,7 % (0,2 %), vilket därmed ligger inom interval-
let för god budgetföljsamhet, samtidigt som det är en 
negativ avvikelse. 

Exklusive jämförelsestörande poster är avvikelsen 
32 mkr (115 mkr) eller 0,9 % (3,3 %). 

Motsvarande siffror för nämndernas ordinarie 
verksamhet är 10 mkr (94 mkr) eller 0,3 % (2,7 %) 
vilket är en positiv trend från 2019 efter att både 2017 
och 2018 var år med budgetunderskott för nämndernas 
verksamhet. Nämnderna har blandade resultat, redo-
visar såväl budgetöverskott som budgetunderskott (se 
mer under Driftredovisning, sid. 50).
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BALANSKRAVSRESULTAT
Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav 
på ekonomiska balans mellan intäkter och kostnader 
för varje år. Om kostnaderna är större än intäkterna ett 
enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska 
återställas inom de tre påföljande åren. Kravet gäller 
enbart för kommunen, inte koncernen. 

Vid avstämning ska som huvudregel realisations-
vinster räknas bort. Kommunallagens möjlighet att 
använda den s.k. resultatutjämningsreserven ska också 
redovisas i uppställningen.

Balanskravsutredningen i tabellen till höger visar att 
kommunen uppfyller balanskravet för 2021. 

Inga negativa resultat från tidigare år kvarstår att 
återställa.  

Balanskravsutredning 2021 2020 2019

Årets resultat enligt 
resultaträkningen 115,7 71,1 9,6

- Samtliga realisationsvinster -7,2 -2,4 -0,5

+
Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0

+
Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 0 0 0

+/-
Orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper 0 0 0

+/-

Återföring av orealiserade 
vinster och förluster i 
värdepapper 0 0 0

=
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 108,6 68,7 9,1

-
Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 0 0 0

+
Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0 0

= Årets balanskravsresultat 108,6 68,7 9,1

Kungsgatan
Foto: Maria Rasmusson
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN
Kompetensförsörjning
Målet med Uddevalla kommuns kompetensförsörjning 
är att på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten 
har tillgång till medarbetare med rätt kompetens. För 
att lyckas krävs det att hela organisationen arbetar 
långsiktigt, kontinuerligt och gemensamt med detta. 
Medarbetarna i kommunen är den viktigaste resursen 
och tillgången i detta arbete. 

För att lyckas med rekryteringsutmaningen som väl-
färden står inför krävs ett fokus på att utveckla verk-
samheten och medarbetarna tillsammans, ta tillvara 
på den digitala transformationen samt en stor portion 
vilja och mod. Genom denna strategi ska Uddevalla 
kommun säkerställa att organisationen har den kom-
petens som krävs för att kvalitativt kunna utföra sitt 
välfärdsuppdrag i enlighet med kommunallagen samt 
stärka det attraktiva arbetsgivarskapet. 

Uddevalla kommun har identifierat tre kommunge-
mensamma utvecklingspunkter som ska prioriteras i 
det övergripande pågående kompetensförsörjningsar-
betet: Att höja den digitala kompetensen inom kom-
munen, att ta fram ett arbetssätt för ersättare/succes-
sionsplanering samt att utveckla ambassadörskapet.

Medelåldern för de anställda var 2021 46 år, vilket 
betyder att medelåldern bland kommunens anställda 
har sjunkit med 1 år från förgående år.  

76,92 % av alla tillsvidareanställda är kvinnor och 
23,08 % är män. Förhållandet är ungefär likadant i alla 
kommuner och skiljer sig inte mycket över åren.

Löner 
Medianlönen för tillsvidareanställda medarbetare var 
vid årets slut 30 800 kr. Det är en ökning av medianlö-
nen med 800 kr jämfört med 2020. 

Lönekartläggningen 2021 visade på en oförändrad 
utveckling gällande löneskillnader mellan män och 
kvinnor. 

 
Jämställdhet 
Under 2021 har heterogenitet bland yrkesgrupperna 
minskat med 0,5 %. Detta betyder att fler yrkesgrupper 
har blivit mer kvinno- eller mansdominerade, vilket är 
en negativ utveckling.

Av kommunens 226 chefer är 170 stycken kvinnor 
och 56 stycken är män, i en jämställd organisation ska 
fördelningen vara 1,0. Inom Uddevalla kommun är 
den 0,96, d.v.s. något lägre än önskvärt. 

Personalstruktur
Under 2021 ökade antalet tillsvidareanställda med 
124 årsmedarbetare och uppgick således i december 
2021 till 4 947 tillsvidareanställda.  Personalomsätt-
ningen ökade med 0,85 procentenheter och uppgick 
till 8,01 %. Sjukfrånvaron minskade marginellt från 
föregående år men var fortfarande hög till följd av 
pandemin. Därutöver hade kommunen 484 visstidsan-
ställda medarbetare och 194 anställda på BEA-avtal. 
Anledningen till visstidsanställningar är oftast vikariat 
på grund av föräldraledighet, sjukdom eller annan 
tjänstledighet. Det kan också bero på att behörighets-
kraven som är nödvändiga för att få en tillsvidarean-
ställning inte är uppfyllda. 
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Personalomsättning 
Personalomsättningen i kommunen minskade jämfört 
med föregående år. Av de 426 personer som slutade 
sin tillsvidareanställning under 2021 avgick 111 
anställda med ålderspension. Om man bortser från de 
som pensionerades var det 5,92 % av den tillsvidare-
anställda personalen som slutade 2021. Motsvarande 
siffra var 5,35 % 2020. 

För att möta framtida utmaningar med kompetens-
försörjning har kommunen tagit fram en strategisk 
kompetensförsörjningsstrategi ”Det livslånga lärandet 
1 - 70 år för medborgare, medarbetare och elever”. 
En del i strategin är att arbeta kommunövergripande 
och gemensamt med både kort och långsiktiga aktivi-
teter för att säkra kommunens kompetensförsörjning.  
Arbetet syftar till att skapa och bevara varumärket 
”Uddevalla - en attraktiv arbetsgivare”.

Sjukfrånvaro i följd av pandemin 
Den totala sjukfrånvaron har succesivt minskat under 
2021 och uppgår till 9,16 %. Minskningen har skett 
för både korttids- och långtidssjukfrånvaro. Kort-
tidsjukfrånvaron bland medarbetarna i Uddevalla 
kommun har succesivt minskat under hela året och är 
lägre än föregående år men fortfarande högre än innan 
Coronapandemin. Alla förvaltningar har sett en minsk-
ning av korttidsfrånvaron under 2021. Sjukfrånvaron 
i kommunen speglar smittspridningens utveckling av 
Coronapandemin under året – lägre under sommar-
månaderna och högre under höst/vintermånaderna. 
Faktorer som bidragit till minskningen är möjligheten 
till distansarbete, vaccinering av personal inom soci-
altjänsten samt arbetsmiljöinsatser. Korttidsfrånvaron 
skiljer sig åt mellan förvaltningarna och är lägre bland 
de som har haft möjlighet att arbeta på distans och 
högre bland de som inte har haft möjlighet att arbeta 
på distans och som behövt sjukanmäla sig vid minsta 
förkylningssymtom.

Kvinnors korttidsfrånvaro har minskat succesivt 
under året och är lägre vid mättillfället (R12 = 3,80 %, 
december 2021) jämfört med samma period föregå-
ende år (R12 = 4,34 %). Männens korttidsfrånvaro har 
minskat marginellt (R12 = 3,37 %, december 2021) 
jämfört med samma period föregående år (R12 = 

3,39 %). Från period T2 till T3 har männens korttids-
frånvaro ökat från 3,23 % till 3,37 %.

Arbetsmiljö
Under 2021 har Uddevalla kommun implementerat det 
kommungemensamma årshjulet för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Samtliga verksamheter har nu till-
gång till att rapportera tillbud/arbetsskador digitalt. 

Under året har även Uddevalla kommuns gemen-
samma personalpolicy antagits av kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige. Personalpolicyn består av 
10 olika pusselbitar som tillsammans bildar en helhet. 
Den beskriver våra värderingar och vårt förhållnings-
sätt, både till varandra och till de vi möter i vårt 
arbete.  

Arbetsmiljöverket har under 2021 gjort stickpro-
ver kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Resultatet visar att kommunen behöver fokusera på 
dokumentation av risk- och konsekvensanalyser samt 
säkerställa att alla nya medarbetare får en introduktion 
i arbetet. 

Positivt och engagerat under pandemin
I oktober genomförde Uddevalla kommun en med-
arbetarundersökning med ett positivt resultat som 
visar att medarbetare i Uddevalla kommun upplever 
deras arbetsuppgifter som meningsfulla, att arbetet är 
utvecklande, att arbetsgivaren har stor tillit till medar-
betaren och att medarbetarnas åsikter räknas. Medar-
betarengagemanget minskade 
marginellt från föregående 
år och uppgick 2021 till 70 
poäng av 100 möjliga.  

Att öka samarbetet, för-
bättra kommunikationen och 
att se över arbetsbelastningen 
är några delar som arbetsgiva-
ren kan arbeta med för att nå 
ett högre resultat nästa år. 

Hållbart medarbetarengagemang
En del i medarbetarundersökningen är mätningen av 
ett “Hållbart medarbetarengagemang” (HME). Indexet 
mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara 
på och skapa engagemang. HME-index består av nio 
frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Håll-
bart medarbetarengagemang och tre delindex; Motiva-
tion, Ledarskap och Styrning. Uddevalla kommuns 
index ligger på 78 poäng, genomsnittet för Sveriges 
kommuner är 80 poäng. 
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ANSTÄLLDA 2021 2020 2019 2018 2017

Antal tillsvidareanställda 4 947 4 895 4 880 4 796 4 645

- varav kvinnor (%) 76,9 77,3 78,0 79,1 79,6

- varav män (%) 23,1 22,6 22,0 20,9 20,4

Antal tidsbegränsat anställda (med månadslön) 580 597 574 774 814

Totalt antal anställda 5 526 5 492 5 454 5 570 5 459

Årsarbetare (antal arbetade timmar/1 700 tim) 4 760 4 656 4 739 4 875 4 798

Heltidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor 76,4 74,0 72,0 73,2 70,4

Heltidsanställda män i % av samtliga män 85,0 84,4 83,0 85,9 81,5

SJUKFRÅNVARO

Andel friska, noll sjukdagar under året 31,8 28,5 34,6 36,1 38,7

Total sjukfrånvaro (dagar) 33,5 38,1 30,4 27,6 27,3

Total sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid (%) 9,2 10,4 8,3 7,6 7,5

- varav korttidssjukfrånvaro (under 60 dagar) 5,3 5,3 3,7 3,7 3,6

- varav långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 3,9 5,1 4,6 3,8 3,9

Långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro (%) 59,8 59,0 55,1 50,9 52,3

- varav kvinnor (%) 10,2 11,4 9,3 8,3 8,3

- varav män (%) 6,3 6,4 5,2 5,2 4,9

- varav anställda 29 år och yngre (%) 8,1 10,8 7,5 7,0 7,3

- varav anställda mellan 30 och 49 år (%) 8,8 9,9 7,7 6,7 6,6

- varav anställda 50 år och äldre (%) 9,9 10,9 9,2 8,5 8,4

Alla hjärtans-hälsning
Foto: Maria Rasmusson
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Kommunens förväntade utveckling inom de närmaste 
åren beskrivs i kommunens flerårsplan 2022-2024 som 
Kommunfullmäktige fastställde i november 2021.

De generella statsbidragen förväntas framöver inte 
öka i samma takt som de senaste åren, vilket hänförs 
till stimulanser kopplat till Coronapandemin situatio-
nen. 

Investeringsvolymen kommande år är hög, högre 
än det finansiella målet kring självfinansieringsgrad. 
I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan 
nämnas nya brandstationer i Uddevalla och Ljungski-
le, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya skolor och 
förskolor, gruppbostäder LSS, nytt badhus, upprust-
ning av centrum samt åtgärder för översvämnings-
skydd.

Statyplacering i centrum
Foto: Maria Rasmusson
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RESULTATRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 2 2 286 2 093 864 886

Verksamhetens kostnader 3 -5 407 -5 087 -4 408 -4 274

Avskrivningar 11,12 -387 -361 -133 -120

Jämförelsestörande poster 4 -66 -98 -62 -94

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 574 -3 453 -3 739 -3 602

Skatteintäkter 5 2 808 2 673 2 808 2 673

Generella statsbidrag och utjämning 6 1 041 991 1 041 991

VERKSAMHETENS RESULTAT 275 211 110 62

Finansiella intäkter 7 4 5 50 63

Finansiella kostnader 8 -48 -56 -44 -54

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 231 160 116 71

Extraordinära poster

ÅRETS  RESULTAT 231 160 116 71
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BALANSRÄKNING
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 7 8 1 1

Materiella anläggningstillgångar 12

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 045 6 949 2 456 2 369

Maskiner och inventarier 549 564 155 151

Pågående  arbete 670 360 302 130

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och bostadsrätter 13 66 41 103 78

Långfristiga fordringar 14 9 7 3 131 3 154

Övriga finansiella anläggningstillgångar 14 10 11 - -

Summa anläggningstillgångar 8 356 7 940 6 148 5 883

Bidrag till infrastruktur 9 9 9 9

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och Exploateringsområden 15 60 99 27 27

Kortfristiga fordringar 16 664 430 341 239

Kassa och bank 17 61 64 49 35

Summa omsättningstillgångar 785 593 417 301

SUMMA TILLGÅNGAR 9 150 8 542 6 574 6 193

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER
Eget kapital 18

Balanserat eget kapital 2 656 2 496 1 765 1 694

Årets resultat 231 160 116 71

Summa eget kapital 2 887 2 656 1 881 1 765

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 45 45 38 39

Uppskjuten skatteskuld 207 179 - -

Övriga avsättningar  20 16 57 8 48

Summa avsättningar 268 281 46 87

Skulder

Långfristiga skulder 21 4 717 4 531 3 765 3 606

Kortfristiga skulder 22 1 278 1 074 882 735

Summa skulder 5 995 5 605 4 647 4 341

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 9 150 8 542 6 574 6 193

Ställda säkerheter 23 339 375 - -

Ansvarsförbindelser 24 714 865 1 033 1 206
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KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen Kommunen

Belopp i mkr not 2021 2020 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 231 160 116 71

Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 385 252 100 118

Övriga likviditetspåverkande poster 10 -2 -5 -2 -5

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 614 407 214 184

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 
och anslutningsavgifter 47 32 0 0

Förändring av förråd/lager 39 -5 0 23

Förändring av kortfristiga fordringar -234 43 -102 -26

Förändring av kortfristiga skulder 204 -11 147 -32

Kassaflöde från den löpande verksamheten 670 466 259 149

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar -1 0 0 0

Inköp av materiella tillgångar -805 -647 -411 -319

Avyttrade materiella tillgångar 22 6 16 2

Inköp av finansiella tillgångar -25 -1 -25 -1

Avyttrade finansiella tillgångar 0 - 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -809 -642 -420 -318

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning

Återbetald långfristig utlåning 0 2 25 82

Långfristig utlåning -2 0 0 0

Upplåning

Långfristig upplåning 750 700 750 700

Amortering -600 -600 -600 -600

Förändrad skuld finansiell leasing -30 91 0 0

Investeringsfond VA 18 13 - -

Förändring av övriga långfristiga skulder 1 -2 1 -3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 137 204 176 179

BIDRAG FRÅN INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till infrastruktur -1 -1 -1 -1

ÅRETS KASSAFLÖDE -3 27 14 9

Likvida medel vid årets början 64 37 35 26

Likvida medel vid årets slut 61 64 49 35

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.
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Avskrivningar
Avskrivningar görs planenligt fr.o.m. den månad som 
tillgången tas i bruk. Anläggningstillgångar skrivs av 
utifrån linjär nominell metod, dvs. lika stora nominella 
belopp per år. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Avskrivningstiderna har fastställts med en egen 
bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I 
huvudsak används följande avskrivningstider:

År  Anläggningstyp
3–15  System/programvara
5–20  Maskiner
5–20  Övriga inventarier
10–50  Byggnader

Principer för periodisering
Beloppsgränsen för väsentligt värde vid periodisering 
av inkomster och utgifter uppgår till 0,5 prisbasbelopp 
(23 800 kr). Undantag görs för vissa poster, ex. hyror, 
arrenden och koncerninterna poster som periodiseras 
oavsett belopp.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas som en egen 
rad i resultaträkningen om de är sällan förekom-
mande, har betydelse för en jämförelse och uppgår 
till väsentligt belopp. Riktpunkt för väsentligt belopp 
är 10 mkr för aktuellt år eller jämförelseår. Upp-
komna realisationsvinster/-förluster vid försäljning av 
anläggningstillgångar redovisas alltid som jämförel-
sestörande poster. Likaså redovisas alltid intäkter och 
kostnader vid tomtförsäljning i samband med markex-
ploatering som jämförelsestörande poster. 

Poster med naturligt samband till tidigare redovi-
sade jämförelsestörande poster under riktpunktsvärdet 
(10 mkr), kan ingå för en korrekt jämförelse.

Immateriella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-
rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om anskaff-
ningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp 
(23 800 kr). För egenutvecklade tillgångar såsom 
exempelvis IT-system är det endast licensavgift som 
betraktas som anskaffningsvärde.

Allmänt
Den kommunala redovisningen regleras fr.o.m. räken-
skapsåret 2019 av Lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), vilken ersätter tidigare 
Lag (1997:614) om kommunal redovisning (KRL). Som 
normgivare för den kommunala redovisningen fungerar 
de rekommendationer och anvisningar som Rådet för 
kommunal redovisning (RKR) ger ut. De kommunägda 
bolagen och stiftelserna följer Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning K3 med undantag 
av Gustafsbergsstiftelsen som tillämpar Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 (K2).

Förändrade redovisningsprinciper
Ny redovisningsprincip för 2021 är att kostnader och 
intäkter vid tomtförsäljning i samband med markex-
ploatering redovisas som jämförelsestörande poster. 
Jämförelsetalen är justerade för åren innan.  

I övrigt har ingen förändring av redovisningsprinci-
per skett under räkenskapsåret.

Tillämpade Redovisningsprinciper

Kommunen
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR) och rekommendationer utgivna av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med vissa 
nedan redovisade undantag. Här kommenteras 
också vissa andra tillämpade redovisningsprinciper 
som kan vara intressanta utifrån den kommunala 
särarten.

Undantag
Rekommendation R14 Drift och investeringsredovis-
ning har inte tillämpats fullt ut. Budgetbeloppen för 
investeringsredovisningen har inte helt räknats om 
utifrån förändrade redovisningsprinciper i samband 
med ny LKBR. Beloppen har inte ansetts vara väsent-
liga att ta fram i förhållande till den administrativa 
resursåtgången. 

Kommunens lokalhyresavtal har inte klassificerats 
utifrån R5 Leasing. Sannolikt finns det ett mindre an-
tal som borde redovisats som finansiella leasingavtal 
och inte operationella. Det är oklart vilket värde dessa 
uppgår till men bedömningen är att de inte uppgår till 
ett väsentligt värde.

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
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Materiella anläggningstillgångar
Grundprincipen är att tillgångar avsedda för stadigva-
rande bruk och med en nyttjandeperiod överstigande 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om anskaff-
ningsvärdet överstiger 0,5 prisbasbelopp (23 800 kr). 

Gränsvärde för aktivering av tillgång vid kom-
ponentutbyte (planerat underhåll) är 350 tkr och 
gränsvärde för utrangering av komponent är 250 tkr i 
restvärde. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen uppta-
gits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. 

Anläggningstillgångar såsom större anläggningar, 
verksamhetsfastigheter samt gator och vägar är kom-
ponentindelade. För gator och vägar sker komponent-
indelningen successivt från 2017 i samband med att 
nya komponenter byts ut allt eftersom.

Samtliga lånekostnader belastar resultatet för den 
period de hänför sig till. 

Exploateringsredovisning
Exploateringar som är avsedda för försäljning bokförs 
som en omsättningstillgång på balansräkningen. De 
exploateringsområden som kommunen ska behålla 
aktiveras som en anläggningstillgång.

Finansiella anläggningstillgångar
Kommunens finansiella anläggningstillgångar består 
av aktier i kommunala bolag, andelar i föreningar, 
grundfondskapital i bostadsstiftelser, bostadsrätter 
samt en kapitalförsäkring för förtroendevaldas pen-
sionsförpliktelse. Andelen i Kommuninvest ekono-
misk förening består av ursprungligt insatskapital och 
särskild insats inklusive insatsemission.

Leasing
Vanligaste formen av leasing av maskiner och inven-
tarier avser fordon. Huvuddelen av dessa avtal har en 
löptid som inte överstiger 3 år. Ett antal fordonsavtal, 
med en avtalstid som överstiger 3 år, redovisas som 
finansiell leasing (78 fordon 2021).  Resultatpåverkan 
har schablonberäknats då beloppets påverkan på re-
sultaträkning bedöms som icke väsentlig. I övrigt har 
kommunen inga nu klassificerade avtal som samman-
taget utgör väsentligt värde för maskiner och inven-
tarier eller för hyra av fastighet som i allt väsentligt 
uppfyller kriterierna för finansiell leasing.  

Leasingavgiften för operationella leasingavtalen 
kostnadsförs linjärt över tiden. I not 3 redovisas upp-
lysningar om framtida hyra/minimileaseavgifter för 
operationella leasingavtal.

Bidrag till infrastruktur
Bidrag som ges till staten och uppfyller kraven enligt 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter re-
dovisas som tillgång i balansräkningen. Upplösningen 
av bidraget sker utifrån jämförbar nyttjandetid för 
egna anläggningstillgångar dock max på 25 år.

Pensionsskuld
Redovisning av pensionsskuld har sedan 1998 skett 
enligt den lagstadgade ”blandmodellen”. Pensio-
ner intjänade före 1998 redovisas inklusive särskild 
löneskatt som en ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Utbetalningar för pensioner intjänade före 
1998 bokförs därmed som årets kostnad tillsammans 
med årets intjänade pensioner. Enligt kommunens rikt-
linjer för pensionsåtagande görs också s.k. inlösen av 
pensionsskuld via försäkringslösning. Denna kostnad 
minskar också ansvarsförbindelsen. 

Det samlade pensionsåtagandet framgår i förvalt-
ningsberättelsen. Pensionsförpliktelserna är beräk-
nade utifrån beräkningsmodellen RIPS (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld).

Sammanställd redovisning  
(koncernredovisning)
Kommunens redovisningsprinciper ska så långt som 
möjligt tillämpas även av dotterföretagen. Genom 
att olikartade verksamheter ingår måste i vissa fall 
avsteg göras från enhetliga redovisningsprinciper. 
Bland annat tillämpas inte samma värderings- och 
avskrivningsprinciper i dotterföretagen som i kommu-
nen. Principer för pensionsredovisning är annorlunda. 
Komponentindelning är inte fullt ut genomförd i dot-
terföretagen (ej Gustafsbergsstiftelsen).

Olikheter i redovisningen gällande uppskrivningar 
har justerats. Dock har inga justeringar för olikheter i 
pensionsredovisningen och avseende komponentindel-
ning gjorts i den sammanställda redovisningen.  

Metod
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, 
d.v.s. förvärvat eget kapital i respektive dotterföretag 
elimineras och enbart ägda andelar av dotterbolagens 
tillgångar och skulder respektive intäkter och kost-
nader tas med i koncernredovisningen. Civilrättsliga 
underkoncerner konsolideras (alternativ metod enligt 
R16). Koncerninterna tillgångar och skulder respek-
tive intäkter och kostnader elimineras i sin helhet.

Den sammanställda redovisningen omfattar kom-
munkoncernens samtliga företag där kommunen har 
minst 20 % ägarandel. De företag som därmed undan-
tas är av obetydlig omfattning enligt R 16 Samman-
ställda räkenskaper. Underkoncerner tas in i sin helhet 
för Uddevalla Utvecklings AB (UUAB), Bostadsstif-
telsen Uddevallahem och för HSB Norra Bohusläns 
stiftelse Jakobsberg i Uddevalla. Kommunkoncernens 
medlemmar och ägarandelar framgår av organisations-
schemat på sid 10.

Uddevalla Omnibus AB har under året förvärvat 
Lysekils Busstrafik AB. I övrigt har inga förändringar i 
koncernen skett under året.
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Belopp i mkr (om inte annat anges)

Not 2 Verksamhetens intäkter Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Försäljningsintäkter 924 690 15 12

Taxor och avgifter 231 224 157 149

Hyror och arrenden 458 452 106 103

Bidrag från staten 347 375 346 373

EU bidrag 1 1 1 1

Övriga bidrag 55 61 34 44

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 235 238 195 193

Övriga verksamhetsintäkter 35 52 10 11

Summa verksamhetens intäkter 2 286 2 093 864 886

Not 3 Verksamhetens kostnader Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Personalkostnader -3 413 -3 269 -2 997 -2 896

Lokal- och fastighetskostnader -269 -280 -281 -272

Bidrag och transfereringar -150 -150 -150 -150

Köp av verksamhet -548 -506 -573 -545

Inköp av material m.m. -483 -383 -162 -187

Bolagsskatt -33 -15 - -

Övriga verksamhetskostnader -511 -484 -245 -224

Summa verksamhetens kostnader -5 407 -5 087 -4 408 -4 274

Operationella leasingavtal, framtida minimeleaseavg. Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år 10 18 7 11

Senare än ett år men inom fem år 10 14 7 3

Senare än fem år 0 0 0 0

Summa operat. leasingavtal, framtida minimeleaseavg. 20 32 14 14

Leasingavtal
I den sammanställda redovisningen redovisas väsent-
liga finansiella leasingavtal som materiella anlägg-
ningstillgångar respektive långfristig skuld. I not 12 
redovisas upplysningar om årets erlagda samt framtida 
leasingavgifter för de finansiella leasingavtalen.

Finansiella dokument
Kommunen och koncernföretagen använder ränte-
swappar som finansiellt instrument för att hantera rän-
terisk. Kommunens ränteswappar används för att säkra 
och skapa den räntebindningsstruktur som är målet för 
kommunens finanspolicy och internbankens finans-
strategi. Säkringsförhållandet bedöms av internbanken 
vara effektivt, se not 8 och not 21.

Särredovisning
Följande särredovisningar har upprättats inom kom-
munkoncernen: 
• Särredovisning har upprättats enligt ellagen 

(1997:857) och fjärrvärmelagen (2008:263). De 
finns tillgängliga hos Uddevalla Energi, tel: 0522-
58 08 00, kundservice@uddevallaenergi.se.

• Särredovisning har upprättats enligt lagen om 
allmänna vattentjänster (2006:412) och finns 
tillgänglig hos Västvatten AB, tel: 0522-63 88 00, 
info@vastvatten.se
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Not 3 Verksamhetens kostnader fortsättning
Operationella leasingavtal, framtida hyror Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Framtida hyror förfaller enligt följande:

Inom ett år 56 37 122 65

Senare än ett år men inom fem år 139 100 232 179

Senare än fem år 10 13 287 312

Summa operationella leasingavtal, framtida hyror 205 150 641 556

Not 4 Jämförelsestörande poster Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Jämförelsestörande intäkter:

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar 7 2 7 2

Försäljningsintäkt vid försäljning av exploateringsfastighet 12 39 12 39

Jämförelsestörande kostnader:

Reaförlust vid försäljning/utrangering av 
anläggningstillgångar -22 -15 -18 -11

Kostnad vid försäljning av exploateringsfastigheter -2 -24 -2 -24

Återföring av avsättning GC Torp o Hamnen 38 0 38 0

Inlösen av pensionsskuld -99 -100 -99 -100

Summa jämförelsestörande poster -66 -98 -62 -94

Not 5 Skatteintäkter Kommun 2021 Kommun 2020

Preliminär kommunalskatt 2 734 2 727

Preliminär slutavräkning innevarande år 65 -40

Slutavräkningsdifferens föregående år 9 -14

Summa skatteintäkter 2 808 2 673

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommun 2021 Kommun 2020

Inkomstutjämningsbidrag 569 555

Kommunal fastighetsavgift 122 115

Bidrag för LSS-utjämning 90 88

Kostnadsutjämningsbidrag 61 55

Regleringsbidrag 169 58

Övriga bidrag 30 120

Summa generella statsbidrag och utjämning 1 041 991

Varav statsbidrag Skolmiljarden 7 -

Varav statsbidrag God vård om äldre 23 -

Varav stöd för att stärka välfärden (Coronapengar) - 106

Varav tillfälligt stöd under 2015-2020 med anledning av ökat flyktingmottagande - 14
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Not 7 Finansiella intäkter Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Utdelningar på aktier och andelar 1 2 0 2

Ränteintäkter 3 3 50 61

Summa finansiella intäkter 4 5 50 63

Not 8 Finansiella kostnader Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Räntekostnader -45 -53 -43 -53

Ränta på pensionsavsättning -1 -1 -1 -1

Övriga finansiella kostnader -2 -2 0 0

Summa finansiella kostnader -48 -56 -44 -54

Genomsnittlig ränta extern skuldportfölj (%) Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

inklusive derivat 1,12 1,44 1,15 1,47

exklusive derivat 0,40 0,56 0,41 0,57

Genomsnittlig räntebindningstid extern skuldportfölj (%) Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

inklusive derivat (år) 2,11 2,85 2,15 2,92

exklusive derivat (år) 1,67 2,11 1,71 2,16

Not 9 Justering för ej likviditetspåverkande 
poster   Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Av- och nedskrivningar 387 361 133 120

Reavinster -7 -2 -7 -2

Reaförluster och utrangeringar 22 15 18 11

Gjorda avsättningar 30 21 2 5

Återförda avsättningar -44 -11 -42 -11

Orealiserade kursförändringar (kapitalförsäkring) -1 -3 -1 -3

Justering för kostnader finansiell leasing -2 -2 -3 -2

Justering för förvärv av bolag 0 -127 0 0

Summa justering för ej likviditetspåverkande poster 385 252 100 118

Not 10 Övriga likviditetspåverkande poster Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Utbetalning av avsättningar -1 -4 -1 -4

Utbetalningar från kapitalförsäkring -1 -1 -1 -1

Summa övriga likviditetspåverkande poster -2 -5 -2 -5
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar
Programvarulicenser, servitut Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Ingående anskaffningsvärde 22 21 12 15

Inköp 1 4 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -3 0 -3

Överföringar 0 0 0 0

Utgående anskaffningsvärde 23 22 12 12

Ingående av- och nedskrivningar 14 15 11 14

Försäljningar/utrangeringar 0 -3 0 -3

Överföringar 0 2 0 0

Årets av- och nedskrivningar 2 0 0 0

Utgående av- och nedskrivningar 16 14 11 11

Utgående restvärde 7 8 1 1

Genomsnittlig nyttjandeperiod 9 år 9 år 7 år 7 år

Linjär avskrivning tillämpas för programvarulicenser. För servitut görs ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte 
in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar. Kommunens immateriella tillgångar avser 
endast förvärvade tillgångar.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Ingående anskaffningsvärde 11 325 10 538 4 070 3 440

Inköp 126 98 3 27

Försäljningar/utrangeringar -66 -11 -39 -2

Överföringar 294 700 209 605

Utgående anskaffningsvärde 11 679 11 325 4 243 4 070

Ingående av- och nedskrivningar 4 376 4 104 1 701 1 612

Försäljningar/utrangeringar -32 -9 -17 -2

Förvärvade ackumulerade avskrivningar 0 2 0 0

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 290 279 103,0 91

Utgående av- och nedskrivningar 4 634 4 376 1 787 1 701

Utgående restvärde 7 045 6 949 2 456 2 369

Genomsnittlig nyttjandeperiod 37 år 37 år 35 år 35 år

Linjär avskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningar. För tillgångar som inte minskar i värde, t.ex. mark, görs 
ingen avskrivning och dessa anläggningar faktoreras inte in i den genomsnittliga nyttjandeperioden för byggnader och 
tekniska anläggningar.
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar, fortsättning
Maskiner och inventarier Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Ingående anskaffningsvärde 1 100 958 342 388

Inköp 66 243 23 36

Försäljningar/utrangeringar -29 -113 -20 -89

Överföringar 3 12 1 7

Utgående anskaffningsvärde 1 140 1 100 346 342

Ingående av- och nedskrivningar 544 570 199 261

Försäljningar/utrangeringar -27 -105 -17 -89

Överföringar 0 0 0 0

Årets av- och nedskrivningar 92 79 27,0 27

Utgående av- och nedskrivningar 609 544 209 199

Utgående restvärde 531 556 137 143

Genomsnittlig nyttjandeperiod 13 år 13 år 9 år 9 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Finansiell leasing Kommun 2021 Kommun 2020

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år

Totala minimileaseavgifter 18 8

Framtida finansiella kostnader 0 0

Nuvärdet av minimileaseavgifterna 18 8

Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:

Inom ett år 4 2

Senare än ett år men inom fem år 14 6

Senare än fem år 0 0

Summa finansiella leasingavtal 18 8

Utöver kommunens finansiella leasingavtal på 78 bilar så finns det i kommunkoncernen finansiella leasingavtal på Kraftvärmever-
ket Lillesjö och fordon hos Räddningstjänsförbundet Mitt bohuslän samt fordon hos Uddevalla Omnibus. 

Pågående arbete Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Ingående anskaffningsvärde 360 656 130 497

Inköp 613 430 385 253

Försäljning/utrangeringar -3 -10 -3 -10

Överföringar -300 -716 -210 -610

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 670 360 302 130

Pågående investeringar avskrivs ej.

Specifikation av mark, byggnader och tekniska anläggningar, utgående restvärde Kommun 2021 Kommun 2020

Markreserv 78 77

Verksamhetsfastigheter 1 692 1 666

Fastigheter för affärsverksamhet 26 27

Publika fastigheter (gator, vägar o parker) 570 508

Fastigheter för annan verksamhet (tomträttsmark, kommersiella fastigheter) 90 91

Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 456 2 369
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Not 13 Värdepapper, andelar och bostadsrätter Bokfört värde

Aktier Org.nr Antal Koncern Kommun

Uddevalla Utvecklings AB (100 %) 556046-3506 26 000 - 20,000

Uddevalla Vatten AB (100 %) 556901-9655 10 000 - 10,000

Bivab (tidigare Buss i Väst AB) (24,67 %) 556446-9343 375 3,519 -

Mediapoolen VG AB (16,7 %) 556601-4741 500 0,250 0,250

Fyrstads Flygplats AB (16 %) 556234-4373 960 1,211 1,211

Regionteater Väst AB (9 %) 556609-7837 405 0,405 0,405

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (2 %) 516406-0294 1 336 2,005 2,005

Inera AB 556559-4230 5 0,043 0,043

Förskott aktier Anegrund i Uddevalla Fastighetsaktiebolag 559320-8993 - 25,000 25,000

Summa aktier 32,433 58,914

Andelar Antal Koncern Kommun

Kommuninvest ekonomisk förening* - 27,931 27,931

Tolkförmedling i Väst 52 000 0,052 0,052

Föreningen Sportstugan 1 700 0,015 0,015

Föreningen Folkets hus 500 0,005 0,005

Summa andelar 28,003 28,003

* Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser ursprungligt insatskapital, särskild insats inklusive insatsemission.

Övrigt Koncern Kommun

Husbyggnadsvaror HVB-förening 0,080 -

Andra långfristiga värdepappersinnehav (Uddevalla Energi AB) 0,167 -

Bostadsrätter 5,589 5,589

Grundfondskapital - 10,831

Summa övrigt 5,836 16,420

Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter Koncern Kommun

Summa 66,272 103,337

Not 14 Långfristiga fordringar Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Utlämnade lån, koncernföretag - - 3 124 3 149

Utlämnade lån, övriga - 0 0 0

Övriga fordringar 9 7 7 5

Summa långfristiga fordringar 9 7 3 131 3 154

Övriga finansiella anläggningstillgångar 8,6 (10,3) mkr avser en räntetaksförsäkring tecknad av Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
för att minska ränterisken under 10 år till ett räntetak om 3% och ett nominellt belopp om 800 mkr med slutår 2027.
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Not 15 Exploateringområden  
och förråd/lager Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Pågående exploateringar 23 23 23 23

Lager tomtmark 4 4 4 4

Material och produktionsförråd 33 72 0 0

Summa exploateringsområden och förråd/lager 60 99 27 27

Specifikation av pågående exploateringar, kommunen IB 2021
Årets 

anskaffning
Årets 

försäljning UB 2021

Bostadsmark under exploatering

Sundstrand Etapp 2 2 2 -2 2

Sunningebergen 7 0 0 7

Område vid Skarsjövallen 6 0 0 6

Rotviksbro                  1 0 0 1

Fasseröd 1 0 0 1

Söderskolan 0 0 0 0

Övriga mindre exploateringar 1 0 0 1

Delsumma 18 2 -2 18

Industrimark under exploatering

Frölandshamn, industriområde 3 0 0 3

Björbäck 8 1 0 0 1

Handelsområde sydöst Torp 1 0 0 1

Övriga mindre exploateringar 0 0 0 0

Delsumma 5 0 0 5

Summa pågående exploateringsprojekt 23 2 -2 23

Specifikation av tomtlager, kommunen IB 2021
Årets 

försäljning
Årets 

nedskrivning UB 2021

Tomtmark industrier 4 0 0 4

Summa tomtlager 4 0 0 4

Not 16 Kortfristiga fordringar Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Kundfordringar 263 151 28 21

Interimsfordringar 158 119 111 79

Fordran på staten 210 130 201 130

Övriga kortfristiga fordringar 33 30 1 9

Summa kortfristiga fordringar 664 430 341 239
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Not 17 Kassa och bank
Utnyttjade checkkrediter tas upp bland kortfristiga skulder. Kommunens beviljade checkkredit uppgår till 300 (300) mkr, varav 
utnyttjat 0 (0) mkr.

Not 18 Förändring eget kapital Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning 2 656 2 496 1 765 1 694

Årets resultat, enl. fastställd resultaträkning 231 160 116 71

Summa enligt fastställd Årsredovisning 2 887 2 656 1 881 1 765

Not 19 Avsättningar för pensioner Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Avsatt till ålderspension inklusive löneskatt* 44 44 38 39

Avsatt till FPG/PRI-pensionsskuld 1 1 - -

Summa avsättning för pensioner 45 45 38 39

* Avser beräknade förmåner från flera över tiden gällande pensionsavtal. Upplysningar om totala pensionsförpliktelser och 
belopp som tryggats via pensionsföräkring finns under förvaltningsberättelsen , sid 14.

Specifikation Kommun 2021 Kommun 2020

Ingående avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 39 45

Nya förpliktelser under året:

- Nyintjänad pension/arbetstagare som pensionerats - -

- Ränte- och basbeloppsuppräkning - -

- Sänkning av diskonteringsränta - -

- Nya efterlevandepensioner - -

- Övrigt 1 -1

Pensionsutbetalningar -4 -5

Förändring av kaptialförsäkring 2 0

Utågende avsättning för pensioner (inklusive löneskatt) 38 39

Aktualiseringsgrad 98% 98%
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Not 20 Övriga avsättningar Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Ingående avsättning tippområde 8 5 - -

Årets avsättning 0 3 - -

Årets uttag 0 0 - -

Utgående avsättning tippområde 8 8 - -

Ingående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 8 8 8 8

Årets avsättning - - - -

Årets uttag -1 0 -1 0

Utgående avsättning Bidrag statlig infrastruktur 7 8 7 8

Ingående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 14 15 14 15

Årets avsättning - - - -

Årets uttag -1 -1 -1 -1

Återfört -13 - -13 -

Utgående avsättning Torp gång/cykelväg och 
skadereglering 0 14 0 14

Ingående avsättning hamnåtgärder 25 28 25 28

Årets avsättning - - - -

Årets uttag 0 -3 0 -3

Återfört -25 - -25 -

Utgående avsättning hamnåtgärder 0 25 0 25

Övriga avsättningar 1 2 1 1

Summa övriga avsättningar 16 57 8 48

Avsättning för tippområde avser Havskurens avfallsanläggning tillhörande Uddevalla Energi AB.  Sluttäckningen av deponin är 
avslutad och kvarstående avsättning avser framtida kostnader för återställningsarbeten enligt ny utredning gjord under året. 

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur avser anläggande av gång-och cykelväg mellan Ammenäs och Sund i anslutning till 
väg 679 som planeras vara färdig under 2022. Finns redovisad som tillgång under rubriken Bidrag till infrastruktur. 

Under året har avsättningen för gång och cykelväg vid Torp återförts. Beslut fattades om att den tänkta gång och cykelvägen 
inte ska byggas varvid avsättningen återförts.

Avsättningen för hamnåtgärder har har okså återförts under året då det usprungliga syfet med avsättningen är åtgärdat och 
inget åtagande finns kvar. 

Övriga avsättningar avser återställningskostnader för moduler (Norrskolan och Linneaskolan) Avtalstiden för modulerna är 24 
månader med möjlighet till förlängning.  Övrig avsättning koncernen 2020 och 2019 gäller Uddevalla Vatten AB och omfattar 
ett befarat skadestånd i samband med översvämningar 2016.
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Not 21 Långfristiga skulder
Låneskuld Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Ingående låneskuld 3 634 3 534 3 550 3 450

Nyupplåning under året 750 700 750 700

Årets amorteringar -600 -600 -600 -600

Delsumma 3 784 3 634 3 700 3 550

Varav kort del av lång skuld - - - -

Långfristig skuld finansiell leasing 325 355 18 8

Förutbetalda anslutningsavgifter * 439 391 - -

Investeringsfond VA 125 107 - -

Förutbetalda investeringsbidrag ** 42 43 42 43

Övriga långfristiga skulder 2 1 5 5

Summa långfristiga skulder 4 717 4 531 3 765 3 606

* Upplösningstiden för anslutningsavgifterna är 75 år hos Uddevalla Vatten och 25 år hos Uddevalla Energi (elnät).

** Genomsnittlig upplösningtid av skuld för förutbetalda investeringsbidrag är 34 år.

Kreditgivare Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Kommuninvest 3 784 3 634 3 700 3 550

Summa kreditgivare 3 784 3 634 3 700 3 550

Derivat, nominella värden Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

SEB 400 400 400 400

Nordea 730 730 730 730

Handelsbanken - - - -

Summa derivat, nominella värden 1 130 1 130 1 130 1 130

Derivat undervärde (mkr) 33 -65 33 -65

Räntebindningstider (inkl. derivat) Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

0 - 12 mån 884 304 800 220

1 år - 3 år 1 850 1 530 1 850 1 530

3 år - 5 år 1 050 1 500 1 050 1 500

5 år och mer 0 300 - 300

Summa räntebindningstider 3 784 3 634 3 700 3 550

Kapitalbindningstid (inkl. derivat) Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

0 - 12 mån 884 734 800 650

1 år - 5 år 2 900 2 600 2 900 2 600

5 år och mer 0 300 - 300

Summa kapitalbindningstid 3 784 3 634 3 700 3 550
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Not 22 Kortfristiga skulder Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Leverantörsskulder 425 211 300 106

Upplupna löner och semesterlöner 188 189 158 155

Arbetsgivaravgifter och skatt 170 180 159 165

Upplupna pensionskostnader 124 109 117 107

Interimsskulder 222 188 128 110

Skulder till kreditinstitut 43 44 3 4

Skuld koncernkonto 3 2 3 2

Förutbetalda skatteintäkter - 78 - 78

Övriga kortfristiga skulder 103 73 14 8

Summa kortfristiga skulder 1 278 1 074 882 735

Not 23 Ställda säkerheter Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Företagsinteckningar 4 4 - -

Fastighetsinteckningar 5 5 - -

Tillgångar med äganderättsförbehåll 96 110 - -

Leasede anläggningstillgångar (bokfört värde) 234 256 - -

Övriga ställda panter och säkerheter 0 0 - -

Summa ställa säkerheter 339 375 0 0

Not 24 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Ingående pensionsförpliktelser (inklusive löneskatt) 
intjänade före 1998 859 957 859 957

Nya förpliktelser under året: 

aktualisering -44 -47 -44 -47

ränteuppräkning 11 - 11 -

basbeloppsuppräkning 19 - 19 -

övrig post 1 49 1 49

Pensionsutbetalningar -107 -101 -107 -101

Förpliktelse minskad genom försäkring* -30 1 -30 1

Utgående pensionsförpliktelse (inklusive löneskatt), 
intjänade före 1998

709 859 709 859

Aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98%

*Partiell inlösen av pensionsförpliktelser före 1998 har gjorts via försäkringslösning. Årets belopp uppgår till 98 mkr inkl. 
ssk löneskatt. Upplysningar om totala pensionsförpliktelser och belopp som tryggats via pensionsföräkring finns under 
förvaltningsberättelsen , sid 14. 
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Not 24 Ansvarsförbindelser, fortsättning
Borgensförbindelser Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Uddevalla Energi AB (koncernen) - - 235 257

Uddevalla Utvecklings AB - - 84 84

Uddevalla Omnibus AB - - - -

Kommunalt förlustansvar för egnahem 0 0 0 0

Övriga företag/stiftelser 0 1 0 1

Föreningar m.m. 5 5 5 5

Summa borgensförbindelser 5 6 324 347

Summa ansvarsförbindelser Koncern 2021 Koncern 2020 Kommun 2021 Kommun 2020

Summa 714 865 1 033 1 206

Solidarisk borgen i Kommuninvest i Sverige AB

Uddevalla kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk bor-
gen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
288 kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekono-
misk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensför-
bindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhål-
lande till storleken på medlemmarnas respektive insatska-
pital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Uddevalla kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-
förbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kom-
muninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 mkr 
och totala tillgångar till 525 483 mkr. Uddevalla kommuns 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 067 mkr 
(0,8 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
4 134 mkr (0,8 %).

Belopp i tkr

Not 25 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
Kostnader för räkenskapsrevision Kommun 2021 Kommun 2020

Sakkunnigt biträde 125 125

Förtroendevalda revisorer 160 130

Summa upplysning om kostnader för räkenskapsrevision 285 255
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Särskilda upplysningar om interna mellanhavanden i kommunkoncernen

Belopp i tkr Aktieägartillskott Koncernbidrag Försäljning

Enhet Givna/Mottagna Givna/Mottagna Intäkter/Kostnader

Kommunen 32 908 167 562

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

• Uddevalla Utvecklings AB (moderbolaget) 5 450 6 170 1 006 489

• Uddevalla Energi AB (koncernen) 6 170 111 019 16 119

• Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 915 9 132

• Uddevalla Turism AB 5 450 1 405

• Uddevalla Omnibus AB 1 408 1 739

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 87 066 70 971

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 43 838 58 543

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 0 2 013

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 7 140 4 560

Gustafsbergsstiftelsen 431 896

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %) 53 044 5 346

Summa 0 0 11 620 11 620 338 775 338 775

Belopp i tkr Lån Räntor Borgensavgifter

Enhet Givare/Mottagare Intäkter/Kostnader Intäkter/Kostnader

Kommunen 3 120 820 48 396 970

Koncernen Uddevalla Utvecklings AB:

• Uddevalla Utvecklings AB (moderbolaget) 24 803 312 25

• Uddevalla Energi AB (koncernen) 394 733 7 592 945

• Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 69 018 1 089

• Uddevalla Turism AB 1 875 18

• Uddevalla Omnibus AB 77 481 1 529

Uddevalla Vatten AB (koncernen) 719 495 7 959

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncernen) 1 542 933 24 837

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 50 838 880

HSB Norra Bohusläns stiftelse 
Jakobsberg i Uddevalla (koncernen) 236 479 4 116

Gustafsbergsstiftelsen 3 165 64

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (64,15 %)

Summa 3 120 820 3 120 820 48 396 48 396 970 970
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DRIFTREDOVISNING

Belopp i mkr 2021 2020

Resultat Budget Avvikelse Resultat

Nämnd/Styrelse Intäkter Kostnader Netto Netto Netto Intäkter Kostnader Netto

Kommunfullmäktige, revision 0,1 -10,9 -10,8 -12,0 1,1 0,0 -9,2 -9,2

Kommunstyrelse 131,6 -499,5 -367,9 -371,7 3,8 138,3 -448,9 -310,6

Barn och utbildningsnämnd 425,7 -2 021,6 -1 595,9 -1 579,1 -16,8 450,8 -1 964,1 -1 513,3

Socialnämnd 268,8 -1 693,7 -1 424,9 -1 453,4 28,6 289,6 -1 663,7 -1 374,1

Samhällsbyggnadsnämnd 793,4 -912,9 -119,5 -117,6 -1,8 725,7 -837,2 -111,5

Kultur och fritidsnämnd 15,8 -170,1 -154,4 -149,2 -5,2 18,8 -165,8 -147,0

Valnämnd 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1

Summa nämnder/styrelser 1 635,4 -5 308,8 -3 673,4 -3 683,1 9,7 1 623,2 -5 089,0 -3 465,8

Justeras för poster som ej är 
hänförbara till verksamhetens 
intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen -771,0 899,7 128,6 -28,9 157,5 -698,0 791,2 93,2

Verksamhetens intäkter och 
verksamhetens kostnader 
enligt resultaträkning inkl. 
avskrivningar 864,4 -4 409,1 -3 544,8 -3 712,0 167,2 925,2 -4 297,8 -3 372,6

Driftredovisningen visar verksamheternas resursför-
brukning och avvikelser i förhållande till driftbudget. I 
nämnders/styrelsers redovisning ingår kommuninterna 
poster (se nedan). För kommentarer om avvikelser 
och om årets verksamheter hänvisas till nämndernas 
verksamhetsberättelser.

Driftbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag i form 
av s.k. kommunbidrag för att bedriva de verksam-
heter som nämnderna ansvarar för. Det innebär att 
kommunbidraget ska täcka de kostnader som återstår 
när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte 
täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Kommun-
fullmäktiges anslagsbindning sker på nämndsnivå för 
verksamhetens drift. Kommunfullmäktige kan ange 
särskilda ändamål som vissa delar av kommunbidraget 
ska användas till. Nämnden fördelar kommunbidraget 
på sina verksamheter med iakttagande av kommun-
fullmäktiges beslut i flerårsplanen. Nämnden äger rätt 
att under löpande år göra omdispositioner mellan sina 
verksamheter under förutsättning att kommunfull-
mäktiges mål inte äventyras. Större förändringar eller 
avvikelser från vad kommunfullmäktige beslutat ska 
behandlas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäk-
tige kan utifrån den ekonomiska utvecklingen under 
året besluta om tillfälliga större, generella restriktioner 
för samtliga nämnder i syfte att hålla den antagna 
budgeten. Tilläggsanslag under löpande år medges 
normalt endast för tillkommande lönekostnader p.g.a. 
den årliga löneöversynen. Eventuellt behov av utökade 
ekonomiska resurser behandlas i det årliga arbetet 
med flerårsplanen. Nya behov som uppstår under året 

hanteras inom nämnden och inom det kommunbidrag 
som tilldelats. Kommunfullmäktige har inget anslag 
för oförutsedda behov.

Internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla 
respektive nämnds och verksamhets ekonomiska 
relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna 
och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det 
innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter 
och kostnader, som endast innehåller kommunexterna 
poster, har driftredovisningen påförts även kom-
muninterna poster, såsom köp och försäljning mellan 
nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 
resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen 
eller som simuleras kalkylmässigt. Poster som kalkyl-
mässigt simuleras i driftredovisningen är: 

• Personalomkostnader (PO-pålägg), i form av 
arbetsgivaravgifter, avtalsenliga försäkringar, 
avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras 
schablonmässigt till att uppgå till 40,15 % av 
lönekostnaden för 2021 (2020: 39,20 %). 

• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och 
ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna 
beräknas enligt rak nominell metod, vilket 
innebär att kostnaden består av linjär avskriv-
ning på anläggningstillgångarnas avskrivnings-
bara värde och ränta på tillgångarnas bokförda 
restvärde. Den internt beräknade räntan har 
satts till  1,25 % för 2021 (2020: 1,50 %). För 
information om avskrivningstider se not 1 
Redovisningsprinciper. 
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DRIFTREDOVISNING
Nämnd/Styrelse Intäkter Kostnader

Kommunfullmäktige och revision

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Valnämnden

Summa nämnder/styrelser

INVESTERINGSREDOVISNING
Utgifter

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen

Barn och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kultur och fritidsnämnden

Summa nämnder 

TOTALA INVESTERINGAR

RESULTATRÄKNING
Kommunen

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Jämförelsestörande poster

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

Skatteintäkter

Generella statsbidrag och utjämning

VERKSAMHETENS RESULTAT

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Extraordinära poster

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH  SKULDER

Eget kapital

Avsättningar

Skulder

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH  SKULDER

KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande varksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Bidrag från infrastruktur

ÅRETS KASSAFLÖDE

FLÖDESSCHEMA FÖR DRIFT OCH INVESTERINGAR

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kom-
munens olika verksamheter genom interndebitering 
är: 
• Hyreskostnader: Internhyran sätts till Samhälls-

byggnadsförvaltningens självkostnad grupperad 
på olika verksamhetsfastigheter med fastställt 
enhetligt kvm-pris per grupp med vissa undan-
tag. Outhyrda lokaler ingår ej utan kostnadsförs 
separat.

• Transport/bil: Debitering sker av samhällsbygg-
nadsförvaltningens självkostnad, beräknad på 
milkostnad för olika fordon.

• Kost: Debitering sker av kommunens produk-
tionskök till självkostnad, beräknad på por-
tionspris.

• IT-relaterade kostnader: Kostnader för egen 
drift av system samt tillgång till grundläggande 
programvaror fördelas utifrån gjorda beräk-
ningar. 

• Kostnader för egen anläggningspersonals 
(Byggservice) timkostnader beräknas på grund-
lön med administrationspåslag för att täcka 
enhetens övriga kostnader. Debitering görs 
också i vissa fall för interna maskinkostnader, 
beräknade till maskinernas timkostnader.
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Avikelser mot budget
Ca 70 % av investeringsbudgeten på 585 mkr har upparbe-
tats under året vilket motsvarar en avvikelse på 174 mkr. 

Bland de största avvikelserna från budget återfinns flera 
förskolor. Bokenäs förskola har senarelagd tidplan på grund 
av myndighetsbeslut och avviker därmed mot budget 
(15 mkr). Länsstyrelsen har avslagit överklagan och pro-
jektering startar år 2022. Om- och tillbyggnad av Äsperöd 
förskola har fått justerad tidplan efter beställning (21 mkr) 
och arbetet med en ny förskola på Dalaberg har försenats, 
där detaljplanarbete pågår (15 mkr). 

För grundskolorna har Ramnerödsskolan den största en-
skilda avvikelsen (18 mkr). Resterande avvikelser inom grund-
skola beror nästan uteslutande på budgeterade moduler 
och övriga lokallösningar som inte beställts (20 mkr).

Rotviksbro vård- och äldreomsorgsboende utförs av 
externa aktören Hemsö men är budgeterat i kommunens 
investeringsplan vilket ger en avvikelse mot budget (34 mkr). 
Två nya grupp- och servicebostäder som ligger budgete-
rade har ännu inte beställts (á 13 mkr vardera).

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöj-
ning av Rimnersvallen avviker då beslut togs först i oktober 
av kommunfullmäktige för genomförande medan investe-
ringen redan var med i investeringsplanen (17 mkr). Nybyg-
gandet av Rimnersbadet på Rimnersområdet har ett högre 
utfall än budgeterat för året (-39 mkr). 

Översvämningsskydd och åtgärder för Kajpromenad 
med mera är det största projekt som drivs med en total 
investeringsutgift på 1 069 mkr. Tidplanen har justerats något 
i samband med den fördjupade förstudien som gjordes 
under 2020 vilket gör att utfallet för året avviker mot budget 
(34 mkr).

I övrigt har flera senarelagda tidplaner påverkat av-
vikelserna mot budget, däribland för en ny spårförbindelse 
Sörvik (15 mkr), Centrumutveckling Kungsgatan (-15 mkr) 
och ändrad tidplan för projektet ny brandstation Uddevalla 
(-10 mkr).

INVESTERINGSREDOVISNING

Fördelat per nämnd/styrelse

Belopp i mkr Utgifter 2021 Budget 2021 Avvikelse

Materiella investeringar (och immateriella)

Kommunstyrelsen 56,7 50,6 -6,1

Barn och utbildningsnämnden 104,8 197,0 92,2

Socialnämnden 15,8 80,3 64,5

Samhällsbyggnadsnämnden 159,2 206,0 46,8

Kultur och fritidsnämnden 74,7 51,0 -23,7

Summa nämnder 411,2 584,9 173,7

Finansiella tillgångar, förskott aktier 25,0 - -25,0

TOTALA INVESTERINGAR 436,2 584,9 148,7

Kommentarer till årets 
investeringsverksamhet
Flera byggnationer har påbörjats, däribland en modern, 
funktionell brandstation i Uddevalla, nya Rimnersbadet vid 
Rimnersvallen samt flera förskolor, bland annat Killingen 
förskola på Bleket. Sista etappen av Kungsgatan har färdig-
ställts. Hela Uddevalla centrum har fått ett vackert lyft med 
belysning, möbler och konst. Upprustning av gamla Lelång-
enbanan med belysning har genomförts. Herrestadsskolan 
har renoverats som ett led i planerat underhåll av fastighe-
ter. En ny rondell har uppförts vid Västgötavägen i samband 
med nybyggnation av brandstation. Flera nya lekplatser står 
klara och gamla har fått belysning. 

Övriga investeringar innefattar bland annat översvämm-
ningsskydd samt utbyte av komponenter på fastigheter, 
gator och vägar.

Brandstation under uppbyggnad
Foto: Räddningstjänst Mitt Bohuslän
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Investeringar under året, specifikation

Belopp i mkr
Utgifter 2021 Budget 2021 Avvikelse

Ackumule-
rade utgifter

Budg. total 
investering

Större ny- och ombyggnationer

Rimnersbadet 59,4 20,0 -39,4 120,5 466,0

Ramnerödskolan, till- och ombyggnation 57,0 75,0 18,0 211,7 303,0

Brandstation Uddevalla 50,4 40,0 -10,4 52,8 181,0

Förskola Killingen, nybyggnation 25,4 22,0 -3,4 28,5 45,0

Delsumma, större ny- och ombyggnationer 192,3 157,0 -35,3 413,4 995,0

Förskola, Grundskola, Gymnasieskola

Förskola Skansens, ombyggnation 13,7 10,0 -3,7

Förskola Bokenäs, nybyggnation 0,2 15,0 14,8

Förskola Dalaberg, nybyggnation 0,0 15,0 15,0

Förskola Äsperöd, om- och tillbyggnation 0,3 21,0 20,7

Förskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 0,1 0,5 0,4

Grundskolor, övriga ny-, till- och ombyggnationer 3,0 4,5 1,5

Gymnasieskolor, övriga ny-, till- och ombyggn. 5,0 4,5 -0,5

Moduler och övriga lokallösningar 0,0 20,0 20,0

Gator/vägar, Centrumutveckl., Övriga gatuprojekt

Centrumutveckling Kungsgatan 18,6 14,0 -4,6

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser 5,6 0,0 -5,6

Utbyggnad cykelvägar del av cykelplanen 4,4 0,0 -4,4

Gator Skarsjövallen 9,1 0,0 -9,1

Gatuombyggnader Brandstation Uddevalla 11,8 9,0 -2,8

Temalekplats Ljungskile 3,5 3,0 -0,5

Översvämningsskydd, åtgärd kajpromenad m.m. 16,1 50,0 33,9

Planerat underhåll, gator och vägar 26,8 25,0 -1,8

Gator och vägar, övriga ny-, till- och ombyggn. 2,6 37,5 34,9

Övriga ny-, till- och ombyggnationer

Brandstation Ljungskile 3,1 4,6 1,5

Rimnersvallen, renovering 0,2 17,0 16,8

Konstgräsplaner, kommunövergripande 7,7 3,0 -4,7

Emaus lantgård, förråd 1,0 2,0 1,0

Idrotts- och fritidsanläggningar 2,2 1,9 -0,4

Störtloppsgatan Gruppbostad LSS, nybyggnation 13,9 16,0 2,1

Grupp- och servicebostäder inom LSS, nybyggn. 0,0 26,0 26,0

Rotviksbro vård- och omsorgsboende, tillbyggn. 0,0 34,0 34,0

Planerat underhåll, fastigheter 48,2 40,0 -8,2

Övriga ny-, till- och ombyggnationer 1,9 24,3 22,4

Övriga investeringar

Strategiska markförvärv och lokalförsörjning 6,9 10,0 3,1

IT-investeringar, digitalisering 3,0 4,5 1,5

Konstnärlig gestaltning (fristående) 2,7 3,0 0,3

Övriga investeringar bibliotek, kultur, fritid, unga 1,3 3,1 1,9

Övriga investeringar maskiner/inventarier 6,0 5,5 -0,5

Delsumma, större ny- och ombyggnationer 411,2 584,9 173,7

Finansiella tillgångar, förskottsbetalning förvärv av 
aktier Anegrund i Uddevalla Fastighetsaktiebolag 25,0 - -25,0
TOTALA INVESTERINGAR 436,2 584,9 148,7
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NÄMNDERNAS
VERKSAMHETS-

BERÄTTELSER

Maria Lundbäcks plats
Foto: Maria Rasmusson



91
Inkomna  
medborgar-
förslag

63
Inkomna  
synpunkter,  
klagomål

5
Inkomna  
synpunkter, 
beröm

Genomförda 
medborgar-
dialoger

6

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har sammanträtt vid nio tillfäl-
len under året. Under våren har sammanträdena varit 
digitala. Folkhälsopris, demokratipris och jämställd-
hetspris har delats ut under året. Kommunfullmäktiges 
presidium har under året initierat ett uppmärksam-
mande av 50-års jubiléet av kommunsammanslag-
ningen 1971, då Uddevalla stad tillsammans med 
intilliggande landsortskommuner bildade Uddevalla 
kommun. Jubiléet uppmärksammades genom att 
kommunen lät skriva en jubileumsskrift om kommun-
sammanslagningen som grundar sig bland annat på 
flera intervjuer med förtroendevalda och tjänstemän 
som var med under sammanslagningen. I samband 
med att skriften färdigställdes arrangerade kommunen 
tillsammans med Uddevalla hembygdsförening den 24 
november en berättarafton med föredrag om Uddeval-
las kommunsammanslagning, samt Sveriges kommu-
ners historia.

Ungdomsfullmäktige har haft sex sammanträden 
under 2021. Under våren hade ungdomsfullmäktige 
bland annat dialog med tjänstepersoner och politiker 
om fritidsgårdar. Dialogen resulterade senare i beslut 
om ökade öppettider på Dalabergs fritidsgård. Ung-
domsfullmäktige har behandlat inkomna medborgar-
förslag och motioner och lade också fram två egna 
förslag till politiken. Efter nomineringen och valet i 
september femdubblades ungdomsfullmäktige, från 5 
till 25 ungdomar. Ungdomsfullmäktiges styrelse har 
presenterat sig för kommunfullmäktige och tagit upp 
barnkonventionen och vikten av barn och ungas rätt 

KOMMUNFULLMÄKTIGE
till inflytande i beslut som påverkar dem. Ungdoms-
fullmäktige har också fattat beslut om användning av 
resterande budget för 2021 där medel fördelades till 
skolor, som efter önskemål kunde köpa in spel, sport-
utrustning och annat som aktiverar eleverna.

Kommunens revisorer
Det har gjorts en utökad grundläggande granskning 
inom områdena ACL-analys, förstudie leasing, samt 
gränsdragning kring investering och drift. Det har 
även genomförts granskning av jävsutskottet, samt 
fördjupad granskning kring beställarkompetens vid 
större investeringsprojekt.

Överförmyndare
I kommunen finns cirka 560 godmanskap eller 
förvaltarskap. Dessutom har man tillsyn över 290 
förmynderskapsärenden. Beroende på huvudmannens 
ekonomiska situation ska arvodet antingen bekostas av 
huvudmannen själv, av kommunen eller i form av ett 
delat ansvar.

Vänortskommittén
Loimaa var värd för en digital vänortskonferens. 
Kommittén med flera inbjudna samlades på Bohus-
gården. Naturligtvis var ett huvudtema pandemin, hur 
vi i de olika kommunerna har mött de nya kraven och 
restriktionerna. Ungdomsutbyten med Japan har skett 
digitalt. Under året har det genomförts ett bokprojekt 
där unga har bjudits in till att skriva om tiden under 
pandemin.

EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2021 Resultat 2020

Fullmäktige 0,0 -2,8 3,1 0,3 0,4

Kommunens revisorer 0,0 -2,0 2,1 0,1 0,5

Överförmyndare 0,1 -5,9 6,3 0,4 0,7

Vänortskommittén 0,0 -0,2 0,5 0,3 0,4

Summa 0,1 -10,9 12,0 1,1 2,0
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KOMMUNSTYRELSEN
En förstudie om medborgarhus i centrum som ska innehålla lokaler för adminis-
tration, bibliotek, kontaktcenter, kulturskola m.m. har tagits fram och samver-
kansavtal om projektering och byggnation har tecknats.

Kommunstyrelsen politisk styrning
Budgetavvikelsen är 4,6 mkr, varav 4,1 mkr beror på 
lägre utfall jämfört med avsatta 5,0 mkr för sociala 
investeringsmedel och IOP (Idéburet Offentligt Part-
nerskap). Under året har bidrag fördelats till projektet 
”Tidigt samordnade insatser” som startade under 
hösten och pågår till 2024. Projektet är ett samarbete 
mellan socialtjänsten och barn- och utbildningsför-
valtningen. Även lägre utfall för andra poster såsom 
arvoden, partistöd och kollektivtrafik bidrar. Dock 
begränsas överskottet av kostnad på 1,0 mkr för inköp 
av munskydd till kommunens verksamheter.

Kommunledningskontoret
Intäkterna för kommunledningskontoret uppgår till 
131,6 mkr och visar en positiv budgetavvikelse på 
1,9 mkr. På kostnadssidan uppvisas en negativ budget-
avvikelse på -3,6 mkr, bokförda kostnader uppgår till 
414,5 mkr. Kommunledningskontorets resultat uppgår 

därmed till -1,7 mkr. Stadsutvecklingen visar en bud-
getavvikelse på -12,6 mkr, varav -11,7 mkr avser Rim-
nersvallen och beror på att man har tagit bort restvär-
det på de komponenter som inte längre används och 
som rivs bort. I februari 2021 tog kommunstyrelsen 
beslut om att genomföra en förstudie kring nytt stads-
hus, vilken nu har genomförts och kostnaden uppgår 
till 2,7 mkr. Övriga verksamheter inom kommunled-
ningskontoret visar en budgetavvikelse på 10,9 mkr 
till följd av olika orsaker. Här kan bland annat nämnas 
lägre lönekostnader genom vakanser. Dessutom blev 
årets kostnader för det nya personal- och lönesystemet 
2,3 mkr lägre än avsatt budget då vissa årliga avgifter 
uppstår först nästkommande år. I och med pandemin 
har det även varit lägre omfattning kring resor, kurser, 
konferenser och personalaktiviteter. Dessutom har 
verksamheterna erhållit statsbidrag på drygt 0,9 mkr 
som kompensation för sjuklönekostnaderna.

Vad gäller kommunens nettokostnad för ekonomiskt 

93
Mottagande  
av nyanlända 
flyktingar

566
Antal deltagare 
i kommunala 
arbetsmaknads-
åtgärder

-0,5 %
Ökning, heteroge-
nitet i yrkesgrupper-
na avseende kön 

Antal tillsvidarean-
ställda i Uddevalla 
kommun

4 946
Antal hushåll med 
försörjningsstöd, 
genomsnitt per 
månad

787
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2021 Resultat 2020

Kommunstyrelsen, politisk styrning 0,0 -33,2 37,8 4,6 4,1

Kommunledningskontoret 131,6 -414,5 281,2 -1,7 17,2

Räddningstjänsten 0,0 -51,8 52,7 0,9 2,4

Summa 131,6 -499,5 371,7 3,8 23,7

🙂 Resultatet når målsättningen 4

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 3

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 4

Måluppfyllelse – kommunstyrelsen

bistånd (exklusive nyanlända i etablering) uppgår den 
till 74,7 mkr, vilket är en ökning med 0,7 mkr eller 
0,9 % jämfört med föregående år. Årets budget uppgår 
till 74,0 mkr. Snittet av samtliga antal hushåll per 
månad har varit lägre under 2021 jämfört med föregå-
ende år. För 2020 var det 824 st, medan det för 2021 
var 787 st. Dock var det ett högre antal de första sju 
månaderna med 824 hushåll, jämfört med 736 under 
augusti-december.

Inom stadsutvecklingsprojekten har bl.a. projekte-
ring och framtagande av systemhandlingar för simhal-
len pågått och beslut om renovering av Rimnersvallen 
är fattat. Gällande kajpromenad med översvämnings-
skydd så har beslut fattats att påbörja projekterings-
fasen. En förstudie om medborgarhus i centrum som 
ska innehålla lokaler för administration, bibliotek, 
kontaktcenter, kulturskola m.m. har tagits fram och 
samverkansavtal om projektering och byggnation har 
tecknats. Arbetet fortgår med skolor/förskolor med 
Ljungskileskolan, Skäret skola och Hälle förskola.

En ny enhet för trygghet och samhällsskydd har 
inrättats vid kommunledningskontoret med uppgift att 
leda och samordna kommunens kris-, säkerhet- och 
trygghetsarbete.

Arbetet med höghastighetsjärnvägen Skagerrakba-
nan har fortsatt med olika utredningar och samarbeten 
med olika aktörer.

Antal hushåll med försörjningsstöd var i snitt 787 
hushåll per månad, vilket är en minskning med 37 
hushåll per månad jämfört med 2020.

Under 2021 har totalt 566 personer varit aktiva i 
arbetsmarknadsinsats någon gång under året. 45 % 
av deltagarna bor i något av våra tre socioekonomiskt 
eftersatta områden. Av de som sedan avslutat sin insats 
under året, så gick 27 % av dessa vidare till arbete el-

ler studier vilken är en ökning från förra året.

Räddningstjänsten
Budgetavvikelsen på 0,9 mkr beror på pensionerna. I 
budgetramen har nämnden fått 1,9 mkr till det långsik-
tiga pensionsåtagandet som avser upplupna pensions-
kostnader som inte betalas ut löpande utan skuldförs i 
respektive kommun. Förändringen för det långsiktiga 
pensionsåtagandet blev inte så stor och ger en positiv 
budgetavvikelse. Avvikelsen begränsas något av pen-
sionskostnaden i medlemsavgiften som blev lite högre 
än budget.

Kommun-Kim lanseras
Foto: Maria Rasmusson
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Nämnden fokuserar på systematiskt kvalitetsarbete, likvärdighet och god resurs-
hushållning. Pandemin har medfört distansundervisning och digitalisering. Kom-
pensatoriska åtgärder har gett god effekt.

Förskola
Förskoleverksamheten uppvisar ett positivt resultat 
mot budget. Köp av verksamhet, interkommunal 
ersättning samt bidrag till kommunala och fristående 
förskolor är det som i stort ger hela överskottet. Intäk-
ter framför allt i form av statsbidrag är också högre än 
budgeterat.

Pandemin har påverkat verksamheten eftersom stor 
frånvaro av personal och barn har inneburit brist på 
kontinuitet och lägre kvalitet på undervisningen. Stora 
satsningar har gjorts för att öka språkutvecklingen hos 
barnen, speciellt för små barn.

Flera förskolors lokaler och gårdar lever inte upp 
till dagens standardnivå vilket gjort att flera avdel-
ningar har fått stänga tillfälligt på grund av luft- och 
vattenproblem och i några fall permanent.

Forshälla förskola har stängts för att lämna plats åt 
grundskolan. Även Hemgårdens förskola i Ljungskile 
har stängts under året. I väntan på att nya förskolor 

färdigställs under 2023 kommer det vara en viss brist 
på platser i kommunen.

Kraftig minskning av statsbidrag medför anpass-
ningsutmaningar för de enheter som haft stora riktade 
statsbidrag.

Grundskola, fritidshem
Grundskolans totala verksamhet visar ett resultat på 
-7,1 mkr. Den centrala verksamheten visar en positiv 
budgetavvikelse på 8,9 mkr där framför allt färre barn 
inom fritidsverksamheten ger ett överskott på 4,8 mkr 
men där även skolan har färre elever än budgeterat, 
1,3 mkr. Antalet elever inom grundskolan har ökat 
något under hösten 2021. Däremot fortsätter fritids-
verksamheten att minska. Den kommunala fritidsverk-
samheten har ca 200 barn färre hösten 2021 jämfört 
med hösten 2019.

Statens sjuklöneersättning för Coronapandemin 
uppgår till 3,3 mkr och är utfördelad på respektive 

1 699
Antal barn i  
kommunal förskola

46
Antal barn inom 
pedagogisk 
omsorg i kommunal 
regi

2 370
Antal barn i  
kommunalt 
fritidshem

Antal elever i 
kommunal 
förskoleklass

604
Antal elever i 
kommunal 
grundskola

5 454
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Margretegärdeskolan
Foto: Maria Rasmusson
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enhet. De faktiska sjuklönekostnaderna dag 2–14 inom 
grundskolan har minskat från 2020 till 2021 Däremot 
medför lägre ersättning från staten att nettokostnaden 
ändå är högre.

Under hösten har riktade tillfälliga insatser gjorts 
inom grundskolan under benämningen Utbildnings-
skulden. Insatserna syftar till att stärka elevernas 
kunskaper framför allt där pandemin har påverkat 
kunskapsnivån. Fasta vikarier varit en av de större 
insatserna.

Lokalförutsättningarna har bjudit på utmaningar 
även detta år. Grundskolan har under hösten tillsatt 
en tjänst som på deltid arbetar med lokalfrågor. Vissa 
skolor har inte plats för ytterligare elever. Det har 
bidragit till att elever behöver ha skolskjuts till andra 
skolor, vilket lett till ökade kostnader.

Det finns ett växande behov av särskilda undervis-
ningsgrupper. Att möta de stora behov vissa elever har 
är kostsamma för skolorna. Grundskolan har under 
hösten tagit emot 88 elever från andra kommuner. 
Flera av dessa elever har stora resursbehov vilket 
har varit utmanande för elevhälsa och andra delar av 
grundskolans organisation.

Det har under året skett stora förändringar inom 
grundskolans ledning inklusive rektorer. Detta har 
ställt höga krav på organisationen. Grundskolan har 
under året bytt flera digitala system vilket har innebu-
rit en ökad arbetsbelastning.

Särskola
Grundsärskolans resultat är negativt. Antalet elever 
har ökat under ett flertal år. I början av 2021 fanns det 
93 elever inskrivna i grundsärskolan och vid årets slut 
uppgick antalet till 105, en nettoökning med 12 barn. 
Lite fler än hälften av eleverna har även behov av 
fritidshem.

Grundsärskolan är mycket mer personalkrävande 
än vanlig grundskola och det höga antalet elever i 
skola och fritids har medfört stora kostnadsökningar. 
Antalet elever har ökat med 35 % de senaste fem åren 
vilket resulterat i ett växande behov av både lokaler 
och lärverktyg. Kostnader för taxiresor har accelererat 
som en följd av fler barn, men främst på grund av att 
pandemin begränsat antal barn per taxi. Kommunen 
köper platser till grundsärskoleelever och då främst 
mot specialpedagogiska skolmyndigheten. Kostna-
den har varit hög under flera år på grund av ett flertal 
elever med stora behov.

Uddevalla Gymnasiesärskola är inne i en expansiv 

fas gällande elevantal och programstruktur. Idag går 
strax över 90 elever på gymnasiesärskolan. Till hösten 
2022 startar ett nytt program upp – Programmet för 
Samhälle, Natur och Språk – som förväntas öka elev-
gruppen något ytterligare. Gymnasiesärskolan klarar 
att nå ett ekonomiskt positivt resultat på helheten. 
Elevboendet Malögården har haft en svag boendetill-
strömning i uppstart och går därför med ett underskott. 
Det förväntas dock vända under kommande budgetår. 
Förväntan bygger på förbättrad information om 
verksamheten i olika kanaler kopplat till LSS. Verk-
samheten har bjudit in till öppna hus och liknande, 
men många avvaktar med besök på grund av pande-
min. Ytor där skolan syns och kan informera om sin 
verksamhet byggs nu upp digitalt. Gymnasiesärskolan 
klarar dock att hålla ekonomi i balans under 2021 som 
helhet under rådande omständigheter.

Särskild utbildning för vuxna uppvisar en mindre 
negativ avvikelse.

Gymnasieskola
Årets resultat är negativt. Det har påverkats kraftigt 
av coronapandemin. Omfattande kompensatoriska 
insatser med kostnader utöver budget har behövt 
genomföras, exempelvis särskild lovundervisning 
(med riktade bidrag från staten), möjlighet att läsa 
om kurser, eftermiddagsstudier och arbetsplatsför-
lagt lärande (APL) som blev skolförlagt. Sex lärare 
anställdes till studieverkstäderna från och med hösten. 
Rektorsenheterna har arbetat med omställning och 
minskat personalkostnaderna fr.o.m. höstterminen. 
Elevunderlaget har minskat under året vilket inneburit 
ytterligare anpassningsbehov. Riktat statsbidrag till IM 
(Introduktionsprogram) har helt upphört under året. 
Omställningsuppdraget inom IM är omfattande för 
2022.

Under året har ombyggnationer och renoveringar i 
samband med flytt till Norra Agneberg från Margre-
tegärde gett tillkommande kostnader. Projektering 
pågår även för flytt av frisörlokaler till Östrabo Yrkes. 
Lokaler har anpassats på Norra Agneberg inför flytt av 
vissa program från Agneberg. Planering för fortsatta 
budgetanpassningar är pågående och delvis genom-
förda inom samtliga rektorsenheter. Detta beräknas 
sammantaget åtgärda kvarvarande obalanser 2022, 
såvida inte större planeringsavvikelser uppkommer 
inom elevantagningen till höstterminen 2022.

Interkommunal ersättning samt bidrag till fristående 
skolenheter hålls inom budgetram.
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2021 Resultat 2020

Förskola 87,9 -474,3 401,6 15,3 20,8

Grundskola, fritidshem 99,5 -884,7 778,1 -7,1 3,2

Särskola 16,2 -95,6 72,1 -7,3 -3,6

Gymnasieskola 178,1 -402,3 212 -12,2 -11,5

Vuxenutbildning 43,6 -121,6 68,4 -9,6 10,2

Gemensam verksamhet 0,5 -43,1 46,7 4 5

Summa 425,7 -2 021,7 1 579,1 -16,9 24,1

🙂 Resultatet når målsättningen 3

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 1

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – barn och utbildningsnämnden

På grund av pandemiläget har Östraboteatern, som 
finansieras av externa föreställningar, ett underskott.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen uppvisar ett negativt utfall mot 
budget. Med anledning av minskat kommunbidrag och 
kontinuerligt minskande etableringsbidrag planerades 
för minskat utbildningsutbud inom gymnasiala yrkes-
utbildningar och allmänna kurser. Under våren äskade 
verksamheten 8,1 mkr. Det beviljades och bidrog till 
ett bibehållet utbildningsutbud. Verksamheten har 
även fått 2,1 mkr av Skolmiljarden för att motverka 
utbildningsskulden. De medlen har använts till stöd 
inom yrkesutbildning, gymnasiala allmänna kurser 
samt lärlingsutbildningar. Vuxenutbildningens kostna-
der för Sinclair har påverkat resultatet negativt. 

Under året ändrades villkoren gällande statsbidrag 
för yrkesvux, bidraget för yrkesutbildningar i kom-
bination med svenska och stöd höjdes och kravet 
på medfinansiering togs bort för dessa utbildningar. 
Verksamheten sökte det nya bidraget och startade även 
flera lärlingsutbildningar under hösten.

Verksamheten har under året präglats av distansun-
dervisning och anpassningar med anledning av Coro-
napandemin. Måluppfyllelsen ligger på en liknande 
nivå som tidigare eller något lägre. Störst konsekven-
ser har distansundervisningen haft inom svenska för 
invandrare med längre studietider som följd. Ytterli-
gare kostnader beräknas tillkomma för utbildnings-
skulden 2022.

Gemensam verksamhet
Resultatet visar ett överskott med 4 mkr. Kostnader för 
lokalanpassningar är betydligt lägre än tidigare år och 
budget. Tillkommande pandemirelaterade kostnader 
och omställningskostnader för nytt elevadministrativt 
system vägs upp av lägre omkostnader och lönekost-
nader i övrigt.

Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ligger 
på 54 % av budget och tre av sju projekt är klara under 
2022. Andelen behöriga pedagoger bland lärare och 
förskollärare är relativt hög jämfört med rikssnitt. 
Nämnden följer särskilt upp behörighetsgraden bland 
pedagoger i grundskolan, där resultatutvecklingen är 
positiv. Det genomsnittliga meritvärdet bland elever 
som går ut nian är något försämrat jämfört med 
föregående år, men bättre än prognos för årskullen. 
Flickor har bättre meritvärde än pojkar, också över 
tid. Resultatspridningen mellan skolenheter är fortsatt 
stor. Såväl trygghet som studiero i nian har sjunkit de 
senaste mätningarna. Från och med läsåret 21/22 ge-
nomförs egna enkäter om trygghet, trivsel och studiero 
i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Barn och elevers synpunkter tas också tillvara genom 
exempelvis trygghetsvandringar, barnintervjuer, elev-
råd, elevskyddsombud och skolrepresentation i ung-
domsfullmäktige. Vårdnadshavare kan jämföra skolor 
utifrån vissa nyckeltal via kommunens hemsida.
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Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorg innebar årets resultat 
ett underskott med 12,8 mkr.

Kostnaderna för externa placeringar inom miss-
bruksvården ligger fortsatt på en högre nivå och sam-
mantaget med öppna insatser är underskottet 
10,2 mkr. Insatser enligt lagen om vård av missbrukare 
i vissa fall, har kostat 6,7 mkr och extern vård utifrån 
eget samtycke har kostat 6,4 mkr, totalt 
13,1 mkr. Ett nytt metodstöd införs med målet att 
minska antalet HVB-placeringar och arbetet med 
utvecklingen av hemmaplanslösningar fortgår.

Inom familjehemsvården är det underskott med 
10,0 mkr, även om årets budget har utökats med 
2,5 mkr. Kostnaderna för familjehemsplaceringar har 
ökat till följd av ökat antal barn i samhällsvård och 
p.g.a. att dygnskostnaderna har ökat. Ungdomar med 
svår problematik placeras i familjehem istället för på 
institution så långt som det är möjligt. Detta medför 

SOCIALNÄMNDEN
Årets viktigaste händelse var vaccinationerna mot covid-19 för socialtjänstens 
brukare och medarbetare. Effekterna har varit tydliga och vaccinet har gett ett 
mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom.

att det är svårare att rekrytera egna familjehem och att 
kostnaderna i form av köpta/konsulentstödda familje-
hem är förhöjda.

För kommunens eget HVB-boende och stödboende 
är det underskott med 1,0 mkr, vilket beror på tillfäl-
ligt utökad bemanning under våren för att undvika 
mer kostsam extern placering. För externa institutions-
placeringar har det tillförts budgetstillkott år 2021 
med 5,0 mkr och verksamheten visar överskott med 
2,5 mkr. Sektionen arbetar strukturerat med tydlig 
planering vid nyplacering samt uppföljning av genom-
förandeplanen under pågående placering. Detta arbete 
har gett resultat och antalet placeringsdygn på externa 
HVB har minskat med 30 procent. Ett överskott med 
1,7 mkr är resultatet inom öppna insatser för barn 
och unga. Inom familjestödsenheten och förebyggan-
deenheten har inte alla tjänster varit bemannade och 
projektet tidigt samordnade insatser startade igång 
först under hösten. Mottagandet av ensamkommande 
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Vaccinering Agnebergshallen
Foto: Maria Rasmusson

3 990
Antal köpta vård-
dagar missbruk 
under året

564
Antal personer med 
beslut om LSS-insats 
vid årets slut

33
Antalet personer 
med personlig 
assistent enligt LSS

Antal personer med beslut om hemtjänst 
och boendestöd (interna och externa) 
vid årets slut, exklusive servicebostäder

1 025



barn och unga är i balans med förväntade statsbidrag 
och ger överskott med 1,1 mkr. 

I resultatet är det medräknat bidrag med 2,4 mkr.

Insatser enligt LSS/SFB
Insatser enligt LSS/SFB har ett resultat med 1,7 mkr i 
underskott.

Köp av externt boende för vuxna enligt LSS och 
daglig verksamhet har underskott med 7,4 mkr. En 
aktiv och tydlig strävan att erbjuda internt boende för 
återflyttning pågår med beräknad effekt under år 2022. 
Kommunens boenden visade 1,9 mkr i överskott. Det 
positiva resultatet är bland annat relaterat till schema-
anpassningar som påbörjades under 2020, att det har 
varit många lediga platser under året och att behovet 
av vaken nattbemanning varit lägre. Korttidsboende 
enligt LSS har överskott med 1,1 mkr. Intäkter vid 
försäljning av korttidsplatser till andra kommuner och 
pågående arbete med att se över schemaläggning har 
gett positiva effekter.

Antalet ärenden och omfattningen för personlig 
assistans enligt LSS är fortsatt hög. Underskott inom 
myndighet är 6,9 mkr, trots utökning i budgetram med 
3,0 mkr. Det beror bl.a. på att Försäkringskassan fort-
sätter göra snävare bedömning av rätten till personlig 
assistans enligt SFB. Det medför att kommunen står 
för kostnader för mer och mer omfattande ärenden ge-
nom personlig assistans enligt LSS. Inom kommunens 
utförardel är resultatet 1,9 mkr i överskott. Många 
anhöriganställda medför att kostnaderna är lägre inom 
LSS-ärenden än inom SFB samt att det inom LSS inte 
är kostnader för sovande jour. 

Personlig assistans enligt SFB har överskott med 
4,7 mkr för de 20 första timmarna, då antalet ärenden 
är färre och omfattningen lägre än beräknat. Inom 
kommunens personliga assistansgrupper är resultatet 
3,3 mkr i underskott. Det finns större underskott i en 
handfull ärenden. Med rådande regelverk och intäkter 
från Försäkringskassan är det svårt att få kostnadstäck-
ning utifrån ett antal olika aspekter. Daglig verksam-
het har ett resultat med 4,1 mkr i överskott, verksam-
heten har haft lägre kostnader vilket främst beror på 
nedstängning till följd av pandemin.

I resultatet är det medräknat bidrag med 5,1 mkr.

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta
I resultatet redovisas ett överskott med 40,2 mkr inom 
omsorg om äldre och funktionsnedsatta.

Den nya hemtjänstmodellen och de förändrade 

taxorna för omsorgsavgifterna innebär att budgeten 
för hemtjänstersättningen inom myndighet lämnar ett 
mindre underskott med 0,2 mkr, trots att budgetramen 
är minskad med 4,0 mkr utifrån förväntad effekt vid 
förändringen av anhöriganställningar som sker först 
år 2022. Kommunens hemtjänstsektion, inkluderat 
Norgården, har ett underskott med 0,4 mkr. Ersättare 
har behövt tas in då ovaccinerad personal inte har kun-
nat arbeta med vårdnära uppgifter. Det har varit högre 
sjukfrånvaro, övertidskostnader och från september 
upphörde det extra statsbidraget för ökade sjuklöne-
kostnader. 

Omvårdnadsavgifter från brukarna för kommunens 
samtliga särskilda boenden beräknas trots ett ökat in-
täktskrav i budget ge ett överskott med 1,6 mkr. Kom-
munens sektion för vård- och omsorgsboende har ett 
underskott med 2,9 mkr.  Orsaker som ligger till grund 
för detta är bl.a. hög sjukfrånvaro kopplat till pan-
demi och övertidskostnader. Heltidsresan har införts 
på flera boenden och inledningsvis har det varit svårt 
att nyttja övertaligheten. Övriga orsaker är förändrat 
arbetstidsmått för nattpersonal och höga kostnader för 
trygghetslarm, inkluderat kostnaden för tillsynskame-
ror. Vård- och omsorgsboende samt korttidsboende 
på Rosenhäll har överskott med 2,9 mkr. I samband 
med fasadrenovering har tio lägenheter varit lediga, 
vilket har ersatts från hyresvärden samtidigt som man 
har kunnat minska personalkostnaderna. Delegerad 
och instruerad hemsjukvård samt vak till utförare av 
hemtjänst och boendestöd har underskott med 3,7 mkr. 
I resultatet finns kostnader för vak i livets slut som 
inte har någon budget. Inom hemtjänstens nattpatrull 
och larm är det 2,6 mkr i underskott. Det finns 32 
tillsynskameror som är i gång och målbilden var cirka 
50 kameror i slutet av året. Trygghemgång visar ett 
positivt resultat med 1,6 mkr, antalet biståndsbeslut 
har varit lägre än förväntat.

Avseende kostnader för ersättning till externa och 
interna utförare av boendestöd är det underskott med 
1,7 mkr. En påtaglig förändring har inträffat i slutet 
av året då andelen brukare med extern utförare har 
minskat. Kommunen som utförare av boendestöd 
har underskott med 0,6 mkr. I början av året gjordes 
överanställningar då verksamheten planerade för att ta 
emot ytterligare ärenden. Köp av externt boende för 
psykiatriplatser har överskott med 1,0 mkr inkluderat 
den reserv som finns för utökning av fler platser. Kom-
munens psykiatriboenden har överskott med 
0,6 mkr, vilket delvis beror på en vakant tjänst. 
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233
Antal personer med 
verkställda beslut 
om boende enligt 
LSS vid årets slut

80
Antal personer med 
beslut om personlig 
assistans enligt SFB 
vid årets slut

738
Antal platser i 
särskilda boenden, 
inklusive korttid- 
och rehabilitering

Antal biståndsbedömda hemtjänst- och 
boendestödstimmar per månad, 
exklusive servicebostäder

38 897



Avseende sysselsättningarna inom socialpsykiatri är 
det överskott med 0,7 mkr, vilket bl.a. beror på att 
verksamheten inte har varit i full drift på grund av 
pandemin. Inom hälso- och sjukvården är det under-
skott med 1,3 mkr. Det har varit få eller inga sökande 
till vakanta tjänster. Bemanningssjuksköterskor har 
använts för att tillsätta vakanser samt vid vaccinering, 
smittspårning och sjukfrånvaro på grund av det höga 
arbetstrycket. Inom rehabilitering är det överskott med 
1,7 mkr genom flera vakanta tjänster under våren till 
följd av pension, långtidssjukskrivning och föräldrale-
dighet. Inom personliga och arbetstekniska hjälpmedel 
är det överskott med 0,8 mkr, då regionens upphand-
lingar sänkt priserna och automatiserad uppföljning 
gör att hyror för hjälpmedel som inte är aktuella kun-
nat avslutas. Bemanningsenheten har överskott med 
1,4 mkr. Överskott beror på vakanta tjänster som inte 
har tillsatts på grund av heltidsresan i början av året. 
Utifrån situationen med Coronapandemin har resor 
med färdtjänst minskat och det är överskott med 4,6 
mkr.

I resultatet är det medräknat bidrag med 51,3 mkr.

Gemensam verksamhet
Inom gemensam verksamhet är resultatet ett överskott 
med 2,9 mkr.

Kommunstyrelsens beslut om kompensationsbonus 
till de medarbetare som under pandemin haft kraftigt 
försämrad arbetsmiljö på grund av omfattande skydds-
utrustning betalades ut till medarbetare under som-
maren med 6,9 mkr. Det finns budget för oförutsedda 
händelser och utökad verksamhet samt större inköp för 
verksamheterna som har överskott med 9,7 mkr. 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2021 Resultat 2020

Individ- och familjeomsorg 22,1 -217,9 -182,9 -12,9 -26,7

Insatser enligt LSS/SFB 94,6 -456,9 -360,6 -1,7 7,0

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 146,6 -942,3 -835,9 40,2 40,2

Gemensam verksamhet 5,5 -76,7 -74,1 2,9 18,8

Summa 268,8 -1 693,8 -1 453,5 28,5 39,3

🙂 Resultatet når målsättningen 3

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 1

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – socialnämnden

Flera lokalanpassningar har skett för att underlätta i 
verksamheterna, vilket ger ett underskott med 6,7 mkr. 
Centralt har det i år varit extra kostnader för HR-re-
surs som arbetat med förvaltningens långtidssjukfrån-
varo samt IT-utvecklare från IT-avdelningen och ger 
ett underskott med 1,8 mkr. Avseende semesterlöne-
skulden blev det ett underskott även i år med 1,6 mkr, 
vilket är en effekt av många sparade semesterdagar 
som bland annat är en följd av pandemin.

I resultatet är det medräknat bidrag med 2,2 mkr.

Coronaskylt Bjursjön
Foto: Maria Rasmusson
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Planeringsverksamhet
Under 2021 har flera detaljplaner vunnit laga kraft 
och sex nya planer har startats. Tomtkön har digita-
liserats och arbetet med att digitalisera detaljplaner 
har fortsatt. Planering för extern kommunikation i 
planprogrammet för Västra Centrum har gjorts under 
året och en helhetsbild har tagits fram för hur en ny 
stadsdel ska utformas och gestaltas. Medborgardialog/
budget har diskuterats för Dalaberg Centrum. Ökad 
kommunikation kring projekt såsom ny brandstation 
och Rimnersbadet har genomförts. Kontinuerlig kom-
munikation sker i arbetet med att rusta upp centrala 
Uddevalla.

Planeringsavdelningen redovisar ett underskott på 
-8 mkr, varav hälften beror på att stadsutvecklings-
projekten inklusive Hemsöprojekten till viss del är 
obudgeterade uppdrag från Kommunstyrelsen. Övrigt 
underskott beror främst på rivningskostnader som 
har uppkommit vid Ramnerödsskolans ombyggna-

815
Antal livsmedels-
ärenden

1 285
 Nybyggd gång 
och cykelbana (m) 

659
Antal bygglovs-
ärenden

97
Antal förhands-
besked

Antal miljö -
ärenden

2 078

tion. Ytterligare anledningar till avvikelse mot budget 
är större kostnader än budgeterat för planarbete och 
förstudier. 

Myndighetsutövning
Till följd av pandemin har avdelningen tvingats att 
snabbt ställa om arbetssätt för att utveckla verksam-
heten och medarbetarna. Trots stora omställningar 
har verksamheterna lyckats leverera det som åligger 
avdelningens uppdrag – en rättssäker verksamhet, med 
god ekonomi och nöjda kunder. De goda siffrorna för 
handläggningstider av delegationsbeslut i lovärenden 
har bibehållits trots ökad ärendeingång under året. 
Avdelningen har också ökat sitt Nöjd Kund Index i 
Sveriges Kommuner och Regioners insiktsmätning 
inom livsmedel och miljö samt ökat inom samtliga 
områden bygg, livsmedel och miljö enligt fastighetsä-
garenkäten. 

Avdelningen visar på ett resultat på 5,8 mkr. Detta 

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Byggnationen av en ny modern funktionell brandstation har påbörjats, sista 
etappen av Kungsgatan har färdigställts och nämndens verksamhet har fått en 
massa beröm i våra nöjd kund-undersökningar.
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Ovanför brandstationsbygget 
Foto: Maria Rasmusson



beror främst på lägre personalkostnader än budget 
utifrån vakanser och föräldraledighet, där vikarie inte 
tillsats. Under året har miljötillsyn arbetat med med-
vetna effektiviseringar för att hantera en lägre perso-
nalstyrka. Intäkterna för avdelningen är sammantaget 
högre än budget. Lantmäteriet har debiterat större 
förrättningar i slutet av året, större mängd bygglovsä-
renden ger högre intäkter än budget. Under 2021 har 
avdelningen inte debiterat några avgifter för livs-
medelskontroller och inte heller årliga avgifter inom 
hälsoskydd, vilket kompenserats verksamheten i form 
av kommunbidrag. Avdelningen har även fått bidrag 
från staten för att hantera trängseltillsyn. 

Teknisk verksamhet
Avdelningen Gata och Park arbetar aktivt för en väl-
skött stad, både genom förvaltande och driftande insat-
ser. 2021 var den kraftigaste vintern på många år med 
rikligt med snö och halka. Rutterna för snöröjning har 
setts över och optimerats med digitala kartor. Det har 
införts digitala parkeringstillstånd som underlättar för 
den sökande och minskar administration samt byggts 
bihotell och skapats ängsmark för att bidra till den 
biologiska mångfalden. Avdelningens verksamhetsom-
råde får goda resultat i den externa servicemätningen 
inom bland annat bemötande, tillgänglighet samt 
intresse och engagemang. Under året har avdelningen 
fortsatt samarbetet med Kontaktcenter för att öka kon-
takten och informationen ut till medborgarna. Avdel-
ningen har också under 2021 köpt in tre robotar som 
kommer att hjälpa till med gräsklippningen i de branta 
delarna av Hasselbacken samt Willys-rondellen.

Avdelningen fastighet har under året fortsatt arbetet 
med digitaliseringsprojekt som är kopplade till sam-
hällsbyggnadsprocessen, bl.a. BIM (Buliding Infor-
mation Model) som är den senaste utvecklingen av 
processer inom byggbranschen där projektering, bygg-
nation och förvaltning utförs i ett enhetligt system av 
3D-modeller istället för separata ritningar. Felanmälan 
på fastigheter sker sedan 2020 via ett digitalt system 
och under året har arbetet med att implementera felan-
mälan till fastighetsskötare och förvaltare pågått. 

Den tekniska verksamhetens resultat slutar på 
-12,5 mkr. Detta beror främst på årets kraftiga vinter 
i början och slutet av 2021 vilket gjort att det varit 
många fler utryckningar för att ploga, samt efterar-
beten med snön, än vanligt. Under 2021 har en större 
del av vinterväghållningen än tidigare varit i egen regi 
på grund av för få anbud av entreprenörer. Tre av fyra 

134  
Antal lantmäteri-
förrättningar

6
Antal plan -
uppdrag

250
Producerade 
lägenheter i  
detaljplan

Detaljplanerad 
orörd mark (ha)

4,4
Antal tillbuds-
rapporter

89

lastbilar samt 10 av ca 33 traktorer har under 2021 
körts av entreprenörer. Ytterligare orsaker till avvikel-
se mot budget är ökade kostnader för bergskärningar 
och beläggningsarbeten. Fordon har sålt ett flertal bilar 
med vinst vilket resulterat i att verksamheten klarar 
budget för 2021. Utfallet för planerat underhåll inom 
gator och vägar är negativt då fler projekt landat under 
0,35 mkr-gränsen och således redovisats i resultatet i 
stället för att ingå i utfallet för årets investeringsbud-
get. Inom planerat underhåll i kommunens fastigheter 
har utfallet varit det motsatta vilket genererar ett över-
skott i resultatet. Kostnader för ersättningslokal för del 
av Ramnerödsskolan som varit stängd under pågående 
investeringsprojekt har till större del kunnat rymmas 
inom budgeten för oförutsedda kostnader vilket för-
bättrar resultatet i relation till tidigare lämnad prognos. 
Mediakostnaderna har ökat under året framför allt på 
grund av att ventilationen på skolor och förskolor är 
igång två timmar före och två timmar efter arbetstid, 
enligt begäran från barn- och utbildningsförvalt-
ningen. Kapitalkostnader för investeringar inom gator 
och vägar har aktiverats i slutet av året och ännu inte 
kompenserats nämnden vilket bidrar till det negativa 
resultatet. Lokalbanken fortsätter att öka och redovisar 
ett underskott på ca -1,3 mkr för 2021. 

Service
Avdelningen måltidsservice har under året haft svårig-
heter i att bemanna köken till följd av hög frånvaro på 
grund av Coronapandemin. Tillsammans med berörda 
förvaltningar och politiker pågår ett arbete för att ta 
fram en kommunövergripande köksstrategi. En del av 
strategin är en måltidspolicy som är klar för att lyftas 
till kommunfullmäktige för beslut. Fyra instagram-
konton har startats upp. Syftet är att synliggöra hur det 
fungerar i ett kök, låta föräldrar se barnens skollunch 
och ge anhöriga en chans att se vad som serverats på 
omsorgsboendet, samtidigt som köken skall kunna 
inspireras och få tips av varandra. Under året har 
avdelningens egenkontrollprogram digitaliserats och 
man har även börjat dokumentera digitalt. Avvikel-
sehanteringen sker nu via en e-tjänst och används av 
avdelningens kunder.

Under året har avdelningen lokalvårdsservice kom-
mit i gång med digitala säkerhetsdatablad som skapar 
effektivitet i alla verksamheter. Verksamheten har 
fortsatt haft ett stort fokus på digitalisering och auto-
matisering för att hitta smarta och effektiva lösningar. 
Utifrån miljöfokus har verksamheten under året 
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testat att använda joniserat vatten vid fönsterputs och 
fasadrengöring i syfte att minska kemikalieanvänd-
ningen. Ett projekt för att minska plastförbrukningen 
har pågått under året. 

Serviceverksamheten avslutar året med ett överskott 
på 2,9 mkr varav 2,2 mkr är inom lokalvårdsservice. 
Avvikelserna beror framför allt på att kostnaderna för 
personal samt för livsmedel inom måltidsservice är 
lägre än budget till följd av pandemin. Inom lokal-
vårdsservice har extrauppdragen för Centrumgruppen 
ökat och det har även tillkommit allergistäd för övriga 
vilket ökat intäkterna. Genom att undervisning under 
vårterminen till stor del utförts på distans har lokal-
vårdsservice kunnat utföra storstäd inom ordinarie 
arbetstid och således inte nyttjat specifika stortstäds-
timmar vilket bidragit positivt till årets resultat.  

Gemensam verksamhet
Arbete för att uppdatera förvaltningens process- och 
kvalitetsarbete har genomförts. Kvalitetsgranskning 
inom nämndens ärende har setts över för att öka 
kvaliteten. Avdelningen har under året fortsatt ett gott 
kommunikationssamarbete med andra förvaltningar 
och kommunens kommunikationsenhet, genom 
bland annat webbredaktörsmöten och redaktionsråd. 
Ett mycket omfattande arbete har påbörjats för att 
omvandla alla förvaltningens blanketter (ca 60 st) från 
ifyllningsbara pdf-filer till digitala e-tjänster. Under 
året har fyra nya e-tjänster färdigställt inom avlopp, 
strandskydd och förhandsbesked. 

Den gemensamma verksamheten redovisar ett 
positivt resultat på 9,9 mkr. Överskottet beror fram-
för allt på vakant avdelningschef inom avdelningen 

Ledning och stöd, minskade lönekostnader till följd av 
sjukfrånvaro och att personal varit utlånad till andra 
uppdrag inom organisationen, samt ersättning från 
staten för sjuklönekostnad. Förvaltningens semesterlö-
neskuld samt kvarvarande besparing som inte för-
delades i budgetarbetet kostnadsförs på avdelningen 
vilket försämrar resultatet. Nämndens verksamhet gör 
ett underskott till följd av högre arvodeskostnader än 
budget.  

Inom de gemensamma kostnaderna bokförs till och 
med 2021 skredsäkrande åtgärder och utredningar, 
vilket för året innebär ett underskott på ca -1 mkr. 
Exploateringsintäkter till följd av försäljning av tomter 
på sundsstrand uppgår för året till 9,2 mkr. 

MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2021 Resultat 2020

Planeringsverksamhet 57,3 -72,5 7,2 -8,0 -11,7

Myndighetsutövning 34,8 -48,4 19,4 5,8 0,0

Teknisk verksamhet 488,6 -577,6 76,5 -12,5 -1,1

Service 176,3 -169,2 4,2 2,9 1,8

Gemensam verksamhet 36,4 -45,3 18,8 9,9 16,5

Summa 793,4 -913,0 117,7 -1,9 5,5

🙂 Resultatet når målsättningen 2

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 2

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 1

Måluppfyllelse – samhällsbyggnadsnämnden

Träd kommer på plats
Foto: Maria Rasmusson
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Kultur, bibliotek och unga
Avdelningen gör ett överskott på 1,8 mkr.  Anled-
ningen är rådande pandemi som under 2021 svängde 
fram och tillbaka och där restriktioner har tillkommit 
och tagits bort.

Stängda verksamheter har inneburit att man inte 
behövt tillsätta personal vid sjukfrånvaro eller vård av 
barn. Tjänstledigheter har inte tillsatts med ersättare 
och de aktiviteter som man brukar ta in extra personal 
för har inte genomförts i samma mängd. Beställningar 
av t.ex. IT-utrustning som lagts in i budget har inte in-
kommit då producenter runt om i världen inte kunnat 
leverera. En lägre kostnad för hyra på Rampens fri-
tidsgård och bibliotek än budgeterat har också bidragit 
till överskott. Återställningskostnader för Bryggeriets 
fritidsgård har inneburit en hög kostnad.

Kulturskolan har behövt återbetala terminsavgifter 
under våren 2021. På grund av rådande pandemi har 
betydligt färre arrangemang genomförts liksom giraff-

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN
Pandemin har påskyndat en utveckling av förvaltningens verksamheter att möta 
invånare där de befinner sig, både i det fysiska rummet med aktiviteter i bo-
stadsområden och digitalt.

stödet som har betalats ut i betydligt mindre utsträck-
ning än andra år, vilket bidragit till minskade utgifter.

Flera projekt har inte kunnat genomföras som 
planerat, utan har flyttas fram till 2022 utan krav på 
återbetalning.

Biblioteken har gjort sina planerade investeringar 
under året med nya hyllor och möbler till biblioteken. 
I slutet av året har Dalabergs bibliotek fått en omfat-
tande renovering som blir klar i början på 2022.

Efterfrågan på e-böcker har ökat i Uddevalla, 
liksom över hela Sverige, och har inneburit behov av 
att öka och fördela om den planerade budgetposten för 
e-böcker. Trenden av utlån för denna typ av böcker 
fortsätter att öka och kan även ses positivt utifrån ett 
miljöperspektiv och hållbarhetstänk.

Barn och unga har under året kommit att bli lidande 
och ensamheten har ökat på grund av att våra sam-
hällsviktiga verksamheter behövt stänga ner. Stress 
och sjukfrånvaro har varit hög bland personalen som 

1 136
Antal kurs/elev-
platser Kulturskolan

64 472
Antal besök  
Bohusläns museum

3 089
Antal besök  
Regionteater Väst

Antal utlån 
Folkbiblioteken

274 048
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Scenen Margretegärde
Foto: Maria Rasmusson



Syrian horse
Foto: Maria Rasmusson

17 452
Antal besök  
Bowlinghallen

35 000
Antal besök  
Fridhemshallen

81 700
Antal besök
Walkesborgsbadet

Antal besök 
Emaus lantgård

27 500

också förklaras av Coronapandemin. Ändå har utveck-
ling av verksamheterna skett; digitala lösningar för att 
kunna ta del av aktiviteter och flexibla utomhusaktivi-
teter är några av de innovationer som vuxit fram och 
som kommer ligga till grund för fortsatt utveckling 
under 2022. Avdelningens positiva ekonomiska resul-
tat måste dock ses som en förlust och innebär en ökad 
folkhälsoskuld när de förvaltningen är till för stängts 
ute och aktiviteter inte kunnat genomföras.

Trots årets inställda aktiviteter och verksamheter 
har ändå kompetensutveckling skett för personalen i 
alla verksamheter. Utbildningar och möten har skett 
med andra upplägg för att hålla avstånd och flera till-
fällen för kompetensstärkning har genomförts.

Avdelningen lämnar 2021 med ett faktiskt budgetö-
verskott men går in i 2022 med en folkhälsoskuld där 
man redan ser utmaningar i hur en budget i balans 
ska kunna ske i förhållande till de behov kommunens 
invånare har.

Fritid
Verksamheten rapporterar en negativ budgetavvikelse 
om -7,7 mkr för 2021. Budgetavvikelsen orsakas näst-
intill uteslutande av skäl kopplade till den pågående 
pandemin med hårda restriktioner, anpassningar och 
stängningar som följd.

Under året har avdelningen genomfört flertalet 
riskanalyser både på enhetsnivå och samlat på avdel-
ningen i syfte att säkra förståelse och som underlag för 
beslut. Riskanalyserna har gjorts i syfte att minimera 
smittspridning och ändå säkra en hög servicenivå samt 
intäkter.

Gemensamt för avdelningen är att det har förbrukats 
mycket få medel för kompetensutveckling, resor och 
konferenser. Endast för tjänsten prioriterad IKT-utrust-
ning har kompletterats och bytts ut – datorer, telefoner 
samt anskaffning av utrustning för att kunna arbeta på 
distans.

Fritidsbanken har ett utfall i linje med budget för 
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MÅLSÄTTNING OCH EKONOMI 

Verksamhetsområde, mkr Intäkter Kostnader Kommun-
bidrag Resultat 2021 Resultat 2020

Kultur 2,7 -37,2 34,6 0,1 0,8

Bibliotek 1,3 -26,4 26,0 0,9 2,2

Unga 2,4 -17,7 16,1 0,8 2,2

Fritid 8,4 -57,4 41,3 -7,7 -4,9

Gemensam verksamhet 0,9 -31,4 31,2 0,7 -1,5

Summa 15,7 -170,1 149,2 -5,2 -1,2

🙂 Resultatet når målsättningen 5

☹ Resultatet når inte 
målsättningen 6

😑 Resultatet har inte mätts 
eller redovisats under året 2

Måluppfyllelse – kultur och fritidsnämnden

året. Med finansiering från statligt lovstöd kunde Fri-
tidsbanken hålla öppet under ordinarie medarbetares 
semester. Måluppfyllelsen har varit god och utlåning-
en ökat, varför nya mål satts för 2022. Helårsprog-
nosen är en liten avvikelse från budget och förväntad 
måluppfyllelse, orsakad av åtgärder för förbättrad 
arbetsmiljö samt trygghet.

Emaus lantgård rapporterar en negativ budgetavvi-
kelse om -0,9 mkr för 2021, mot en prognos i oktober 
om -1,0 mkr. Budgetavvikelsen orsakas av kostnader 
utöver budget i samband med höga sjukskrivningstal, 
särskilda överenskommelse/strukturförändringar samt 
inköp av tjänst för extern djurhållning.

Verksamheten bad och bowling rapporterar en 
negativ budgetavvikelse om -5,0 mkr, vilket är en 
positiv skillnad mot prognos i oktober om -5,2 mkr. 
Budgetavvikelsen orsakas av betydligt lägre intäkter 
än budgeterat p.g.a. restriktioner under första halvåret 
och till sista augusti. Underskottet kompenseras med 
en uppsägning som ej återbesatts.

Verksamhet anläggningar rapporterar en nega-
tiv budgetavvikelse om -1,7 mkr för helåret 2021. 
Budgetavvikelsen orsakas av betydligt lägre intäkter 
än budgeterat p.g.a. restriktioner under första halvåret 
i anläggningarna med anledning av Coronapandemin 
och prognosen för oktober var -0,9 mkr. Budgetavvi-
kelsen för intäktssidan var 2,4 mkr. Underskottet kom-
penseras med lägre kostnader och budgetavvikelsen på 
kostnadssidan är positiv med 1,0 mkr, varav kostnad 
för personal är 0,3 mkr lägre än budgeterat.

Avdelningen har förbrukat tilldelade investerings-
medel enligt plan, och har i något fall omprioriterat 
inom aktuell ram. Prioriterade investeringar utifrån 

Flerårsplan har genomförts. Konsekvenser i samband 
med genomförandet av prioriterade stadsutvecklings-
projekt hanteras i särskild ordning.

Gemensam verksamhet
Gemensam verksamhet består av kultur och fritids-
nämnd, förvaltningschef, stöd och utveckling (admi-
nistrativa avdelningen) och föreningsstöd, förvalt-
ningsgemensamma kostnader samt förvaltningens 
förändring av semesterlöneskulden. Dessa tillsammans 
redovisar ett överskott på 0,7 mkr.

Tilldelade medel för utökad hyra för Stadsbiblio-
teket, som uppstår för 2022, samt medel för hyra av 
lokaler på Kungsgatan kopplat till det som planeras 
för Kulturstråket/Hus för kultur ger ett överskott. 
Utöver detta kommer förvaltningen inte att förbruka 
medel som var avsedda för fortbildning av personal 
och förtroendevalda mot bakgrund av krav på åter-
hållsamhet samt att rörelsefriheten med anledning av 
Coronapandemin är begränsad.

Det finns också andra många små bidrag till ett 
lägre underskott som t.ex. lägre kostnader för arvoden, 
porto och verksamhetsanpassning. Föreningar kan 
ansöka hos kommunen om ett kommunalt stöd till sina 
lönebidragsanställningar och detta har skett i en lägre 
utsträckning än budgeterat.

Det som framför allt påverkar resultatet med ökade 
kostnader är att kultur och fritidsnämnden beslutade 
om ett extra stöd till föreningslivet om 2,0 mkr med 
syfte att förhindra att föreningar gick i konkurs samt 
att främja föreningarnas möjlighet att bibehålla sin 
kärnverksamhet under och efter Coronapandemin. En 
utbetald löseskilling för uppsägning av hyresavtal del 
av fastigheten Helendal 1:1 påverkar resultatet.
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BOLAG, STIFTELSER OCH
KOMMUNALFÖRBUND

Kochs gränd Halloween
Foto: Maria Rasmusson



Uddevallabron från Unda
Foto: Maria Rasmusson

Årets verksamhet
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick 
till -0,7 mkr (-0,5 mkr). Det negativa resultatet beror 
på räntekostnader för lånet hos Kommuninvest och 
räntekostnader för bolagets checkräkningskredit.   

Syftet med bolagets verksamhet är att som moder-
bolag i en koncern av Uddevalla kommuns aktiebolag 
åstadkomma samordning av bolagen till nytta för 
ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för 
kontroll, uppföljning och löpande översyn av koncern-
bolagens verksamheter utifrån ägardirektiv och andra 
tillämpliga styrinstrument. Uddevalla Utvecklings AB 
har den samordnande och beredande funktionen för 
ägarstyrningen och för beslut om koncernbidrag.

Uddevalla Utvecklings AB har genomfört den årliga 
Företagsdagen under våren 2021. Under hösten ge-
nomfördes även en planeringsdialog tillsammans med 
bolagen.  

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB – KONCERNMODERBOLAGET

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 1,0 1,0 0,9

Resultat efter finansiella poster -0,7 -0,6 -0,5

Balansomslutning 146,9 147,1 148,5

Investeringar 0,0 0,0 0,0

Antal anställda 0 0 0
BOLAG, STIFTELSER OCH
KOMMUNALFÖRBUND
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Årets verksamhet
Det kommunala ändamålet med Uddevalla Energi ABs 
verksamhet är att driva verksamheter för energiför-
sörjning, renhållning, avfallshantering samt samordna 
koncernbolagen för ett optimalt resursutnyttjande. 
Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till 
bredband genom öppet stadsnät för boende och företag 
i Uddevalla kommun.

Koncernen Uddevalla Energi ABs verksamhet 
under räkenskapsåret är förenlig med det kommunala 
ändamålet enligt bolagsordningarna och ligger inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagen i 
koncernen har bedrivit sin verksamhet i enlighet med 
ägardirektiven.

Företagets vision är att vara Sveriges mest attraktiva 
energibolag. 

Koncernens investeringar i anläggningar uppgick 
till 61 mkr (69 mkr). Investeringarna fördelar sig på 
värme 15 mkr, pellets 1 mkr, elnät 29 mkr, renhållning 
3 mkr, stadsnät 11 mkr samt kompetensområde 2 mkr.

Skulden till internbanken har minskat med 116 mkr 
(89 mkr). 

Koncernens resultat påverkas av en mängd faktorer, 
alltifrån politiska beslut och antal graddagar till utbrett 
distansarbete med ökad efterfrågan på fiberlösningar 
som följd.

När det gäller värmeverksamheten har den svala 
inledningen respektive avslutningen på året påverkat 
resultatet positivt för Uddevalla Kraft AB. Över året 
har även elpriserna varit på historiskt höga nivåer 
vilket speglar såväl omsättning som vinst.

Elproduktionen i Lillesjöverket har under 2021 
varit 69 GWh. Denna produktionsvolym beror på god 
tillgänglighet i turbin respektive pelletsfabrik och nära 
på obefintligt behov av DK drift p.g.a. kontinuerligt 
höga elpriser.

De höga elpriserna har medfört en elintäkt på 
46 mkr jämfört med 2020 då utfallet var 11 mkr. 

Ett ytterligare viktigt förhållande är att vattenkraf-
ten, efter tidigare genomförda reinvesteringar, produ-
cerat förnyelsebar el med gott utbyte.

Under 2021 var vattentillgången under det normala. 
Samtliga vattenkraftstationer levererade när det fanns 
tillräckligt med vatten. Ny fiskväg är klar och kontrol-
lanläggningen för K2 installerades under året. Ener-
gileveransen är 5,6 GWh vilket är 0,4 GWh högre än 
föregående år.

 Under året har Lillesjöverket tagit emot och 
behandlat 121 500 ton brännbart avfall vilket är en 
toppnotering.

  Lillesjöverket är den avfallsförbränningsanlägg-
ning som släpper ut minst kväveoxider i Sverige ,visar 
en undersökning gjord av Naturvårdsverket. Uddevalla 

Kraft hamnar på 3:e plats av totalt drygt 400 produk-
tionsanläggningar som är med i undersökningen. Det 
är tack vare satsningen på extra rökgasrening som 
detta resultat kan uppnås.

 Pelletsmarknaden har varit volatil under året där 
inledningen pekade på mycket låga priser och en svag 
kundbas. För att öka värdet av pelletsen togs beslut 
att certifiera pelletsverksamheten enligt FSC och SBP 
vilket breddat möjligheten på marknaden. Resultatet är 
att bolaget avsatt hela planerade produktionen på nya 
kunder och exportmarknaden.

Priserna avseende 2021 års leveranser är relativt 
låga vilket speglar resultatet. Inför 2022 ser det bättre 
ut samtidigt som råvarukostnaden kunnat sänkas.

 Det höga elpriset har påverkat affärsområdet elhan-
del under hösten. Det har förutom oro hos kunder även 
gjort att en högre andel av kunderna väljer fastprisav-
tal före rörligt elhandelsavtal. Därtill finns en större 
rotation på marknaden där kunderna i större utsträck-
ning byter elhandelsavtal för att försöka spara pengar.

Företagsprodukten portföljförvaltat elhandelsavtal 
har varit framgångsrik. De förvaltade volymerna har 
ökat då bland annat Uddevalla kommun och Uddeval-
la Hamnterminal numera köper sin el genom Udde-
valla Energi. Därtill har produkten inneburit att flera 
företagskunder haft ett attraktivt elpris även under en 
period då de rörliga elpriserna varit mycket höga.

 Under året har drift av återvinningscentralerna 
tagits över i egen regi. Befintlig personal erbjöds att 
följa med som anställda hos Uddevalla Kraft från 
1 januari 2022 där nio personer av tio tackade ja till 
erbjudandet.

 Regeringen beslutade i december 2020 att ansvaret 
att samla in returpapper ska flyttas från producenterna 
och förläggas till kommunerna från 1/1-2022. Under 
2021 har planering och upphandling pågått.

 Inte heller under 2021 har den pågående pandemin 
påverkat bolagets verksamhet ekonomiskt i någon 
större omfattning. Riskanalyser har utförts och verk-
samheten har anpassats för både kunder och anställda 
för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 711,5 576,1 529,3

Resultat efter finansiella poster 95,5 56,8 50,5

Balansomslutning 1 464,3 1 507,9 1 456,0

Investeringar 60,9 94,5 68,5

Antal anställda 159 162 158

UDDEVALLA ENERGI AB – KONCERNEN
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UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB – KONCERNEN

Årets verksamhet
Uddevalla Hamnterminals koncernresultat efter finan-
siella poster för räkenskapsåret 2021 uppgår till 
11,3 mkr (5,7 mkr). Koncernen har haft en hög om-
sättning och god resultatutveckling som har överträffat 
både budget och prognos.

Moderbolaget Uddevalla Hamnterminal har tillsam-
mans med dotterbolaget SwanFalk Shipping en sam-
ordnad organisationsmodell. Det innebär att de olika 
verksamhetsgrenarna hamn, terminal, spedition och 
klarering är integrerade och all personal är anställd i 
moderbolaget. SwanFalk Shipping svarar för klare-
ringsdelen medan Uddevalla Hamnterminal hanterar 
övriga verksamhetsgrenar.

Efter en något svag inledning på året under det 
första tertialet så har det varit en hög verksamhet i 
hamnen under både andra och tredje tertialet med bl.a. 
import av vindkraftverk, pappersmassa och malm och 
export av tekniskt nitrat och pappersrullar. Även verk-
samheten på terminalen har haft en positiv utveckling, 
bl.a. hanteringen av pappers- och stålprodukter för 
export men även omlastning av timmer. Uddevalla 
hamn har i egenskap av riksintresse också uppdraget 
att vid behov erbjuda rederier plats för uppläggning av 
fartyg. Hamnen har haft en jämn och hög beläggning 
av uppläggare under året. 

Koncernen arbetar aktivt med godsvolymerna över 
Uddevalla hamn, bl.a. för att utveckla den nya linjetra-
fik till USA som startade i slutet av 2021. I första hand 
innebär linjetrafiken export av pappersrullar för flera 
olika bruk.

Planeringsarbetet för Fröland, hamnens framtida 
utvecklingsområde, fortsätter. Området, som numera 
går under namnet Västra Hamnen, har börjat ta sin 

kommunen. Denna utveckling ligger i linje med kom-
munens områdesplan för området och stadens önskan 
att växa västerut.

Investeringarna under verksamhetsåret uppgår till 
35,4 mkr. Under året så har en större investering i Sör-
vikskajen slutförts. Bland övriga investeringar finns 
t.ex. inköp av truckar och maskiner samt utbyte av tre 
järnvägsväxlar. 

Räntabilitet på totalt kapital för koncernen uppgår 
till 6 % och soliditet till 46 %. Godsvolymen över kaj i 
Uddevalla hamn uppgår under verksamhetsåret till 
1 014 tusen ton. Det här innebär att koncernen över-
träffar det mål för soliditet som finns i ägardirektivet 
samt ligger inom ramen för räntabilitetsmålet. Koncer-
nen uppnår också det verksamhetsmål som finns för 
godsvolym. Sammantaget innebär det att koncernen 
ligger inom ramen för de riktlinjer som tagits fram för 
att uppnå god ekonomisk hushållning.

Verksamheten i koncernen har under perioden 
bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet att 
förvalta och utveckla Uddevalla hamn, utföra hamn- 
och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur 
och logistik i hamnen.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 131,4 125,0 124,2

Resultat efter finansiella poster 11,3 1,5 5,7

Balansomslutning 217,3 211,9 196,1

Investeringar 35,4 33,0 24,8

Antal anställda 82 80 80

Kranar Uddevalla hamn
Foto: Joachim Nywall

form. Arbetet med att etablera 
nya kunder har påbörjats i och 
med att en hall för lagning av 
bioenergi byggs på området. 
Arbetet med byggnaden påbör-
jades 2021 och är klart i början 
av 2022. Hallen arrenderas på 
långt kontrakt av en pelletsim-
portör. Det är en ny hantering 
och ett nytt godsslag i hamnen. 

Uddevalla Hamnterminal har 
under året fortsatt att fokusera 
mot Sörviksområdet som ham-
nens centrala punkt. Mark-
området och infrastrukturen 
optimeras för att möta framti-
dens krav. På sikt kommer bo-
laget också avträda ytterligare 
arrendeytor på Badö/Bäve till 
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UDDEVALLA OMNIBUS AB – KONCERNEN

Årets verksamhet
Uddevalla Omnibus AB med dotterbolaget Lysekils 
Busstrafik AB bedriver kollektivtrafik som underentre-
prenörer till Buss i Väst AB (Bivab). Bivab är avtals-
part med respektive trafikhuvudman. 

Uddevalla Omnibus utövar linjetrafik i vilka bola-
gets bussar främst används för stads- och skoltrafiken 
i Uddevalla respektive Uddevalla kommun samt för 
Ronden (region-/ sjukresor). Fordonsparken nyttjas 
tillika för upphandlad kollektivtrafiktrafik i mellersta 
Bohuslän samt vid anropsstyrd tågersättning.

Lysekils Busstrafik AB utför linjetrafik i mellersta 
Bohuslän och Småland. Tillsammans med Uddevalla 
Omnibus och ytterligare drygt trettio bussbolag är 
Lysekils Busstrafik delägare i Bivab (Buss i Väst AB). 
Affärens fokus är upphandlad kollektivtrafik från 
trafikhuvudmännen Västtrafik AB och Jönköpings 
Länstrafik AB. Huvudkontoret är beläget i Lysekil. 
Bolaget har bussdepåer i Lysekil, Sotenäs, Vetlanda 
och Sävsjö.  

Koncernbolagens verksamheter är förenliga med det 
kommunala ändamålet enligt bolagsordningar såväl 
som det specifika ägardirektivet samt ligger inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 213,2 202,5 147,0

Resultat efter finansiella poster 4,9 1,7 -0,9

Balansomslutning 253,4 229,6 279,4

Investeringar 3,3 10,0 66,5

Antal anställda 203 200 196

  Bolagens trafikåtaganden är konkurrensutsatta 
och i enlighet med regelverk för upphandling. Tra-
fikavtalen innefattar såväl fast som rörlig ersättning, 
villkor väl i överensstämmelse med ägardirektivet som 
föreskriver att bolagens verksamhet ska bedrivas på 
affärsmässiga grunder.

Coronapendemin har fortsatt påverkat verksamhe-
ten. Virusets följder har lett till färre resenärer i kol-
lektivtrafiken. Färre resenärer påverkar ersättningen 
eftersom del av denna består av incitament som styrs 
av antalet resande med bolagets fordon.

Resultat efter finansiella poster hos koncernen 
uppgår till 4,9 mkr (1,9 mkr). Koncernens avkastning 

Elbuss Hästepallarna
Foto: Johan Utter

på totalt kapital 3,9 % överstiger 
ägardirektivets mål om 3,0 %. Av-
kastningen på totalt kapital förvän-
tas stabileras kring tre procent för 
de kommande åren.

Bussar som förfogas enligt finan-
siella leasingavtal redovisas i kon-
cernens resultat- och balansräkning 
som avskrivning samt räntekostnad 
respektive tillgång och skuld. Meto-
den medför att koncernens balans-
omslutning expanderar vilket har 
till följd att soliditeten redovisas till 
12,4 %, i jämförelse med ägardirek-
tivets anspråk på 28 %. 

Som jämförelse ska nämnas att 
soliditeten hos Lysekils Busstrafik 
AB och Uddevalla Omnibus AB 
uppgår till 20 % respektive 23 %.  

Koncernens bolag är certifierade 
efter högt ställda krav enligt Kvalité 
ISO 9001:2015, Vägtrafiksäkerhet 
ISO 39000:2012, Arbetsmiljö ISO 
45001:2018 samt Miljöledningssys-
tem ISO 140.
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UDDEVALLA TURISM AB 

Skärgårdsbåt vid Uddevallabron
Foto: Jenny Martinsson

Årets verksamhet
Bolaget utvecklar, marknadsför och främjar turismen 
och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och 
dess skärgård. Bolaget är verksamt inom tre affärsom-
råden inom besöksnäringen:

• Skärgårdsbåtarna i Uddevalla
• Turistinformation med gästhamn & sommarkafé
• Bassholmens Gästhem & Gästhamn

Likt 2020 slog Coronapandemin hårt mot besöks-
näringen i hela världen, Norden, Sverige, Bohuslän 
och Uddevalla även 2021 med ett begränsat möjligt 
användande av företagets produkter och tjänster och har 
till stor del både hämmat och fördröjt viss utveckling av 
verksamheten.

Begränsningen av antal och avstånd i restriktionerna 
från Folkhälsomyndigheten resulterade i avbokningar 
och omöjliggörande av beställningstrafik med Skär-
gårdsbåtarna. 7 016 personer reste med Uddevallaturen, 
trots passagerarbegränsning om 30 personer per tur. År 
2019 reste 9 609 personer under samma restid. Till sä-
songsstart i juni lanserades guidning på Uddevallaturen 
i appen Upplev Uddevalla. Inga dagsturer eller kvällstu-
rer med Byfjorden genomfördes. Detta resulterade i att 
målet med att öka antalet resenärer med 2 % årligen ej 
uppnås 2021.

Logiuthyrningen på Bassholmen påverkades ej i lika 
hög grad som övrig verksamhet i bolaget trots pandemi 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 2,9 2,6 2,3

Resultat efter finansiella poster -5,4 -5,9 -5,9

Balansomslutning 11,9 11,3 12,1

Investeringar 0,5 0,5 0,2

Antal anställda 7 7 7

och avspärrade områden i hamnen på ön på grund av 
höga blyhalter i mark. Arbetet med att få klar nya re-
servatsföreskrifter för att möjliggöra ökad kommersiell 
verksamhet har ändå fortskridit hela året och de nya kan 
komma att antas under 2023. 

”Svemester” –  att semestra i Sverige – och ”he-
mester” – att stanna hemma på semestern och uppleva 
platsen man bor på – var två begrepp som blev allmänt 
kända 2020. Bolaget ser en ökning från 2020 av digitala 
användare. Besökare på Uddevalla.com ökade med 
27 %, Facebooksidan Uddevalla och DU ökade med 
9 % och instagramkontot med samma namn ökade 
med 16 % varpå målet att öka med 2 % årligen upp-
nås.

Bolaget uppnår ej god ekonomisk hushållning i de 
satta verksamhetsmål och mått att öka antalet resenärer 
och besökare med 2 % årligen eller de finansiella mål 
och mål att resultatet före kapitalkostnader ska vara 
positivt. 
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UDDEVALLA VATTEN AB 

Årets verksamhet
Uddevalla Vatten AB redovisar för perioden ett 
överuttag på 19 mkr (budget 10,6 mkr). Överuttaget 
avsätts i VA-fond att användas till kapacitetsökningar 
vattennätet. 

Avvikelsen beror främst på högre brukningsintäkter 
och lägre räntekostnader än budgeterat. Uddevalla Vat-
ten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörj-
ningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket 
omfattar att producera och distribuera vatten av god 
kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 
verksamheter. Bolaget äger samtliga VA-anläggningar 
i Uddevalla kommun. Tillsammans med kommunen 
beslutar bolaget om utbyggnader, upprustningar och 
VA-taxor. Uddevalla Vatten AB har inga anställda utan 
den dagliga driften sköts av det gemensamma bolaget, 
Västvatten AB, som svarar för driften av VA-anlägg-
ningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla 
kommun.

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprin-
cipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna 
per vattentjänst skall finansieras via motsvarande 
intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte 
gå med vinst. Eventuella överuttag eller underuttag 
av brukningsavgifter redovisas som skuld/fordran till 
VA-kollektivet. Uddevalla Vatten AB bedöms ha god 
ekonomisk hushållning då de finansiella samt övervä-
gande del av verksamhetsmålen uppnås. 

Utrustning som läser av läckor på vattenledningsnä-
tet och hämtar in värden från vattenmätare har instal-
lerats i två av stadens renhållningsfordon. Flertalet 
vattenläckor och avloppsstopp har åtgärdats, servisan-
slutningar har byggts och utryckningar har skett till 
privatpersoner med fruset vatten. Ett arbete har pågått 
under året gällande var och hur bolagets schaktmas-
sor ska mellanlagras. Arrendeavtal är nu klart och 
tillståndsansökan är inlämnad.

Samordning med Trollhättan Energi om den gemen-
samma vattenledningen från Vänern pågår med bland 
annat stråkvalsanalys. Boende i Skredsvik uppmana-
des i somras att spara på dricksvattnet då vattentill-
gången där är begränsad.

Tillsyn (enligt livsmedelslagen) avseende faro-
analys och kommande regler för PFAS samt gene-
rell uppföljning av dricksvattenkvalitet har utförts 
av Uddevalla kommun. Inga avvikelser noterades. 
Förhandlingar med försäkringsbolagen pågår gäl-
lande översvämningar som inträffade i samband med 
skyfallet i slutet av juli. Dialog med Trafikverket pågår 
gällande avgiftsskyldiga ytor för bortledning av dag-
vatten från gator och vägar. Ärendet sträcker sig flera 
år tillbaka. Bolaget har stöttat kommunens miljöenhet 
vid två mindre oljeutsläpp på Bultvägen och Bäveån.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 120,5 125,7 118,7

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 1 282,9 1 296,2 1 126,4

Investeringar 160,4 109,5 109,2

Antal anställda 0 0 0

Byte av uttjänta pumpar på Mariebergs vattenverk 
samt renovering av tillhörande rörgalleri är klart. Detta 
ger en större möjlighet att få ut mer vattenvolym under 
kortare tidsperioder och ett högre tryck på vattnet. En 
av två rötkammare på Skansverket har varit ur drift 
p.g.a. renovering vilket inneburit att allt slam rötats 
på halva volymen och därmed påverkat driften genom 
skumbildning som kontinuerligt måste hanteras. Pe-
riodisk besiktning enligt egenkontrollprogrammet har 
gjorts på Skansverket och ledningsnätet i Uddevalla.

I samband med arbete med en ny tillståndsansö-
kan för Skansverket ARV, där bolaget jobbar för ett 
tillstånd för 55 000 personekvivalenter som årsmedel-
värde, utreds utloppspunkten för renat avloppsvatten 
som idag finns i Bäveån. Framtida effekter på befintlig 
punkt utreds men man tittar även på andra potentiella 
utloppspunkter längre ut i Byfjorden samt Hafstens-
fjorden och effekterna av att släppa renat avloppsvat-
ten där. Avgränsningssamråd har genomförts med 
representanter från Länsstyrelsen och kommunens 
miljöenhet. Under 2022 kommer samrådshandlingar 
att annonseras och utskick samt kompletterande utred-
ningar kommer att genomföras. 

Uddevalla Vatten AB har ett pågående ärende med 
Skatteverket gällande skatt på räntan för de kom-
munala lånen för åren 2016, 2017 och 2018. Ärendet 
ligger hos Kammarrätten. P4 Väst var på besök på 
Skansverket 27 januari och rapporterade bland annat 
om vad man får och inte får spola ner i toaletten då 
fett kombinerat med våtservetter orsakar stora och 
kostsamma driftproblem i spillvattenledningar och 
pumpstationer.

Investeringar har skett med 160 mkr (utökad budget 
174 mkr) och erlagda anläggningsavgifter uppgick till 
55 mkr (budget 46 mkr).
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VÄSTVATTEN AB

Årets verksamhet
Årets utfall ger en positiv avvikelse. Avvikelsen beror 
bland annat lägre leasingkostnader då det har varit 
stora förseningar vid utbyte av fordon. Personalkost-
naderna är också lägre vilket beror bland annat på låga 
kurs- och konferenskostnader samt lägre pensionskost-
nader för bolaget. Alla kostnader och intäkter i Väst-
vatten faktureras till anläggningsbolagen, Uddevalla-, 
Sotenäs-, Munkedal- och Färgelanda Vatten AB, via 
olika fördelningsnycklar. Västvatten gör ingen vinst/
förlust utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna.

Under året har investeringar skett i bolagets IT-
miljö samt vid inköp av en filmbuss.

Glädjande så har sjukfrånvaron varit låg trots den 
pågående pandemin, vilket har gjort att verksamheten 
har kunnat utföras som tänkt. De medarbetare som kan 
arbetar hemifrån och bolaget följer nogsamt utveck-
lingen.

Ett stort fokus har lagts under året på en ny affärs-
plan, värdegrundsarbete för bolaget och de utredningar 
och stora investeringar som pågår i alla ägarbolagen. 
Nämnas kan vattenförsörjning från Vänern, arbete 

med reservoarer samt asfalteringsplaner och ökad 
reinvesteringstakt i Uddevalla Vatten AB.

Söktrycket har varit stort för de personalannonser 
som Västvatten AB har haft ute vilket har resulterat i 
många intressanta och kvalificerade sökande och nya 
medarbetare.

För att öka medvetenheten om vatten och avlopp 
har en Västvattenbroschyr tryckts. Denna ska an-
vändas för att presentera bolagets verksamhet samt 
att visa vad vatten och avlopp innebär. Broschyren 
skickas som välkomstbrev till nya kunder.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 94,6 101,7 89,8

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0

Balansomslutning 19,0 14,9 20,7

Investeringar 3,6 0,6 0,0

Antal anställda 108 108 105

Utsikt mot Strandpromenaden
Foto: Maria Rasmusson
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BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM

Årets verksamhet
Verksamheten kommer under 2021 att omfattas av 
löpande förvaltning och fortsatt nyproduktion av 
59 lägenheter på Bastionen 31 med inflyttning i de-
cember 2022, en total investering på närmare 96 mkr.

Företaget har påbörjat ett stort ROT-renoverings-
projekt på det norra distriktet, fastigheterna Sälghug-
get 3 och 2, där fasader, fönster, FTX-ventilation och 
badrum renoveras.

Företaget tecknade ett avtal med Hyresgästfören-
ingen om att införa IMD etappvis, med start för ca 700 
lägenheter i september. Det innebär att grundhyran 
sänks med en schablonuträknad förbrukning baserat 
på lägenhetsstorlek och att hyresgästen betalar sin vat-
tenförbrukning.

Stiftelsen äger och förvaltar, vid utgången av 2021, 
4 677 lägenheter jämte 783 lokaler. Härtill kommer 
garage och parkeringsplatser. 

Investeringar i fastigheter har gjorts med 125 mkr 
(bl.a. Rot Sälghugget, mark Bastionen, fönsterbyte 
Myntet, tak på Tallvägen, fasader på Gravarne, hissar, 
lås och balkonginglasningar). Investeringar i inven-
tarier 2,8 mkr (Elcyklar, företagbil, elbil, hjullastare, 
robotgräsklippare mm)

Under 2021 påbörjas rot-renovering på stifelsens 
norra bestånd. Stiftelsen slutför renoveringen av Sälg-
hugget 3 runt årsskiftet 2021/2022. Cirka 130 lägen-
heter färdigställs under 2021. Fastigheterna kommer 
bland annat få en ny fasad, nya fönster, nytt FTX-
system och renovering av badrummen m.m.

Nyproduktionen av 59 bostäder på Strömstadsvägen 
i centrala Uddevalla påbörjas och inflyttning beräknas 
till december månad. Fastigheten förses med digitala 

lås och skalskyddet kommer att förses med mobil 
access. Ett nytt digitalt paketboxsystem kommer att 
installeras i byggnaden i ett eget paketrum. Huset 
kommer att energi optimeras och förses med Udde-
vallahems första solceller. Under året har stiftelsen 
förvärvat en mark på Bastionen för 7,7 mkr.

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev 
för 2021 41,6 mkr (45,2 mkr). Det är 0,5 mkr bättre än 
prognostiserat trots att driftskostnaderna för elen har 
skjutit i höjden. Totalt har taxebundna kostnader mel-
lan åren 2020-2021 ökat med 8,8 mkr. 

Tack vare ett gynnsamt ränteläge, med en snittränta 
för året på 1,14 % jämfört med föregående år 1,45 % 
är räntekostnaderna 5,7 mkr lägre trots ökad upplå-
ning. Stiftelsen har också fått en återbetalning från 
Fora avseende AGS-försäkring på 1,2 mkr som inte 
var prognostiserad.

Den totala låneportföljen är på 1 543 mkr 
(1 523 mkr). Under året har det lagts 57,8 mkr i fast-
ighetsunderhåll (55,5 mkr) som avser både underhåll i 
rot-renoveringsprojektet samt utemiljö- och målnings-
arbete samt lås- och passersystem.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 356,2 355,1 351,8

Resultat efter finansiella poster 41,6 41,3 45,2

Balansomslutning 2 200,7 2 231,6 2 128,7

Investeringar 127,4 125,8 53,1

Antal anställda 83 80 80

Urban gardening Järvstigen
Foto: Nathalie Östberg

Hyresintäkterna ökar med 
4,4 mkr som bl.a. kommer från 
budgeterad (ej förhandlad) hyres-
höjning om 1,05 % från 1 april 
samt hyreshöjning i samband med 
genomförda rot-renoveringar, 

Verksamheten präglades av rot-
renoveringsprojekten på Uddevalla-
hems norra distrikt. Samtidigt pågår 
arbete med att genomföra trygg-
hetsskapande åtgärder för boende i 
området. Stiftelsen samarbetar ock-
så med Uddevalla kommun och har 
tillsammans infört områdesvärdar 
som kommer att finnas i området 
mellan kl. 12:00-20:00. Därtill har 
det satsats på hållbara investeringar 
i bl.a. Urban gardering och belys-
ning som har varit mycket uppskat-
tat. Utöver har det också investerats 
i elcyklar till bovärdarna.
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STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM

Årets verksamhet
Verksamheten kom under 2021 i huvudsak att omfat-
tas av förvaltning av fastighetsbeståndet. Stiftelsen 
äger och förvaltar, vid utgången av år 2021, 180 lägen-
heter jämte 20 lokaler. Härtill kommer garage och 
parkeringsplatser. 

Nettoomsättningen uppgår till 14,3 mkr (14,8 mkr). 
Resultatet före skatt uppgår till 2,0 mkr (3,7 mkr).

Under 2021 har 3,1 mkr (2,1 mkr) lagts på under-
hållsåtgärder i stiftelsens fastigheter. Stiftelsen har 
bland annat förbättrat utemiljön, bytt balkonger, målat 
altaner och dörrar, tvättat och behandlat taken på 
Krokusvägen och renoverat tvättstugan på Parkvägen. 
Utöver har också utemiljön på Korpemyren förbättrats 
och taken behandlats för att förlänga livslängden.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 
2 mkr (3,7 mkr) vilket är 0,5 mkr sämre än prognos-

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 14,1 14,1 13,9

Resultat efter finansiella poster 2,0 2,5 3,7

Balansomslutning 79,5 80,2 82,1

Investeringar 0,1 0,1 1,5

Antal anställda 3 3 3

tiserat och den främsta anledningen till det är extra 
underhållsåtgärder i fastigheterna samt ökade taxe-
bundna kostnader. Räntenivån är gynnsam med en 
snittränta på 1.14 % (1,45 %). Den totala upplåningen 
uppgår till 50,8 mkr (55,7 mkr).

Årets verksamhet
Stiftelsen bildades 1947 av HSB och Uddevalla kom-
mun. Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
har till ändamål att inom Uddevalla förvärva, bebygga 
och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande 
av hyresbostäder. Under 2021 har samtliga lägenheter 
och större lokaler varit uthyrda. Stiftelsen har kö och 
en stabil efterfrågan på deras lägenheter och är en god 
aktör på marknaden. Ambitionen är att framöver bli en 
än större aktör genom förvärv och nyproduktion vilket 
också går hand i hand med stiftelsens ändamål.

Stiftelsen planerar, i samarbete med HSB Norra 
Bohuslän, att utveckla nya bostäder med hyresrätt i 
Herrestad. Målsättningen är att skapa mindre och ytef-
fektiva lägenheter i flerbostadshus som dels riktar sig 
till de som söker sin första bostad, dels till äldre som 
söker ett mindre och bekvämare boende. Detaljpla-
nearbetet tar sin tid. Stiftelsen inväntar en lösning av 
trafiksituationen på Riksväg 44 genom Uddevalla, som 
därefter skall godkännas av Trafikverket. 

Under året har Bokenäs gård avyttrats med en 
förlust gentemot bokfört värde och Uddevalla kom-
mun har sagt upp sitt lokalhyresavtal i en av stiftelsens 
fastigheter i Ljungskile, Sofiedal. Överenskommelse 
finns om förlängning men i mindre omfattning. Verk-
samheten har till största delen bestått av att förvalta 
och aktivt utveckla befintliga fastigheter. Stiftelsen 
är nu inne i en period med ökade investeringar för 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 34,6 35,4 34,7

Resultat efter finansiella poster -1,5 2,3 4,6

Balansomslutning 274,6 290,7 289,6

Investeringar 0,0 25,0 0,3

Antal anställda 0 0 0

HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

underhåll. 2022 beräknas stambyte med badrumsreno-
vering i 114 lägenheter på Walkeskroken påbörjas med 
ett färdigställande under 2024. Såväl underhåll som 
nyproduktion utförs med tanke på hållbarhet. Fortsatt 
bevakning och anpassning till mer energieffektiva 
åtgärder och lösningar i stiftelsens fastigheter talar för 
en fortsatt långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Under 2021 har Stiftelsen Jakobsberg tagit fram 
förslag på mål och riktlinjer till fullmäktige angående 
god ekonomisk hushållning vilka fastställts. 

HSB:s Stiftelsen Jakobsberg har också som en av 
de kommunala stiftelserna och bolagen antagit det po-
litiska uppdraget att under resten av mandatperioden 
(2021–2022) arbeta för att bidra till Plan Integration 
2030.
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GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN

Årets verksamhet
Gustafsbergsstiftelsen har sitt ursprung i Sveriges för-
sta internatskola från 1776. Än idag är den viktigaste 
uppgiften för stiftelsen att ”främja ungdomars utbild-
ning och fostran”. Det sker numera i form av stipen-
dieutdelningar. Stiftelsen delar årligen ut 0,3 mkr till 
15 stipendiater.

331 hektar av stiftelsens totala areal om 493 hektar 
utgör skogsmark. På denna bedrivs skogsbruk efter en 
av Länsstyrelsen fastställd skogsbruksplan. Intäk-
terna för skogsbruket uteblev 2021 och i stället hade 
stiftelsen kostnader om 0,1 mkr för markåterställning, 
vägreparationer och nyplantering. 

Stiftelsen har som tidigare år bedrivit hotell- och 
vandrarhemsverksamhet företrädesvis då på som-
marsäsongen. Med hänsyn till den pågående Corona 
pandemin överraskade säsongen 2021 med hög 
beläggning och därmed ett mycket bra ekonomiskt 
resultat. Intäkterna för hela året är 0,7 mkr mer än 
säsongen 2020. Effekten av svenskarnas ”hemester” 
syntes tydligt men också andra faktorer har spelat in 
för resultatförbättringen. Stiftelsen har anslutit sig 
till bokningsprogrammet Booking för första gången. 
Det har gjort att det varit lättare för den som söker 
logi för en natt eller fler att boka. Lägg därtill att flera 
bokningar utanför säsong har ägt rum; bl.a. har ett 
byggföretag hyrt in sin personal veckovis under lång 
tid. Uthyrning av Societetshuset för bröllop och andra 
arrangemang drabbades emellertid hårt på grund av 
Coronapandemins restriktioner. Alla bokningar utom 
tre under perioden maj – september blev inställda och 
i några fall flyttade till säsongen 2022.

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 2,6 2,8 2,7

Resultat efter finansiella poster 0,3 0,5 0,7

Balansomslutning 7,6 7,5 6,5

Investeringar 1,0 0,0 0,0

Antal anställda 4 4 4

Reparationer och underhåll av en del av stiftelsens 
31 byggnader har även skett genom egen personal. 
Sådana arbeten har varit renovering och ommålning 
av Kamrerarebyggnadens östra gavel, snickeriarbeten 
på Rättarbostaden invändig målning i varmbadhu-
set, diverse arbeten efter vattenläcka i Herrgården, 
renovering av parkbänkar och Snäckans utemöbler 
m.m. Löpande underhåll av parken med plantering av 
blommor, gräsklippning mm har skett som tidigare. 
Uthyrning av året-runt- och sommarbostäder liksom 
lokaler till företag har skett som tidigare.

Under året har en medarbetare gått i pension och en 
ny medarbetare anställts.

Årets resultat för hela verksamheten 0,3 mkr.

Gustafsberg skolhuset
Foto: Björn Granat
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Årets verksamhet
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) är ett 
kommunalförbund som genom myndighetsutövning, 
förebyggande arbete, information, utbildning och 
räddningsinsatser medverkar till att skapa en trygg och 
säker miljö för människor att vistas i. Förbundet an-
svarar för att tillhandahålla en effektiv räddningstjänst 
i de tre medlemskommunerna Uddevalla, Munkedal 
och Lysekil.

Resultatet för året uppgår till 0,7 mkr. Exempel på 
större positiva budgetavvikelser är lägre personal-
kostnader för räddningstjänstpersonal i beredskap, 
en vakanshållen tjänst på dagtid och ett par långtids-
sjukskrivningar. Förbundet har haft högre intäkter än 
budgeterat, exempelvis ersättning för kostnader i sam-
band med oljeutsläppet i Byfjorden 2020. Negativa 
budgetavvikelser återfinns bland annat i årets avskriv-
ningar, datorer och datautrustning, brandredskap och 
brandskyddsutrustning. Resultatet är halverat jämfört 
med föregående år.

Vid årsskiftet övertog Kenneth Engelbrektsson (S) 
ordförandeposten efter Jerker Lundin (KD).

Direktionen beslutade under våren att tillsammans 
med NÄRF anlita en extern konsult för att utreda 
förutsättningarna för ökad samverkan alternativt en 
sammanslagning av förbunden.

Förbundet har vid två tillfällen, maj och augusti, 
tillförordnat ny förbundschef.

Orust har tecknat avtal om att ingå i RMB/NÄRF:s 
gemensamma räddningsledningssystem och ledas ope-
rativt av ledningscentralen från och med januari 2021. 

Ekonomisk översikt

Belopp i mkr Utfall 
2021

Budget 
2021

Utfall 
2020

Nettoomsättning 89,2 91,5 79,8

Resultat efter finansiella poster 0,7 0,0 0,0

Balansomslutning 48,2 44,5 51,7

Investeringar 5,2 6,2 4,6

Antal anställda 199 200 194

Förbundet har under året gjort en investering av 
ett begagnat höjdfordon. Investeringen avviker från 
beslutad fordonsplan men har varit nödvändigt då ett 
av de befintliga höjdfordonen var ålderstiget och i 
dåligt skick. 

Ljungskiles brandstation invigdes och togs i bruk i 
maj. Första spadtaget för Uddevallas nya brandstation 
togs i augusti.

Framtida förändringar i samhället ställer krav på 
kommunernas och räddningstjänstens förmåga. Rädd-
ningstjänsten som organisation måste tillåtas att växa 
i samma takt som riskbilden i samhället och befolk-
ningstillväxten ökar. En stor utmaning för förbundet är 
kompetensförsörjning för deras deltidsorganisation där 
förbundet har hög personalomsättning och ett ständigt 
pågående rekryteringsarbete som tar kraft ur organi-
sationen. En strukturell förändring i personalbeman-
ningen behöver göras i ledningscentralen i närtid för 
att säkerställa arbetsmiljö och produktion. 

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN

Släckning av bil
Foto: Räddningstjänst Mitt Bohuslän
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KORTA FAKTA

Kommunfullmäktige 2021 2020 2019 2018 2017

Inkomna medborgarförslag st 91 93 100 91 68

Inkomna synpunkter (klagomål) st 63 42 49 36 42

Inkomna synpunkter (beröm) st 5 1 13 24 8

Genomförda medborgardialoger st 6 3 9 7 3

Kommunstyrelsen 2021 2020 2019 2018 2017

Mottagande av nyanlända flyktingar antal 93 90 169 249 350

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder antal 566 683 718 735 688

Ökning, heterogenitet i yrkesgrupperna avseende kön % -0,5 3,8 4,5 - -

Tillsvidareanställda i Uddevalla kommun antal 4 946 4 855 4 833 4 796 4 645

Hushåll med försörjningsstöd, genomsnitt per månad antal 787 824 769 653 -

Barn och utbildningsnämnden* 2021 2020 2019 2018 2017

Barn i kommunal förskola antal 1 699 1 701 1 689 1 625 1 666

Barn inom pedagogisk omsorg i kommunal regi antal 46 40 40 69 83

Barn i kommunalt fritidshem antal 2 370 2 472 2 581 2 484 2 488

Barn i kommunal förskoleklass antal 604 6 02 639 635 592

Elever i kommunal grundskola antal 5 454 5 380 5 361 5 225 5 038

Elever i grundsärskola antal 104 94 75 65 86

Elever i kommunal gymnasieskola antal 2 965 3 003 3 041 3 102 3 166

Elever i gymnasiesärskola antal 87 88 79 53 70

Elever på komvux, inkl. SFI antal 2 740 2 624 2 654 2 841 2 793

Elever på särskild utbildning för vuxna antal 42 39 39 41 34

* 2021 års siffor för barn och utbildningsnämndens nyckeltal är preliminära och kan komma att justeras över tid, uppgifter kom-
mer från SCB ULS samt kommunens egen statistik. För tidigare år gäller uppgifter från Kolada och Skolverkets jämförelsetal.

Socialnämnden 2021 2020 2019 2018 2017

Köpta vårddagar missbruk antal 3 990 3 549 2 954 4 131 3 507

Personer med beslut om LSS-insats antal 564 537 526 491 495

Personer med personlig assisistent enligt LSS antal 33 29 23 25 26

Personer med beslut om hemtjänst och boendestöd 
(interna och externa) vid årets slut exkl. servicebostäder antal 1 025 1 002 1 128 1 181 1 206

Personer med verkställda beslut om boende enligt LSS antal 233 231 235 209 209

Personer med beslut om personlig assistans enl SFB antal 80 77 79 80 82

Platser i särskilda boenden inkl. korttids- och 
rehabiliteringsplatser antal 738 738 665 689 695

Biståndsbedömda hemtjänst- och boendestödstimmar/
månad exkl. servicebostäder

tim/
mån 38 897 39 900 39 783 39 707 44 948
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Samhällsbyggnadsnämnden 2021 2020 2019 2018 2017

Nybyggd gång- och cykelbana m 1 285 1 150 650 225 990

Bygglovsärenden st 659 607 523 588 662

Förhandsbesked st 97 97 86 60 43

Miljöärenden st 2 078 2 593 1 866 1 698 2 207

Livsmedelsärenden st 815 823 922 904 811

Lantmäteriförrättningar st 134 132 142 146 148

Kart- och mätärenden st 1 090 923 870 859 866

Planuppdrag st 6 19 19 8 7

Detaljplaner färdiga st 7 7 2 10 5

Producerade lägenheter detaljplan st 250 405 0 112 93

Detaljplanerad orörd mark ha 4,4 2,7 0 2,4 0,4

Tillbudsrapporter antal 89 54 27 56 28

Kultur och fritidsnämnden 2021 2020 2019 2018 2017

Kulturskolan kurs/elevplatser antal 1 136 1 383 1 293 1 150 1 155

Besök Bohusläns museum antal 64 472 106 157 247 566 270 273 280 095

Besök Regionteater Väst antal 3 089 3 785 7 761 10 270 8 708

Folkbiblioteken utlån antal 274 048 286 796 348 996 340 495 339 807

Bowlinghallen besök antal 17 452 24 831 48 022 50 000 56 500

Fridhemshallen besök antal 35 000 32 000 38 500 38 000 39 580

Walkesborgsbadet besök antal 81 700 53 557 79 469 110 873 118 223

Emaus lantgård besök antal 27 500 27 300 36 533 37 332 46 347

Rhododendron vid lekplats Ljungskile  
Foto: Maria Rasmusson
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             Till fullmäktige i  
Uddevalla kommun, 

organisationsnummer 
212000–1397 

Kommunens revisorer 
 

 

      
     

    
  

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnder och 

fullmäktigeberedningar och genom lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksam heten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Ur redogörelsen vill vi särskilt lyfta fram den fördjupade granskningen av kommunstyrelsens jävsutskott. Av 
granskningen framkommer att det finns otydligheter kring hur fördelningen mellan jävsutskottet respektive 
samhällsbyggnadsnämnden sett ut i vissa ärenden. Vi anser att både dåvarande kommundirektör och jävsutskottet bör 

anses som jäviga i de beslut som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning m edför 
denna hantering av ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. Granskningen visar därutöver 
på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och riktlinjer samt brister i kommunstyrelsens delegationsordning 

som skapar otydlighet gällande beslutsmandat. 

Vi bedömer att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de mål fullmäktige uppställt för god ekonomisk 

hushållning. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i 
dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Vi åberopar bifogad redogörelse. 
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Datum enligt digital underskrift 

  
 
 

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

 
  
Ulf Teghammar Bengt Andersson  Bo Sandell 

 
 
             
Inger Gillberg-Carlsson Joakim Lundvall  Johan Magnusson 
 
 
Bilaga: 
Redogörelse för revisionen år 2021 
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BEGREPPSFÖRKLARING

Ansvarsförbindelser
Förpliktelser i form av borgensåtagande, ställda panter 
och dylikt. Kostnaden belastar resultaträkningen det år 
förpliktelsen infrias.

Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande 
innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och an-
läggningar. 

Avskrivningar 
Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en an-
läggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig 
värdeminskning till följd av ålder och förslitning.

Avsättningar
Avsättningar är en ekonomisk formell förpliktelse vars 
belopp eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd. Kost-
naden belastar resultaträkningen det år förpliktelsen 
uppstår.

Balanslikviditet
Avser omsättningstillgångar i förhållande till kortfris-
tiga skulder. Anger betalningsförmågan på kort sikt.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut förde-
lad på tillgångar och skulder.

Bokslutsdispositioner
Avser de civil- och skatterättsliga reserveringar och 
fondavsättningar som kan göras i bokslutet i syfte att 
påverka det redovisade resultatet i resultaträkningen. 
Dessa bokslutsdispositioner utgör obeskattade reserver 
i balansräkningen. 

Budgetföljsamhet
Skillnaden mellan årets resultat och budgeterat resultat 
i relation till verksamhetens nettokostnad.

Driftredovisning 
Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den 
löpande verksamheten under året jämfört med budget.

Extraordinära poster
Händelser eller transaktioner som saknar ett tydligt 
samband med ordinarie verksamhet och som inte in-
träffar ofta eller regelbundet och som utgör ett väsent-
ligt belopp.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar hur likvida medel har för-
ändrats genom årets inkomster och årets utgifter.

Finansnetto
Utgör skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostna-
der.

Investeringsredovisningen 
Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat 
sig på olika sektorer, jämfört med budget.

Jämförelsestörande poster
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära 
men ändå viktiga att uppmärksamma vid jämförelse 
mellan olika år. 

Koncernredovisning 
En koncernredovisning är en redovisning för ett moder-
företag (i detta fall Uddevalla kommun) och dess ägda 
företag (över 20 %) sammanställs som om dessa vore 
en enda ekonomisk enhet.

Nettoinvesteringar
Utgifter för investeringar med avdrag för de investe-
ringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.

Nettokostnadsandel
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Anger hur stor del 
av skatteintäkterna som används till den löpande verk-
samheten.

Resultaträkning
Resultaträkningen redovisar intäkter och kostnader un-
der perioden samt återger hur förändringen av kommu-
nens eget kapital har framkommit. 

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totalt kapital (%). Anger 
betalningsförmågan på lång sikt.

Verksamhetens nettokostnad
Utgör skillnaden mellan de intäkter och kostnader som 
kommunens olika verksamheter skapat.

Självfinansieringsgrad och 
egenfinansiering
Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från 
den löpande verksamheten dividerat med nettoinveste-
ringar. Visar hur stor del av investeringar som finansie-
ras med egna medel. 

Egenfinansiering är ett liknande mått där avskriv-
ningar och resultat divideras med nettoinvesteringarna.
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VISION
Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
LIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna – 
mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling.
Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.

LUST – Uddevallas medborgare 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.

LÄGE – Uddevalla 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.



Besöksadress:
Varvsvägen 1

Postadress:
Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60  00
www.uddevalla.se



 

 
 

 Skrivelse  
 

1(1) 

2022-04-01 Dnr KS 2022/00200 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Revisionsberättelse 2021 för Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium ska enligt arbetsordningen § 5 bereda 

revisionsberättelsen och frågan om ansvarsfrihet för kommunens nämnder och 

beredningar. 

 

Presidiet har tagit del av revisionsberättelsen och har under det gångna året fört en 

dialog med revisionen om nämndernas arbete. Mot bakgrund av det som har 

framkommit i revisionsberättelsen och i dialog med revisorerna föreslår presidiet att 

kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och 

beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.      

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, 2022-04-01 

Revisionsberättelse för 2021 

Redogörelse för revisionen år 2020. 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att med hänvisning till revisionsberättelsen för 2021 bevilja ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.      

 

 

 

 

 

Elving Andersson (C)    Louise Åsenfors (S) 

Ordförande    1:e vice ordförande 

 

 

 

Christina Nilsson (KD) 

2:e vice ordförande 
 



 

 

 

 
 
 

   

            2022-03-31    

 

Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     
    

  

Redogörelse för revisionen år 2021 

 
Granskning av jävsutskottet 

Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 
handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. I granskningen gjordes bedömningen 
att kommunstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning 

genom jävsutskottet. Ett antal rekommendationer lämnades till kommunstyrelsen. 

Granskningen visade att det i huvudsak finns riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som 

möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. Dock visade stickprovsgranskningen på vissa brister 
avseende följsamhet till lagstiftning och riktlinjer. Delegationen och förvaltningsorganisationen 
bidrar till minskad risk för jäv. Enligt bedömningen som gjorde i granskningen finns däremot vissa 

brister i kommunstyrelsens delegationsordning som skapar otydlighet gällande beslutsmandat. På en 
övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka ärenden som ska till jävsutskottet respekt ive 

samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att tydliggöra hur fördelningen ska se ut i 
praktiken, eftersom det finns flera aspekter att ta hänsyn till. I granskningen konstateras att det finns 
otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa ärenden. Dåvarande kommundirektör och 

jävsutskottet bör anses som jäviga i de beslut som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklings-
projektet. Enligt bedömningen i granskningen medför denna hantering av ärenden ytterligare risker 

avseende jäv och risk för förtroendeskada. 

Granskning av beställarkompetens vid större projekt  

Granskningen syftade till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid större mark- och 
exploateringsprojekt och investeringar. I granskningen identifierades ett antal utvecklingsområden. 

Kommunstyrelsen rekommenderades att förtydliga och dokumentera ansvarsfördelningen mellan 
involverade nämnder i de större involveringsprojekten. Kommunstyrelsen rekommenderades därtill 
att förtydliga vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt beställarkompetens tillsätts i de 

större investeringsprojekten. Vidare rekommenderades kommunstyrelsen att säkerställa att 
kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda tjänstepersoner och förtroendevalda. 

Slutligen rekommenderades kommunstyrelsen att utveckla riskanalysen som ligger till grund för den 
interna kontrollen i respektive större investeringsprojekt. Samhällsbyggnadsnämnden 
rekommenderades att säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 

tjänstepersoner och förtroendevalda.  
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Granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt 

Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av partneringsamverkan i större 
investeringsprojekt. Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen har 
tillskapat ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 

partneringsamverkan i större investeringsprojekt. 

Kommunstyrelsen rekommenderades att stärka sin interna kontroll av kommunens partneringprojekt  
avseende de faktorer som branschen identifierat som framgångsfaktorer för framgångsrika 

prtneringprojekt. Därtill rekommenderades kommunstyrelsen att löpande ta del av återrapportering 
från pågående partneringprojekt utifrån rubricerade framgångsfaktorer tillika riskfaktorer. Slutligen 

rekommenderades kommunstyrelsen att tillse att samhällsbyggnadsnämnden tillskapar egen 
partneringledarkompetens i syfte att göra sig mindre beroende av externa konsulter för denna 
funktion. 

Förstudie avseende detaljplanprocessen 

Förstudien syftade till att översiktligt kartlägga detaljplanprocessen. Förstudien visade att det finns 

utmaningar kopplat till bland annat kompetensförsörjning. I förstudien identifierades ett antal risker. 
Det bedömdes finnas en risk för bristfällig styrning av arbetet med detaljplaner eftersom det saknas 
politiskt beslut kring hur prioritering av detaljplanerna ska göras. Därtill noterades en risk för långa 

handläggningstider på grund av resursbrist och hög ärendemängd per planhandläggare. Vidare visade 
förstudien på risk för otillräcklig beredning inför beslut om planbesked. Därtill identifierades en risk 

för bristfällig kontroll och uppföljning på grund av avsaknad av systematisk uppföljning av det 
sammanhållande arbetet med detaljplaner. 

Förstudie avseende styrdokument 

Förstudien syftade till att översiktligt kartlägga kommunens kommunövergripande styrdokument 
samt identifiera eventuella riskområden. I förstudien identifierades en risk att författningssamlingen 

innehåller styrdokument i behov av revidering då dokument daterade tidigare än 2020 inte följer de 
bestämmelser som finns i nuvarande riktlinjer avseende utformande och dokumentansvarig.  

Löpande granskning  

Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll genomförts. 
Den sammanfattande bedömningen var att den interna kontrollen kan förstärkas inom vissa 

områden. Granskningen har täckt in områden och aspekter väsentliga för revisionen. Granskningen 
resulterade i ett antal rekommendationer. 
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Kommunens revisorer 

 

 

 

      

     
    

  

Granskning gällande redovisning av leasingavtal 

Som en del av den löpande granskningen har en utökad granskning av vilka bedömningar gör och 

hur dessa bedömningar dokumenteras i form av underlag och kalkyler inför att nya leasingavtal 
beslutas.  

I granskningen rekommenderades kommunen att prioritera en genomgång av äldre avtal för att 
pröva om dessa är finansiella avtal eller ej, då en felaktig klassificering av framförallt större 
hyresavtal kan få väsentlig påverkan på kommunens resultat- och balansräkning samt nyckeltal.  

Transaktionsanalys löner 

Som en del av den löpande granskningen har en utökad granskning i form av transaktionsanalys 

genomförts. Transaktionsanalysen har omfattat kommunens samtliga lönetransaktioner från januari 
till och med oktober månad. Ett representativt urval har tagits där granskning genomförs inom varje 
område mot underlag som anställningsavtal, jämkningsbeslut, lönespecifikationer eller liknande. 

För de stickprov som granskats har inga felaktigheter framkommit av genomförd granskning. 

Granskning gränsdragning drift och investering 

Som en del av den löpande granskningen har en utökad granskning genomförts gällande 
gränsdragning mellan drift och investering. Utifrån den genomförda granskningen framkom att 
investeringsredovisningen ger en samlad bild av investeringsverksamheten och har utformats så att 

utfallet överskådligt kan stämmas av mot fullmäktiges budget. Det bedömdes i granskningen att 
årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräcklig information gällande drift- och 

investeringsredovisning enligt ovan. 

Granskning av delårsbokslutet  

Enligt kommunallagen ska det finnas en uppföljning av målen som har betydelse för god ekonomisk 

hushållning. Kommunfullmäktige har antagit ett antal riktningar, mått och mål med koppling till 
verksamheten och kommunens ekonomi. Kommunen når enligt flerårsplanen god ekonomisk 

hushållning när riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål visar god måluppfyllelse. 
Definitionen var i delårsrapporten per 31 augusti 2021 ändrad till att samtliga finansiella och två 
tredjedelar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse eller förbättring.  

I granskningen gjordes bedömningen att resultatet i huvudsak var förenligt med vad 
kommunfullmäktige bestämt, men att underlaget till grund för kommunstyrelsens antagen om den 

förväntade måluppfyllnaden av de 16 verksamhetsmässiga måtten varierar i kvalitet. Med bakgrund 
av detta gjordes bedömningen att det, per delårsbokslutet, inte gick att uttala om resultatet är 
förenligt med fullmäktiges definition för att uppnå god ekonomisk hushållning.  
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Årsbokslutsgranskning 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god 
redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning. 

I granskningen framkom att kommunen gör ett antal avsteg från rådet för kommunal redovisnings 
(RKR) rekommendationer. Bedömningen var ändå att kommunen i allt väsentligt upprättat bokslut 

och årsredovisning enligt god redovisningssed. 

I granskningen gjordes bedömningen att resultatet för 2021 inte är förenligt med kommunens 
definition av god ekonomisk hushållning för kommunen samt för koncernen som helhet. I 

granskningen konstaterades att kommunen uppfyller balanskravet. 

Grundläggande granskning 

Syftet med den grundläggande granskningen har varit att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen 
och God revisionssed. 

Den samlade bedömningen var att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Det 

konstaterades samtidigt att ett antal nämnder har begränsad måluppfyllelse i arbetet med 
nämndernas egna styrkort. Det konstaterades att i synnerhet kommunstyrelsen har en betydande 
andel mått som inte redovisats eller följts upp för helåret. Det noterades därtill att det förekom 

felaktig information avseende måluppfyllelsen i ett antal nämnders verksamhetsberättelser. Detta i 
jämförelse med vad som inrapporterats i kommunens styrning- och ledningsverktyg. 

Det bedömdes att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt en tillräcklig 
uppföljning, rapportering och intern kontroll i enlighet med kommunens riktlinjer. 

Slutligen bedömdes att överförmyndaren och beredningar säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med reglemente samt kommunfullmäktiges uppdrag. 



 

 

 

 
 
 

  

             Till fullmäktige i  
Uddevalla kommun, 

organisationsnummer 
212000–1397 

Kommunens revisorer 

 

 

      

     

    

  

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelsen, nämnder och 

fullmäktigeberedningar och genom lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksam heten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning 
som behövts för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Ur redogörelsen vill vi särskilt lyfta fram den fördjupade granskningen av kommunstyrelsens jävsutskott. Av 
granskningen framkommer att det finns otydligheter kring hur fördelningen mellan jävsutskottet respektive 
samhällsbyggnadsnämnden sett ut i vissa ärenden. Vi anser att både dåvarande kommundirektör och jävsutskottet bör 

anses som jäviga i de beslut som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning m edför 
denna hantering av ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. Granskningen visar därutöver 
på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och riktlinjer samt brister i kommunstyrelsens delegationsordning 

som skapar otydlighet gällande beslutsmandat. 

Vi bedömer att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de mål fullmäktige uppställt för god ekonomisk 

hushållning. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i 
dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

Vi åberopar bifogad redogörelse. 
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Datum enligt digital underskrift 

  
 
 

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

 
  
Ulf Teghammar Bengt Andersson  Bo Sandell 

 
 
             
Inger Gillberg-Carlsson Joakim Lundvall  Johan Magnusson 
 
 
Bilaga: 
Redogörelse för revisionen år 2021 
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Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr KS 2022/00013 

Redovisning av ej avgjorda motioner och medborgarförslag 
den 28 februari 2022  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att  

kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet  

väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska  

detta redovisas för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan i samband med  

redovisningen fatta beslut om att avskriva ärenden från fortsatt handläggning. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är  

färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 

 

I förteckningar daterade den 2022-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har  

avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än  

ett år sedan i kommunfullmäktige.  

 

Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2022 fanns 20 ej avgjorda  

motioner varav fyra är äldre än ett år samt sju medborgarförslag som är äldre än ett år. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

Förteckningar över ej avgjorda motioner, 2022-02-28 

Förteckningar över ej avgjorda motioner 2022-02-28 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna redovisningen. 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-02-28 Dnr KS 2022/00013 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har 

avgjorts den 28 februari 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen kap 5 § 35 ska motioner och medborgarförslag beredas så att  

kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet  

väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska  

detta redovisas för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan i samband med 

redovisningen fatta beslut om att avskriva ärenden från fortsatt handläggning. 

 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 30 ska alla motioner som inte är  

färdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober. 

 

I förteckningar daterade den 2022-02-28 redovisas samtliga motioner som ännu ej har  

avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes för mer än  

ett år sedan i kommunfullmäktige.  

 

Av förteckningarna kan utläsas att det den 28 februari 2022 fanns 20 ej avgjorda  

motioner varav fyra är äldre än ett år samt sju medborgarförslag som är äldre än ett år. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-28 

Förteckningar över ej avgjorda motioner, 2022-02-28 

Förteckningar över ej avgjorda motioner 2022-02-28 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Berörda handläggare och nämnder 

 



 

 

 
 
 

Ärendeförteckning 
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2022-02-28 

 

  

Förteckning över ej avgjorda motioner 2022-02-28 

Nummer Datum då motionen 

väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 

2021/00641 

2021-11-10 Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP om 

fotbollsplan på Rimnersområdet 

Motionen har remitterats till kultur och 

fritidsnämnden. Nämnden har ännu ej 

svarat. 

KS 

2021/00640 

2021-11-10 Motion från Ann-Marie Viblom (MP) och Jarmo Uusitalo (MP) 

om att bevara Ljungskiles kulturarv 

Motionen har remitterats till kultur och 

fritidsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna 

har ännu ej svarat. 

KS 

2021/00639 

2021-11-10 Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 

att etablera ett Uddevalla Tomt AB 

Motionen har remitterats till 

kommunstyrelsen. Ärendet är under 

beredning hos kommunledningskontoret.  

KS 

2021/00570 

2021-10-13 Motion från Kent Andreasson, (UP) och Lars Olsson (UP) om 

ökad arrendetid för Ljungskile segelsällskap 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har 

ännu ej svarat. 

KS 

2021/00568 

2021-10-13 Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer 

Hasslebäck (UP) om Översvämningsskydd längre västerut 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har 

ännu ej svarat. 

KS 

2021/00490 

2021-09-08 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 

Hasslebäck (UP) om utökade resurser för hamnens flytt till 

Fröland 

Motionen har remitterats till 

kommunstyrelsen. Ärendet är under 

beredning hos kommunledningskontoret. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
 

 

2(4) 

 

2022-02-28 

 

  

 

 

Nummer Datum då motionen 

väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 

2021/00489 

2021-09-08 Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 

åtgärder och utveckling för fastigheten Tjöstelsröd 1:14, 

Arendalsvägen 4 i Ljungskile 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har 

ännu ej svarat. 

KS 

2021/00487 

2021-09-08 Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om 

upprustning och utveckling av strandpromenaden i Ljungskile 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har 

ännu ej svarat. 

KS 

2021/00369 

2021-06-14 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 

(UP) om funktionshinderplan 

Motionen har remitterats till 

kommunstyrelsen och rådet för personer 

med funktionsnedsättning. Ärendet är 

under beredning hos 

kommunledningskontoret. 

KS 

2021/00368 

2021-06-14 Motion från Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson UP om 

uppgradering av konstgräsplan vid Skarsjövallen 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden och kultur och 

fritidsnämnden. Nämnderna har ännu ej 

svarat. Ungdomsfullmäktige har på eget 

initiativ yttrat sig. 

KS 

2021/00316 

2021-05-12 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 

(UP, Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP)  om 

införande av P-skiva i centrum 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har 

ännu ej svarat. 

KS 

2021/00315 

2021-05-12 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 

(UP, Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP)  om 

miljövänliga p-platser i centrum 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har 

ännu ej svarat. 



 
 
 

Ärendeförteckning 
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Nummer Datum då motionen 

väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 

2021/00256 

2021-04-14 Motion från Kent Andreasson (UP) och Kenth Johansson (UP) 

om  trygghets - och säkerhetsskapande åtgärder på Parkgatan 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden har 

ännu ej svarat. 

KS 

2021/00255 

2021-04-14 Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om en 

effektivare hantering av plastgräsplanen i Ljungskile 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnasnämnde och kultur och 

fritidsnämnden. Nämnderna har ännu ej 

svarat. 

KS 

2021/00171 

2021-03-10 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 

Hasslebäck (UP) om att utveckla och ta tillvara på möjligheter 

för att bli ett fantastiskt besöksmål 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden som har yttrat 

sig. Kommustyrelsen behandlade ärendet 

den 23 februari och ärendet är anmält till 

kommunfullmäktige den 10 mars. 

KS 

2021/00170 

2021-03-10 Motion från Jarmo Uusitalo (MP) om att alla nya fordon inom 

Uddevalla kommun skall vara fossilfria 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden och 

kommunstyrelsen. Nämnderna har ännu 

inte svara. Ungdomsfullmäktige har på 

eget initiativ yttrat sig. 

KS 

2021/00106 

2021-02-10 Motion från Lars Olsson (UP) och Kent Andreasson (UP) om att 

införa en avgift på Landbadet 

Motionen har remitterats till kultur och 

fritidsnämnden. Nämnden har ännu ej 

yttrat sig. Ungdomsfullmäktige har på 

eget initiativ yttrat sig.  

KS 

2020/00626 

2020-10-14 Motion från Torsten Torstensson (C) och Stig Olsson (C) om att 

ta fram rapport om jordbruksmarkens värden i 

samhällsplaneringen  

Ärendet har remitterats till 

kommunstyrelsen. Ärendet bereds hos 

kommunledningskontoret. 
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Nummer Datum då motionen 

väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 

2019/00912 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare Motionen har remitterats till det 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning samt 

kommunstyrelsen. Rådet har svarat. 

Ärendet bereds hos 

kommunledningskontoret. 

KS 

2019/00910 

2019-12-11 Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 

om enkelt avhjälpta hinder 

Motionen har remitterats till 

samhällsbyggnadsnämnden, det 

kommunala rådet för äldre och det 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättningar. Råden har svarat 

men samhällsbyggnadsnämnden har ännu 

ej svarat. 
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Ärendeförteckning över medborgarförslag som inte har avgjorts 1 år efter att de väcktes i kommunfullmäktige, 2022-
02-28 

Nummer Datum då ärendet 

väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 

2021/00078 

2021-02-10 Medborgarförslag om porrfilter. Kommunfullmäktige har delegerat ärendet till 

kommunstyrelsen. 

KS 

2021/00051 

2021-02-10 Medborgarförslag om porrfilter på wifi-nätverk och 

trådbunden uppkoppling inom skolan. 

Kommunfullmäktige har delegerat ärendet till 

kommunstyrelsen. 

KS 

2020/00800 

2021-02-10 Medborgarförslag från Liam Rognli om gatubelysning på 

gång-och cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp. 

Kommunfullmäktige delegerade ärendet till 

kommunstyrelsen efter remiss till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden har svarat och 

kommunstyrelsen har beslutat. Trafikverket har 

lämnat nya uppgifter som påkallar ett nytt beslut i 

kommunstyrelsen. 

KS 

2020/00784 

2021-02-10 Medborgarförslag från Kjell Hansson om att placera ut 

bänkar längs gång- och cykelvägen på Edingsvägen. 

Kommunstyrelsen har delegerat ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

KS 

2020/00765 

2020-12-09 Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare. Kommunfullmäktige har delegerat ärendet till 

kommunstyrelsen. Kommunledningskonteret har 

berett ärendet men kommunstyrelsen beslutade 

2022-02-22 att återremittera det för fortsatt 

handläggning. 
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Nummer Datum då ärendet 

väcktes i 

kommunfullmäktige 

Beskrivning Ärendets beredning 

KS 

2020/00669 

2020-11-11 Medborgarförslag från Angelica Wahlberg om lokal till 

Djurens vänners katthem. 

Kommunfullmäktige har delegerat ärendet till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

KS 

2020/00380 

2020-06-10 Medborgarförslag från Juhani Jouniola om placering av 

simhall. 

Kommunfullmäktige har delegerat ärendet till 

kommunstyrelsen. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr KS 2022/00090 

Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt.  

 

I verksamhetsberättelsen beskrivs vad som är gjort inom ramen för beredningens 

ansvarsområde under 2021.  

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01. 

Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen. 

Sammanställning av inkomna medborgarförslag 2020 och inkomna synpunkter 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  

 

att godkänna verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen. 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Demokratiberedningen 

 

2022-02-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2022/00090 

Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad 

som är gjort inom ramen för beredningens ansvarsområde under 2021. 

 

På sammanträdet godkänner demokratiberedningen verksamhetsberättelsen. 

Demokratiutvecklare/utredare Andréa Kihl presenterar sammanställningen av inkomna 

medborgarförslag och synpunkter.  Därefter följer en diskussion i beredningen om 

medborgarförslagen som påverkanskanal.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen 

Sammanställning av inkomna medborgarförslag 2020 och inkomna synpunkter 2021 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige  

att godkänna verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen 

  

  



 
 

Kommunledningskontoret 1(8) 

2021-01-26        Dnr:  KS 2022/00090 

 

 
 

 
Handläggare  

Utredare Andréa Kihl 
Kontakt: +46522696008 

andrea.kihl@uddevalla.se 

Verksamhetsberättesle 2021 för demokratiberedningen 

Ledamöter 2021: 

Elving Andersson, (C), ordförande 

Ulrika Lundström (V) vice ordförande 

Louise Åsenfors (S) 

Fredrik Södersten (M) 

Ralph Steen (L) 

Martin Pettersson (SD) 

Joceline Haddad (KD) 

Ole Borch (MP)  

Manal Keryo Persson (UP)  

 

Enligt nya bestämmelser från 2020-09-09 ska antalet ledamöter i Demokratiberedningen 

öka från sju till nio. Ökningen genomfördes från och med 2021. I samband med det 

gjordes också ett skifte av vice ordförande i beredningen.  

 

Beredningens uppdrag  

• Bereda ärenden om utveckling och samordning av kommunens demokratiarbete 

• Kommunövergripande samrådsorganens genomförande och utveckling  

• Ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris  

• Initiera demokratiprojekt  

 

l övrigt bereder demokratiberedningen de ärenden som fullmäktige beslutar att 

överlämna till den. Beredningen får även väcka ärenden i fullmäktige inom sitt 

ansvarsområde. Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till 

dess uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen 

finner påkallade (kommunfullmäktiges arbetsordning §45) 

 

Verksamhetsbeskrivning:  

 

Följande beslutsärenden har beredningen hanterat under året:  

  

Dnr KS 2021/00071 Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 

Dnr KS 2020/00755 Erbjudande utbildning, avhopp från politiska uppdrag, helt eller 

delvis på grund av hot och hat, rapport från SKR 

Dnr KS 2021/00036 Uddevalla kommuns Demokratipris 2021 
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Dnr KS 2020/00773 Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) om 

att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris årligen för civilkurage  

Dnr KS 2021/00465 MR-kommun (Mänskliga Rättigheter-kommun)  

Dnr KS 2021/00176 Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ändra arbetsordningen i 

ungdomsfullmäktige  

Dnr KS 2021/00464 Enkät angående hot och hat mot förtroendevalda  

Dnr KS 2021/00543 Revidering av riktlinjer demokratipriset  

Dnr KS 2021/00556 Bestämmande av sammanträdestider för demokratiberedningen 

2022  

Dnr KS 2021/00625 Samtal angående beslut KS 2018/00885 om att införa en årlig 

medborgardag på Kontaktcenter  

Dnr KS 2021/00619 Ändring av ungdomsfullmäktiges arbetsordning gällande 

ersättarnas roll samt mötestider  

Dnr KS 2021/00698 Dialog om aktiviteter för ökat valdeltagande 2022  

 

 

Informationsärenden:  

Dnr KS 2019/00186 Deltagande i SKR nätverk för att utveckla medborgarbudget för 

demokratisk och social hållbarhet 

Dnr KS 2021/00076 Rapport från Ungdomsfullmäktige 

Dnr KS 2021/00155 Rapport från det kommunal rådet för äldre och det kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning  

Dnr KS 311727 Uddevalla kommuns arbete för att förebygga och hantera hot och hat 

mot förtroendevalda, information från säkerhetschef Björn Segelod  

Dnr KS 308112 Uppmärksammandet av nationella minoriteter 20 år, 

minoritetskonsulent Anna Partanen presenterar förslag på reviderat upplägg  

Dnr KS 2021/00071Verksamhetsberättelse 2020 för demokratiberedningen 

sammanställning inkomna medborgarförslag 2019 och inkomna synpunkter 2020  

Dnr KS 311269 Information digital signering via Open E  

Dnr KS 311268 Förvaltningens bemötande gentemot medborgare 

Dnr KS 2021/00291 Resultat från genomförd medborgarundersökning utifrån områden i 

plan Integration 2030  

Dnr KS 2021/00289 Information om SCB:s medborgarundersökning 2021  

Dnr KS 2021/00465 MR-kommun (Mänskliga Rättigheter-kommun)  

Dnr KS 31620 Rapport från MR dagarna  

 

Reflektioner från det gångna året 

En reflektion från beredningens ledamöter är att pandemin påverkade en stor del av 

2021, liksom 2020. Till exempel ställdes det årliga politikertorget under 

nationaldagsfirandet in. I en framåtblick för 2022 lyfter ledamöterna att målet bör vara 

att komma tillbaka till den aktivitet som var innan pandemin och att beredningen kan 

sätta upp ett antal målpunkter för vad som ska göras under året. 
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Demokratipriset  

Uddevalla kommuns demokratipris delas ut för att uppmärksamma och belöna en 

enskild person eller personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt 

värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av 

diskriminering i Uddevalla. Priset består av ett diplom och en prissumma på 10 000 kr. 

priset kan ej tilldelas verksamheter som ingår i kommunkoncernen.  

 

Demokratipriset delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni. 

Utav de nomineringar som inkom till kommunen så valde juryn att tilldela 2021 års 

demokratipris till Studieförbundet Vuxenskolan Väst med motiveringen:  

 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst bygger sin verksamhet på att sprida kunskap och 

förståelse mellan människor i form av studiecirklar och genom att driva olika projekt 

som främjar demokrati och folkbildning. I en tid där demokratiska krafter måste jobba 

på högvarv är initiativ som sträcker ut händer mellan människor nödvändiga och 

välkomna. Genom att tilldela Studieförbundet Vuxenskolan Väst priset vill Uddevalla 

kommun uppmärksamma förbundets viktiga insatser och lyfta fram folkbildningens roll 

i främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter 

 

2021 delades priset ut i samband med det digitala firande av nationaldagen 6 juni 2021.  

 

Revidering av riktlinjer för demokratipriset 

Under hösten 2021 behandlade demokratiberedningen ett ärende om revidering av 

demokratipriset riktlinjer. Bakgrunden var en motion om att inrätta ett pris för 

civilkurage. Kommunstyrelsens avslog motionen men förslog att den skulle skickas till 

demokratiberedningen för bedömning om civilkurage kan och/eller bör vara ett 

kriterium vid utseende av demokratipristagare. Demokratiberedningen diskuterade och 

fattade beslut. Från och med 2022 gäller nya reviderade riktlinjer för demokratipriset. 

Civilkurage ingår nu som ett kriterium tillsammans med främjande av demokrati, 

mänskliga rättigheter och motverkande av diskriminering.  

Samordna och utveckla kommunens demokratiarbete samt driva 

demokratiprojekt 

 

Hot och hat mot förtroendevalda och det demokratiska samtalet 

Beredningen har informerat sig och engagerat sig i frågor som det allt hårdare 

demokratiska samtalet i samhället och problemet med hot, våld och trakasserier mot 

förtroendevalda.  Beredningen tog initiativ till att samordna så att nämndspresidier och 

gruppledare kunde ta del av SKR:s utbildning i ämnet. Demokratiberedningen har också 

tagit initiativ till att en digital enkät genomförts hos förtroendevalda i kommunen. Syftet 

med enkäten är att få en bild av hur stort problemet är i Uddevalla. Enkäten kommer 

också att utgöra en grund för fortsatt arbete tillsammans med enheten för trygghet och 

samhällsskydd.  
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Deltagande i SKR nätverk för att utveckla medborgarbudget för demokratisk och 

social hållbarhet 

 

Kommunen är under perioden 2019-2022 med i SKR:s nätverk för att utveckla 

medborgarbudget för demokratisk och social hållbarhet. Målet är att kommuner prövar 

och utvecklar medborgarbudget utifrån SKR:s modell under tre år och att efter avslutat 

projekt kunna visa på goda exempel på medborgarbudget. Under 2019-2020 deltog 

Uddevalla med medborgarbudget  ”Tillsammans mot segregation”. Under 2021 har 

fokus legat på att hitta lämpliga objekt för att genomföra ytterligare en 

medborgarbudget. Demokratiberedningen förde dialog med samhällsbyggnadsnämnden 

och samhällsbyggnadsförvaltningen om att genomföra medborgarbudget kopplat till 

stadsutvecklingsprocesser. En medborgarbudgetprocess kommer att genomföras i 

samband med fortsättningen på arkitekttävlingen Europan och utvecklingen av 

Dalabergs Centrum.  Projektet kommer att starta 2022 och projektleds av 

samhällsbyggnadsförvaltningen.  

De kommunala samrådsorganens genomförande och utveckling  

 

Sedan 1 januari 2017 har demokratiberedningen det samlade ansvaret för kommunens 

övergripande samrådsorgan; rådet för äldre, rådet för personer med 

funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige.  

 

Ungdomsfullmäktige  

 

Ett fokus under året har varit att få igång ett fungerande ungdomsfullmäktige. Under 

våren bestod ungdomsfullmäktige av fem personer. Efter nomineringen och valet i 

september 2021 femdubblades ungdomsfullmäktige till 25 ungdomar, från olika 

högstadieskolor, gymnasieskolor, politiska ungdomsförbund samt en fritidsgård.  Efter 

två avhopp består ungdomsfullmäktige nu av 19 ordinarie ledamöter och fyra ersättare.  

 

Ungdomsfullmäktige har haft sex st sammanträden under 2021. Under vårterminen 

2021 hölls alla möten på distans på grund av pandemin. I början av året hade 

ungdomsfullmäktige bland annat dialog med tjänstepersoner och politiker om 

fritidsgårdar. Ungdomsfullmäktige har behandlat inkomna medborgarförslag och 

motioner och la också fram två egna förslag till politiken- ett om lunchkort för elever 

som pluggar på distans och ett om ökat antal möten för ungdomsfullmäktige. De senare 

förslaget behandlades i demokratiberedningen och godkändes senare i 

kommunfullmäktige.   

 

Under september har nominering och val genomförts digitalt på högstadieskolor, 

gymnasieskolor och fritidsgårdar. Den 8 oktober träffades det nyinvalda 

ungdomsfullmäktige för ett första möte, kick off och utbildning i demokrati, 

kommunens organisation samt mötesteknik. De har under hösten valt en egen styrelse 

och haft dialog med kommunstyrelsen angående ett beslut som fattats om skoltrafiken. 
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Ungdomsfullmäktiges styrelse har besökt kommunfullmäktige och tagit upp 

barnkonventionen och barn och ungas rätt till inflytande i beslut som påverkar dem. 

Något som ungdomsfullmäktige lyfter fram som viktigt är att de får chans att påverka i 

ett tidigt skede i beslut som påverkar unga, inte för sent i processen.   

 

Ungdomsfullmäktige fattade i december beslut om användning av resterande budget för 

2021. De 31 600 kronorna fördelades till skolor så att de kunde köpa in spel, 

sportutrustning och annat som aktiverar eleverna. 

 

Ungdomsfullmäktige planerar liksom förra året att göra en egen verksamhetsberättelse 

vid mandatperiodens slut.   

 

 

Kommunala rådet för äldre (KRÄ) och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning (KRF)  

 

Båda råden består av 18 ledamöter varav tio är representanter från 

pensionärsorganisationer resp. funktionsrättsorganisationer och åtta är representanter 

från nämndernas presidium (två från varje nämnd). I KRÄ är en plats är för tillfället 

vakant då en av pensionärsorganisationerna i Uddevalla lagts ner.  Råden sammanträder 

sex gånger om året. På två av sammanträdena, som är gemensamt för båda råden ska 

även kommunstyrelsens presidium delta.  

 

Under 2021 har det varit möjligt att delta antingen på plats i sammanträdesrummet eller 

på distans via Teams. Det har genomförts en utbildning under 2021. Utbildningen tog 

bland annat upp riktlinjerna för råden, kommunens organisation. Vice ordförande i 

respektive råd informerade om hur pensionärsorganisationerna resp. 

funktionsrättsorganisationerna fungerar.   

 

Information och punkter som varit uppe i KRF har bland annat handlat om kommunens 

planering inför kommande säsongs placering av uteserveringar, för små och smala 

handikappsplatser, information om Västtrafiks nya zon-indelning och kostnader, 

färdtjänst, hur de på  boenden klarat isoleringen p g a coronapandemin och 

trygghetsskapande åtgärder i centrum.  

 

Information och ärenden som varit uppe i KRÄ har bland annat handlat om 

brukarundersökningen 2020, planerade och pågående projekt av äldreboenden, 

tandvårdsintyg, Digidelcenter, Uddevallas kollektivtrafikplan och trygghetsskapande 

åtgärder i centrum. Kommunala rådet för äldre har bland annat varit delaktiga i; samråd 

översiktsplan 2022 och skickat in synpunkter, informerats om utvecklingen av 

Rimnersområdet och gavs möjlighet att svara på enkät samt lämna in synpunkter och 

haft dialog om seniormässa 2022. Dialog om seniormässa 2022 har inneburit att rådet 

blivit engagerat i genomförandet av den och mässan planeras äga rum hösten 2022. 
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Presidierna i KRÄ samt KRF deltog på demokratiberedningens sammanträde 10 mars 

2021 för att informera om hur det fungerar i rådet och vad som behöver förbättras eller 

förändras. 

 

En av de stående punkterna på sammanträdena i råden är ”information från 

socialtjänsten” där socialchefen informerar och svarar på frågor. Den andra är 

”nämndernas representant informerar” där representanterna bland annat informerar om 

ärenden som nämnden ska fatta beslut om eller har fattats beslut om samt svarar på 

frågor.  

 

På sammanträdena lyfter ofta ordförande att råden kan vara ett remissorgan och ska ges 

möjlighet att lämna synpunkter i frågor eller ärenden som berör dem. Upplevelsen är att 

de blir tillfrågade sent och ibland har det fattats beslut utan att de har informerats eller 

varit delaktiga som remissorgan. Återkopplingen från politiken, i vissa av rådets frågor 

som lyfts under 2021, har upplevts som bristande.   

 

Uppföljning av medborgardialoger i kommunen 

 

Emmaus lantgård 

Under 2021 har det varit fortsatt dialog om utvecklingen av Emmaus lantgård. 

Uppdraget har letts av Kultur och Fritidsförvaltningen, enheten offentlig kultur. 

Dialogen inleddes november 2020 då medborgare kunde lämna förslag via webben. 235 

förslag kom in, från personer i åldrarna 6 år till 80 år. Intervjuer genomfördes också på 

plats på lantgården.  Medborgare fick i den digitala enkäten välja om de ville bli 

kontaktade för fortsatt dialog. Förvaltningen skickade ut inbjudan till intresserade och 

under våren 2021 deltog 39 personer i fokusgrupper kring olika ämnesområden. 

Huvudtemat i fokusgrupperna var deltagarnas utvecklingstankar om Emmaus. 

Fokusgrupperna genomfördes digitalt på grund av pandemin.  Resultaten av 

medborgardialogen har publicerats på Emmaus lantgård sida på uddevalla.se. 

Sammanställningen från fokusgrupperna har skickats till verksamheten.  

 

Kulturstråket 

I planeringen av Kulturstråket i centrum har en del dialoger genomförts under året. 

Kultur och Fritidsförvaltningens enhet offentlig kultur har bjudit in de som bor och 

verkar runt Kungsgatan och det blivande Kulturstråket till ett ”Vipp-kaffe”. Det 

genomfördes två ”sittningar” på Frideborg i december 2021. De 40 inbjudna personerna 

fick information om historiken i byggnaderna och gatan, om de nya konstverken och 

vad som planeras framåt och kunde ställa frågor, komma med synpunkter och tankar. 

Gruppen kommer fortsatt att bjudas in kontinuerligt under processen. Framöver planerar 

förvaltningen medborgardialog med den bredare allmänheten. Under året innan, 2020, 

genomfördes dialoger med kulturföreningar i området.  
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Rimnersområdet områdesutveckling 

Medborgar- och föreningsdialoger har förts i områdesutvecklingen av Rimnersområdet.  

Processledare för dialogen har skickat ut enkäter och haft fördjupad dialog med 

föreningar och organisationer. Medborgare har kunnat tycka till via ett formulär på 

uddevalla.se. Alla svar har sammanställts i ”Så här tycker ni om Rimnersområdet”: 

Svaren från medborgare och föreningar kommer att ligga till grund för en förstudie.  

 

Friluftsplanen, remiss 

I samband med att friluftsplanen varit på remiss har medborgare kunnat komma med 

inspel via ett formulär på webbsidan. Det har fått svara på vad friluftsliv är för dem och 

vad som kan förbättras och utvecklas med friluftslivet i Uddevalla. Svaren från 

medborgare kommer att vara en del i den handlingsplan som ska tas fram till 

friluftsplanen.  

 

Samråd angående ny Översiktsplan 

Under året har en ny digital Översiktsplan varit ute för samråd. Samrådsförslaget var 

utställt på samtliga bibliotek och i Kontaktcenter, på kommunens hemsida, och 

remitterats till nämnder och bolag, statliga myndigheter samt organisationer och 

intresseföreningar. Projektledaren för översiktsplanen blev även under samrådstiden 

inbjuden informera om planen på vissa digitala möten.  Synpunkterna som kommit in 

under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

 

Samråd angående skola på Skäret och nybyggnation av Ljungskileskolan 

Under våren och hösten 2021 har samhällsbyggnadsförvaltningen fört samråd med 

närboende och berörda angående projektering av skola på Skäret. När det gäller 

ombyggnationen av Ljungskileskolan hölls ett digitalt informationsmöte i december 

2021. Material från mötet och svar på inkomna frågor och synpunkter har sammanställts 

och finns på kommunens hemsida. 

 

Budget 2021 

 

Demokratiberedningen Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse 2021 

Demokratipris 10 000 10 000 0 

Arvode  179 000 160 000 -19 000 

Övrigt 7000 67 000 60 000 

 Totalt 195 000 237 000 42 000 

 

Demokratiberedningen har 2021 haft en budget på 237 000 kronor.  10 000 är avsatt för 

demokratipriset, 160 000 för arvode och 67 000 för övriga kostnader så som 

konferenser och resor. 2021 redovisar demokratiberedningen ett överskott på 42 000.  
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Bilaga:  

Sammanställning av inkomna medborgarförslag 2020 och inkomna synpunkter 2021 
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Handläggare 

Utredare Andréa Kihl 

Telefon: 0522696008 
andrea.kihl@uddevalla.se 

 

Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen 

Sammanfattning 

Demokratiberedningen ansvarar för att bereda ärenden om utveckling och samordning 

av kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens 

genomförande och utveckling, ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns 

demokratipris samt att initiera demokratiprojekt. I verksamhetsberättelsen beskrivs vad 

som är gjort inom ramen för beredningens ansvarsområde under 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Verksamhetsberättelse 2021 för demokratiberedningen 

Sammanställning av inkomna medborgarförslag 2020 och inkomna synpunkter 2021 

 

Förslag till beslut  

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige  

 

att godkänna informationen 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Andréa Kihl 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till kommunfullmäktige 
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Sammanställning av inkomna medborgarförslag 2020 och 

inkomna synpunkter 2021 

 

Uppföljningen av medborgarförslag görs med ett års eftersläpning eftersom 

kommunfullmäktige eller utsedd nämnd har ett år på sig att besluta i ärendet från 

det att det inkommit till kommunen. 2020 inkom 94 medborgarförslag. Siffran 

inkluderar ett inkommet ungdomsförslag som ungdomsfullmäktige ställt sig 

bakom och som därmed gått vidare som ett medborgarförslag. 

 53 förslag kommer från kvinnor, 40 förslag kommer från män (OBS: siffrorna är 

en uppskattning, baserat på förslagsställarens namn).  

Nämnd Antal 

Kommunstyrelsen 16 

Barn och utbildningsnämnden 3 

Socialnämnden 1 

Kultur och fritidsnämnden 14 

Samhällsbyggnadsnämnden 60 

Totalt 94 

 

Vad handlar förslagen om?  

Samhällsbyggnadsnämnden har fått in flest förslag till sig (60 st). De flesta 

förslagen rör området trafik och vägar: hastighetsbegränsningar och vägbulor, 

övergångställen, gång-och cykelbanor och parkeringsplatser. Något som sticker ut 

2020 är att hela femton förslag rör behovet av en kommunal hundrastgård. Alla 

dessa förslag har blivit ”besvarade” av kommunen med hänvisning till principiell 

bestämmelse om att kommunal hundrastgård inte ska anläggas i Uddevalla. Andra 

vanligt förekommande medborgarförslag är förslag på aktivitetsytor som 

lekplatser, utegym och padelbanor.  

Beslut i medborgarförslag 

Liksom tidigare år blir en majoritet av förslagen 

”besvarade”.  I besvarade förslag är det vanligt att 

hänvisa till kommunala bestämmelser, pågående 

utredningar, att kommunen redan genomfört det som 

står i förslaget, eller att en annan aktör till exempel 

en myndighet är ansvarig. I vissa besvarade förslag 

är beslutet att kommunen ska beakta förslaget i kommande planer, att ge ett 

uppdrag till förvaltningen eller att en hemställan skickas till berörd myndighet (i 

Handläggare 

Utredare Andréa Kihl 
Telefon:0522-696008 

andrea.kihl@uddevalla.se 

Beslut Antal förslag 

Avslår 23 

Bifall 9 

Besvarat 59 

Ej besvarat än 3 
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de fall kommunen inte äger frågan).  Inkomna svar från myndigheter går att följa i 

ärendet. I övrigt går det inte att följa eventuell fortsättning av förslaget i ärendet. 

 

I flera beslut där medborgarförslag blir besvarade görs hänvisning till ekonomiska 

förutsättningar eller hänvisning till att det på andra sätt inte är lämpligt eller 

praktiskt genomförbart. Det finns därmed stora likheter i beslut där 

medborgarförslag besvaras och beslut där de avslås. 

Åtta av de förslag som anses besvarade har haft en betydlig påverkan, på samma 

sätt som förslag som får bifall. Beslutet har då varit att genomföra delar i 

förslaget, att förslaget inkluderas i kommande budget eller att förvaltningen ska 

utreda om och hur förslaget kan genomföras. Dessa åtta förslag tillsammans med 

de nio förslag som fått bifall gör att medborgarförslagen 2020 har en 

påverkansgrad på 18 %.  

Diagram över beslut gällande medborgarförslag 2020: 

 

 

Medborgarförslag 2020 som getts bifall:  

• 2020/00800 Medborgarförslag från Liam Rognli om gatubelysning på 

gång-och cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp 

• 2020/00782 Medborgarförslag om belysning i Sörkälleparken 

• 2020/00748 Medborgarförslag från Inga Lundqvist om att uppmärksamma 

internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor 

• 2020/00570 Medborgarförslag om att anlägga en gång/cykelbana vid 

Hogstorps skola 

24%

10%

63%

3%

Avslag Bifall Besvarat Ej besvarat än
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• 2020/00569 Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om att inrätta ett 

naturpris 

• 2020/00541 Medborgarförslag från Fredrik Olsson om att bygga om 

infarten till Hogstorps skola 

• 2020/00492 Medborgarförslag från Kristina Börjesson om att ta bort 

fågelhuset i Hasselbacken 

• 2020/00427 Medborgarförslag om att sätta ut bojar i vattnet på badplatser 

för kunna öva på simning 

• 2020/00197 Medborgarförslag om att installera skåp vid Landbadet 

 

Medborgarförslag 2020 som inte getts bifall i beslutet men haft en faktisk 

påverkan:  

• 2020/00753 Medborgarförslag om förbättring samt tydliggörande av 

information för medborgarna kring motionsslingor  

• 2020/00651 Medborgarförslag från Cecilia Cinar om restaurering av 

bryggan längs Rödön 

• 2020/00526 Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 

680 i Ljungskile vid övergångsstället i anslutning till gångbron 

• 2020/00525 Medborgarförslag från Malin Elbing om att bygga ett 

kallbadhus vid Skeppsviken 

• 2020/00509 Medborgarförslag om rullstolsvänligt utegym vid Bjursjön 

• 2020/00499 Medborgarförslag från Martin Bäckström om att ha 

löparbana/friidrottsanläggning öppen för allmänheten vissa tider dagligen 

• 2020/00293 Medborgarförslag från Ellinor Andersson om bastu och 

kallbad för kommuninvånarna 

• 2020/00595 Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt 

 

Under 2021 inkom 91 medborgarförslag. I siffran inkluderas två ungdomsförslag 

som gick vidare som medborgarförslag efter att ungdomsfullmäktige ställts sig 

bakom dem. Förslagen redovisas med ett års eftersläpning (2023).   

 

Inkomna synpunkter via E-tjänsten 2021:  

Nedan inkomna synpunkter har kommit in via kommunens E-tjänst 

 under 2021 

 

Nämnd Fråga Beröm Klagomål Totalt  

Kommunledningskontoret     6 6 

Barn och utbildning     7 7 

Socialtjänsten     10 10 

Kultur och fritid   2 3 5 

Samhällsbyggnad 9 3 37 49 

Alla förvaltningar:  9 5 63 77 

https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/dialog-och-synpunkter/fragor-och-synpunkter.html
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Den större delen av klagomålen inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Det rör skötsel av offentliga platser så som parker, trafiksäkerhet på vägar samt 

plan och byggande. Sju synpunkter rör specifikt behov av cykelväg längs 161 på 

Bokenäset. 

Berömmen handlar om att kommunen gjort fint i den offentliga miljön, till 

exempel i parker, på gator och i friluftsområden. I övrigt i de andra 

förvaltningarna handlar de inkomna klagomålen i stort om bemötande i kontakt 

med kommunen, skolor och förskolor, klagomål riktat mot enskilda personer, 

äldreomsorgen samt skicket på motion-och fritidsanläggningar.  

Inkomna synpunkter hanteras utifrån kommunens rutiner för synpunktshantering 

beslutade 2020-02-27. Det gäller alla synpunkter även de som inkommer via 

blankett, sociala medier, samtal, e-post, brev eller personligt besök på 

Kontaktcenter (i tabellen ovan inkluderas dock enbart inkomna synpunkter via E-

tjänsten). Alla synpunkter skickas via Kontaktcenter till berörd förvaltning. 

Medborgare som lämnar synpunkter kan kräva återkoppling på sitt ärende och får 

då sitt ärende besvarat av handläggare.  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr KS 2022/00142 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Furuhall etapp 5 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår i beslut daterat 2022-02-17 § 14 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten för Furuhall etapp 5. Bostadsområdet är beläget i den södra delen av 

Rotviksbro och utgörs av sammanlagt 28 fastigheter. Ett antagandebeslut krävs för att 

berörda fastighetsägare ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster 

(2006:412).  

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07. 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2022-02-17 § 14. 

 Västvattens tjänsteskrivelse, 2022-01-26. 

Fastighetsförteckning över berörda fastigheter Kartmaterial 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd 

fastighetsförteckning och karta över Furuhall etapp 5.  

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten, Furuhall etapp 5 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår i beslut daterat 2022-02-17 § 14 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ett allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten för Furuhall etapp 5.  

 

Bostadsområdet är beläget i den södra delen av Rotviksbro och utgörs av sammanlagt 

28 fastigheter. 

 

Ett antagandebeslut krävs för att berörda fastighetsägare ska bli avgiftsskyldiga enligt 

Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll 2022-02-17 § 14 

Västvattens tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Fastighetsförteckning över berörda fastigheter 

Kartmaterial 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd 

fastighetsförteckning och karta över Furuhall etapp 5. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Vatten AB för vidareexpediering till berörda fastighetsägare 

Samhällsbyggnadsnämnden, Myndighetsavdelningen och Planeringsavdelningen 

Översiktsplaneraren  
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 Datum: 2022-01-26 
Dnr: 2021/159 

 
 

 

  
   

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

Handläggare: 
Simon Wilhelmsson 
0522-63 88 54 
simon.wilhelmsson@vastvatten.se 
 

 

Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde för 

Furuhall etapp 5 

 
Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 
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 1 (1) 
 

 Datum: 2022-01-26 
Dnr: 2021/159 

 

  
   

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

Handläggare: 
Simon Wilhelmsson 
0522-63 88 44 
simon.wilhelmsson@vastvatten.se 

 

 

Furuhall etapp 5 
Ansökan om verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Sammanfattning 
Området är beläget längst in i Havsstensfjorden i södra delen av Rotviksbro. 

Området som föreslås att ingå i verksamhetsområdet består av 28 fastigheter. 

Entreprenadarbetet för anläggande av vatten, spillvatten och dagvatten planeras att 

byggas och färdigställas under sommaren/hösten 2022. 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastighet i det föreslagna verksamhetsområdet 

Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2022-01-25. 

 

Förslag till beslut 

Västvatten AB föreslår Uddevalla Vatten AB 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om allmänt verk-

samhetsområde för vatten, 1spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta och 

förteckning för Furuhall etapp 5. 

Ärendebeskrivning 

Exploateringsområdet består av 28stycken fastigheter. 

Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt VA tryggas 

fastigheternas vattenförsörjning, spillvatenförbrukning och dagvattenhantering. 

 

Antagande av verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Simon Wilhelmsson 

Projektledare 

 

Bilagor 

1. Förteckning över ingående fastighet i verksamhetsområdet 

2. Yttrande VO Furuhall etapp 5 

3. Karta över föreslaget verksamhetsområde, 2022-01-25 

4. Översiktskarta över områdets lokalisering 
1 Spillvatten = vatten från hushållet, exempelvis från toalett, tvätt, disk och bad. 



Verksamhetsområde Furuhall etapp 5 2022-01-25

Skala 1:1000



Översiktskarta Furuhall etapp 5 2022-01-25

Skala 1:6000



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr KS 2022/00141 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten och dagvatten, Rävdals industriområde 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår genom beslut 2022-02-17 § 12 att förslå 

kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten inom Rävsdals industriområde. Området består av sammanlagt fyra 

fastigheter men kan på sikt komma att behövas utvidgad om behov föreligger. Ett 

antagandebeslut behövs för att fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om 

Allmänna vattentjänster (2006:412).  

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07. 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-02-17.  

Västvattens tjänsteskrivelse, 2022-02-17.  

Fastighetsförteckning för berörda fastigheter Kartor över området 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd 

karta och fastighetsförteckning för Rävsdals industriområde.  

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-03-07 Dnr KS 2022/00141 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, 

spillvatten och dagvatten, Rävdals industriområde 

Sammanfattning 

Uddevalla Vatten AB föreslår genom beslut 2022-02-17 § 12 att förslå 

kommunfullmäktige att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten inom Rävsdals industriområde. Området består av sammanlagt fyra 

fastigheter men kan på sikt komma att behövas utvidgad om behov föreligger. 

 

Ett antagandebeslut behövs för att fastigheterna ska bli avgiftsskyldiga enligt Lagen om 

Allmänna vattentjänster (2006:412). 

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra över förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-07 

Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2022-02-17 

Västvattens tjänsteskrivelse, 2022-02-17 

Fastighetsförteckning för berörda fastigheter 

Kartor över området 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bilagd 

karta och fastighetsförteckning för Rävsdals industriområde.  

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Vatten AB för vidareexpedering till berörda fastighetsägare. 

Samhällsbyggnads planeringsavdelning och myndighetsavdelning, för kännedom. 

Översiktsplaneraren, för kännedom. 



1 (1) 

  BILAGA 1 

 

  

     

HEMSIDA E-POST POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG NR 

www.vastvatten.se info@vastvatten.se Kaserngården 3B Kaserngården 3B 0522-63 88 00 556901-9622 

  451 81 UDDEVALLA Uddevalla (kundservice) 
 

 

 
 

Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 
 

 

 

Rävsdals industriområde, nytt verksamhetsområde VoVSD 
Totalt fyra fastigheter ska ingå i det nya verksamhetsmrådet för vatten, spillvatten och  
dagvatten. 
 
 

Fastighet Del av fastighet, gäller område Nr i kartan 

RÄVSDAL 1:3 26 350 m2 1 

RÄVSDAL 1:4 24 170 m2 2 

RÄVSDAL 1:5 9 260 m2 3 

FRÖLAND 3:7 Dagvattenanordningen 7 110 m2 4 
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 Datum: 2022-02-17 
Dnr: 2021/054 

 
 

 

  
   

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

Handläggare: 
Martin West 
0522-63 88 44 
martin.west@vastvatten.se 

 

 

Tjänsteskrivelse 

Nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten på Rävsdals industriområde 

Sammanfattning 
 
Området som saknar verksamhetsområde utgör avstyckning från Rävsdal 1:1. Ett 

befintligt dagvattenmagasin kommer förmodligen att utvidgas medan resterande yta, 

bestående av igenväxande åkermark, blir i ett första skede tre industritomter. Om 

behov framkommer kan en förändring av antal eller storlek genomföras.  

Fastigheterna som skall ingå i verksamhetsområdena redovisas i bilaga 1 och 2. 

 

Antagande av verksamhetsområde krävs för de att berörda fastigheterna ska bli 

avgiftsskyldiga enligt Lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412). 

Beslutsunderlag 
Förteckning över ingående fastigheter i det föreslagna verksamhetsområdet. 

Karta över föreslaget verksamhetsområde, daterad 2022-02-17. 

Förslag till beslut 

Styrelsen beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om antagande av 

allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten enligt bifogad karta 

och fastighetsförteckning. 

 

Västvatten AB 

 

Martin West 

VA-ingenjör 



RÄVSDAL 1:4

RÄVSDAL 1:3

RÄVSDAL 1:5

FRÖLAND 3:7

BILAGA 2

1

2

3

4



 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr KS 2022/00138 

Revidering av Uddevalla kommuns biblioteksplan för år 2022-
2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och fritidsnämnden samt barn och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet skulle 

enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden. Kommuner ska enligt § 27 i bibliotekslagen anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Det finns flera syften med en 

biblioteksplan, bland annat ska planen bidra till samverkan mellan bibliotek och vara en 

del av nationell uppföljning och kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet.   

 

Föreliggande förslag till ny biblioteksplan gäller åren 2022–2026 och omfattar 

folkbibliotek, skolbibliotek samt samverkan med andra verksamheter inom kommunen, 

andra organisationer samt civilsamhället. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-07 

Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2022-2026  

Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-02-16 § 37 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-26 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-02-17 § 33 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 43 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Uddevalla kommuns biblioteksplan för år 2022-2026. 

Protokollsanteckning 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Att läsa är en viktig del av barns utveckling, i denna utveckling är kontakten med 

bibliotekarierna en viktig del. De vägleder och uppmuntrar många elever att utveckla 

sitt läsande. Det framgår inte i biblioteksplanen, men enligt uppgift så är 

skolbiblioteken ofta inte bemannade med skolbibliotekarier, eller vissa fall inte alls, 

vilket gör att barnens läsande inte får den stöttning som skulle kunna vara möjlig, vilket 

i sin tur kan ha betydelse för barnens övriga lärandeutveckling.  

 

Vi vill därför uppmana Barn- och utbildningsnämnden att bemanna skolbiblioteken med 

skolbibliotekarier! 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson. Justerat 2022-04-01 Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01,Sebastian Johansson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-03-07 Dnr KS 2022/00138 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

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

 

Revidering av Uddevalla kommuns biblioteksplan för år 2022-

2026 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och fritidsnämnden samt barn och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet skulle 

enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden. Kommuner ska enligt § 27 i bibliotekslagen anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Det finns flera syften med en 

biblioteksplan, bland annat ska planen bidra till samverkan mellan bibliotek och vara en 

del av nationell uppföljning och kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet.  

Föreliggande förslag till ny biblioteksplan gäller åren 2022–2026 och omfattar 

folkbibliotek, skolbibliotek samt samverkan med andra verksamheter inom kommunen, 

andra organisationer samt civilsamhället. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-07 

Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2022-2026  

Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-02-16 § 37 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-26 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-02-17 § 33 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 43 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta Uddevalla kommuns biblioteksplan för år 2022-2026 

 

 

 

 

Malin Krantz  Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

 

 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-03-07 Dnr KS 2022/00138 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-03-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2021/00063  

Förlängning och revidering av Uddevalla kommuns 
biblioteksplan 

Sammanfattning 

Kommunerna är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 

gäller för åren 2016 till 2020. 

  

Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 

att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 

medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 

genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 

med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 

de befinner sig, eller införandet av ny teknik.  

  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige ge nämnden i uppdrag att som 

huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 

samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen. 

  

Kultur och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att förlänga den nu 

gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer omfattande 

revidering av planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-02-24 § 31 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-14 § 11. 

Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20. 

Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 2016-2020 till 2021-12-31,

 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att under 

2021 ta fram förslag till biblioteksplan,

 

att arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden. 
  
 

Vid protokollet, Sebastian Johansson 

Justerat 2021-03-15, Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-15, Sebastian Johansson 

Skickat 2021-03-16, barn och utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-01-31 Dnr KFN 2020/00142 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef Anna Sarsten  

Telefon 0522-69 51 94  
Anna.sarsten@uddevalla.se 

 

Revidering av biblioteksplanen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och fritidsnämnden samt barn och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet skulle 

enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden.  

 

Kommuner ska enligt § 27 i bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. Det finns flera syften med en biblioteksplan, bland annat ska planen 

bidra till samverkan mellan bibliotek och vara en del av nationell uppföljning och 

kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet. I planen ska verksamhetens inriktning och 

omfattning beskrivas både utifrån det lagstadgade uppdraget, samt utifrån kommunala 

mål och visioner.  

 

Föreliggande biblioteksplan är framtagen av kultur och fritid och barn och utbildning i 

samverkan. I planen beskrivs hur folk- respektive skolbibliotek är organiserade i 

Uddevalla kommun och biblioteksverksamhetens organisation. Med avstamp i 

Uddevalla kommuns vision finns även en vision för biblioteken uttryckt i planen.  

 

Planen beskriver identifierade utvecklingsområden, till vardera utvecklingsområdet 

kopplas färdriktningar som ska beskriva verksamheternas inriktning under 

planperioden. Utvecklingsområde och färdriktningar kan kopplas samman med 

kommunens riktningar samt förvaltningsspecifika mål. Ett av utvecklingsområdena är 

samverkan, detta är gemensamt för folk- och skolbiblioteken. Vidare finns ett antal 

specifika utvecklingsområden för folkbibliotek respektive skolbibliotek.   

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-26 

Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2022-2026, förslag  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 43  

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny biblioteksplan 

för Uddevalla kommun 2022-2026.  

  

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-01-31 Dnr KFN 2020/00142 

  

 

 

 

 

 

Annica Ryman Anna Sarsten 

Förvaltningschef Avdelningschef  

Skickas till 

Barn och utbildningsnämnden  

Kommunfullmäktige  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr KFN 2020/00142 

Revidering av biblioteksplanen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och fritidsnämnden samt barn och 

utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet skulle 

enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 

av kultur och fritidsnämnden.  

 

Kommuner ska enligt § 27 i bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. Det finns flera syften med en biblioteksplan, bland annat ska planen 

bidra till samverkan mellan bibliotek och vara en del av nationell uppföljning och 

kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet. I planen ska verksamhetens inriktning och 

omfattning beskrivas både utifrån det lagstadgade uppdraget, samt utifrån kommunala 

mål och visioner. 

 

Föreliggande biblioteksplan är framtagen av kultur och fritid och barn och utbildning i 

samverkan. I planen beskrivs hur folk- respektive skolbibliotek är organiserade i 

Uddevalla kommun och biblioteksverksamhetens organisation. Med avstamp i 

Uddevalla kommuns vision finns även en vision för biblioteken uttryckt i planen.  

 

Planen beskriver identifierade utvecklingsområden, till vardera utvecklingsområdet 

kopplas färdriktningar som ska beskriva verksamheternas inriktning under 

planperioden. Utvecklingsområde och färdriktningar kan kopplas samman med 

kommunens riktningar samt förvaltningsspecifika mål. Ett av utvecklingsområdena är 

samverkan, detta är gemensamt för folk- och skolbiblioteken. Vidare finns ett antal 

specifika utvecklingsområden för folkbibliotek respektive skolbibliotek.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-26 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 

2022-2026, förslag Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 43  

 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner ny biblioteksplan 

för Uddevalla kommun 2022-2026.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-02-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2022-02-18 

Annelie Högberg, Anita Olsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-02-18 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2022-02-18 till  

Barn och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

 



 

 

 

Uddevalla kommuns 

biblioteksplan 

2022-2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-XX-XX 
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1. Inledning och bakgrund 
Kommuner och landsting ska enligt §17 Bibliotekslagen1 anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. 

I och med att folkbibliotek och skolbibliotek sorterar under olika nämnder i Uddevalla 

kommun ska beslut om biblioteksplanen fattas av fullmäktige.  

Biblioteksplanen innehåller visioner och färdriktningar för kommunens folk- och 

skolbibliotek. Färdriktningarna tar avstamp i omvärlden, i samhällstrender, lagar och 

styrdokument.  

1.1. Syfte och mål 
I Kungliga bibliotekets vägledning Biblioteksplan 2.12 beskrivs hur biblioteksplaner ska 

utformas och även anledningar till att det i bibliotekslagen finns en paragraf om 

biblioteksplaner. Tidigt fanns tanken att skolbiblioteken skulle stärkas genom krav på 

biblioteksplaner. Vidare uppmärksammas behovet av samverkan mellan bibliotek och 

bibliotekens samlade medieresurser för en mer likvärdig biblioteksverksamhet. Användarnas 

behov och hur verksamheten kan anpassas efter dem ska lyftas i biblioteksplanerna och även 

hur användarna ska ges förutsättningar att påverka överväganden av verksamhetens inriktning 

och omfattning. Biblioteksplanerna ska vara utformade så att verksamhetens inriktning och 

omfattning beskrivs utifrån lagstadgat uppdrag och kommunens mål och visioner. 

Biblioteksplanerna ska även fungera för nationell uppföljning, samordning och 

kvalitetsutveckling. 

Målet med denna biblioteksplan är att den ska ligga till grund för årlig verksamhetsplanering 

och användas som stöd i det dagliga arbetet. 

 

2. Biblioteksverksamhetens organisation i Uddevalla 

kommun 

2.1. Folkbibliotek 
Folkbiblioteket i Uddevalla kommun sorterar under kultur och fritidsförvaltningen och ingår i 

avdelningen Kultur, Bibliotek och Unga.  

Folkbiblioteken består av Stadsbiblioteket, Dalabergs-, Ljungskile- och Rampens bibliotek. 

Rampens bibliotek ingår i ett nära samarbete med fritidsgården.  

Ljungskile- och Rampens bibliotek erbjuder meröppet som innebär att biblioteken är 

tillgängliga på tider när det är obemannat. Dessa bibliotek kan man besöka alla dagar året 

runt.  

2.2. Skolbibliotek 
Skolbiblioteken i Uddevalla kommun sorterar under barn och utbildningsförvaltningen och är 

organiserade utifrån grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Rektorerna på 

respektive skola ansvarar enligt läroplanerna för verksamheten. Kommunens bibliotek 

används av ca 10 000 elever. 

 
1 SFS 2013:801 Bibliotekslagen 
2 Biblioteksplan 2.1 Dnr 2017-525. Kungliga biblioteket 
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Inom grundskolan finns ca 20 skolbibliotek. Skolbibliotek Uddevalla tillhör grundskolans 

utvecklingsenhet som arbetar för att utveckla skolbiblioteken som en pedagogisk resurs 

genom hela grundskolan.  

Uddevalla Gymnasiebibliotek består av två bibliotek (Agneberg och Östrabo). Antalet elever 

är ca 3000 fördelat på fem skolhus.  

Vuxenutbildningens bibliotek inryms i skolans lokaler på Kaserngården. 

2.3. Rummet, medierna och medarbetarna på folkbiblioteket 
Rummet, medierna och medarbetarna är tre bärande delar av folkbiblioteket. 

Bibliotekets olika rum består av lokaler, hemsida, sociala medier och digitala plattformar.  

Medierna består främst av böcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker och talböcker. Digitalt 

finns e-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar, e-tidskrifter, strömmande film och musik samt 

databaser. 

Medarbetarna möter användarna både i det fysiska rummet och på sociala medier eller 

plattformar. Ett levande bibliotek, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, behöver fyllas med 

verksamhet och tjänster. Programverksamhet både för barn och vuxna fungerar som verktyg 

för att bjuda in användarna, skapa nyfikenhet, läslust, och vilja att ta del av bibliotekets 

tjänster och utbud. Biblioteket arbetar med läsfrämjande aktiviteter men även kulturella och 

samhällsorienterade som teater, olika aktiviteter för barn, galleri, tillgång till datorer och 

kopiator, utskriftsmöjligheter, vägledning i informationssökning, IT-hjälp med mera. För dem 

som inte kan ta sig till biblioteket på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning finns 

förutom det digitala biblioteket uppsökande verksamhet i form av ”Boken kommer” som 

innebär att talböcker skickas hem eller att böcker körs hem till låntagaren. Böcker körs även 

till äldreboenden och daglig verksamhet. 

För att rummet och medierna ska vara attraktiva, tillgängliga och relevanta är medarbetarna 

den viktiga länken, den som skapar möjligheter. Medarbetarnas dialog med användarna 

skapar tillit och förtroende, öppnar upp för möjligheter och tillgång till kunskap, fantasi och 

kreativitet. Medarbetarnas kompetens säkerställer ett kvalitetssäkrat informations- och 

medieutbud. Uddevalla kommun ska se till att medarbetarna får de bästa förutsättningarna för 

att utföra sitt uppdrag och att utveckla biblioteksverksamheten till nytta för användarna. 

Uddevalla kommun har sedan 2017 gjort stora satsningar på de fysiska rummen genom ny 

bibliotekslokal i Ljungskile, helt nytt bibliotek i Källdal samt förbättringar i befintliga lokaler 

både på Dalabergs bibliotek och Stadsbiblioteket. 

2.4. Rummet, medierna och medarbetarna på skolbiblioteken 
Grundskolornas fysiska bibliotek är av varierande kvalitet. Flera grundskolor saknar 

ändamålsenliga lokaler för skolbiblioteksverksamheten.  

De fysiska medierna för grundskolans bibliotek består av främst tryckta böcker. De digitala 

medierna består av e-böcker, e-ljudböcker och strömmande film. Via skolan finns tillgång till 

digitalt uppslagsverk. 

Bemanning saknas på i stort sett samtliga av grundskolans skolbibliotek. Skolbibliotek 

Uddevalla arbetar utifrån en beställarorganisation där skolorna beställer tjänster från ett utbud. 

Skolbibliotekarierna möter både lärare och elever med läsfrämjande aktiviteter och med 

insatser för att stärka digital kompetens i skolan. Skolbibliotekarierna hjälper elever med 
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inläst litteratur och läromedelstexter samt hjälper grundskolorna med inköp, gallring samt 

utformning av det fysiska rummet.  

Gymnasiebiblioteken (Agneberg och Östrabo) är välbesökta av elever och lärare. Eleverna 

använder biblioteken till studier samt lektioner (då lärarna närvarar). Eleverna kommer 

klassvis och lånar både skönlitteratur och fakta. Eleverna lånar även faktaböcker i samband 

med sitt gymnasiearbete. På biblioteket kan eleverna få hjälp av bibliotekspersonal att hitta 

böcker, samt skriva ut sina arbeten.  Bibliotekarierna har undervisning i informationssökning 

och källkritik och hjälper eleverna att hitta i databaser och på webbsidor. 

Det digitala utbudet finns att nå via en lärplattform. Där finns databaser, uppslagsverk, 

Inläsningstjänst samt bibliotekskatalog med hemsida och länksamlingar. 

På Uddevalla vuxenutbildning är biblioteket bemannat vissa tider men även tillgängligt när 

det är obemannat. Det finns studieplatser i en lugn miljö och möjlighet att få hjälp med viss 

informationssökning och tillgång till böcker.  

 

3. Lagar och styrdokument 
Alla bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet omfattas av bibliotekslagen. Prioriterade 

grupper enligt bibliotekslagen är personer med funktionsnedsättning, personer med annat 

modersmål än svenska samt nationella minoriteter. För folkbiblioteken tillkommer barn och 

ungdomar som prioriterad grupp. 

Flera mål i bibliotekslagen gäller både folk- och skolbibliotek. Biblioteksformerna vänder 

sig dock till olika målgrupper och har olika funktion. Nedan framgår några skillnader. 

Folkbibliotek Skolbibliotek 

En kulturinstitution Pedagogisk resurs för skolan 

Kopplad till frivilligt lärande, intresse och 

fritid 

Kopplad till lärande och undervisning 

För alla  Anpassat för skolans elever och personal 

Tillhandahåller allsidig media efter 

invånarnas behov. Verkar för fritt och 

frivilligt läsande och lärande. 

Tillhandahåller media enligt skolans 

pedagogiska behov kopplat till läroplanen. 

 

3.1. Folkbiblioteket 
Bibliotekslagen definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. Där står att 

biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Biblioteksverksamhet 

ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas behov och förutsättningar.3  

Det finns inget annat forum i samhället som har det här uppdraget. Biblioteken är unika och 

oumbärliga. 

 

 
3 SFS 2013:801 Bibliotekslagen 
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Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och främja barns och 

ungas språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken ska även verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 

delaktighet i kulturlivet. För att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska 

biblioteken samverka.4  

I Demokratins skattkammare5 som är ett förslag till nationell biblioteksstrategi förstärks 

folkbibliotekets betydelse som en självständig kraft i det demokratiska samhällsbygget, en 

femte statsmakt. Det yttersta målet är att stärka bildningen och därmed demokratin.  

Folkbibliotekets verksamhet lyder under offentlighets- och sekretesslagen kap 40 §3 som 

anger att sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, 

reservation eller annan form av beställning och för uppgift om enskilds användning av 

informationsteknik. 

Regional biblioteksplan 2020-20236 innehåller strategiska inriktningar under 

planperioden som påverkar det lokala arbetet, exempelvis i form av inriktningar 

på ekonomiskt stöd och utvecklingsinsatser.  

3.2. Skolbiblioteken  
Skolbiblioteken lyder under bibliotekslagen, men också under skollagen. Eleverna i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

enligt bibliotekslagen och skollagen ha tillgång till skolbibliotek7.   

För varje skolform gäller en läroplan som utgår från bestämmelser i skollagen. Enligt 

läroplanen för grundskolan ska ”skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg”.8  

Enligt läroplanerna för grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ska ”skolbibliotekets 

verksamhet användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga 

och digitala kompetens.” I läroplan för förskolan står det tydligt att förskolan ska lägga stor 

vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom högläsning och samtala kring litteratur 

och andra texter9. 

  

4. Vision och värdegrund 
En vision kan vara utmanande, hoppfull, sikta högt för att skapa mod, våga ta plats och göra 

skillnad. I vår tid där utveckling och förändring går snabbt och för många är svår att förstå 

kan biblioteken bidra till att människor får förståelse för sig själva och andra. Genom att få 

redskap och kunskap för att kritiskt kunna granska information kan fler medverka till 

samhällets demokratiska utveckling. Att få verktyg för att förverkliga behov och drömmar ger 

möjlighet till självhjälp och självförverkligande.  

 
4 SFS 2013:801 Bibliotekslagen. 
5 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
6 Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023   
7 SFS 2010:800 Skollagen  
8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (Lgr11) 
9 Läroplan (Lpfö 18) för förskolan – Skolverket. 
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Biblioteksplanen tar avstamp i Uddevalla kommuns vision, ”Uddevalla – hjärtat i Bohuslän 

Liv, lust och läge ger livskvalitet” 

För biblioteken innebär det: 

Närvarande fysiskt, digitalt och socialt. För dig, för alla, för vem du än är – genom hela livet.  

Uddevalla kommuns värdegrund, Öppenhet, respekt och professionalitet innebär att alla som 

kommer i kontakt med biblioteken ska få ett respektfullt och professionellt bemötande, mötas 

av öppenhet och dialog, synpunkter ska välkomnas och vägledning och stöd utifrån önskemål 

och behov möjliggöras. 

 

5. Utvecklingsområden och färdriktningar  
Syftet med utvecklingsområden är att förtydliga verksamheternas färdriktning under 

planperioden. Innehållet kan kopplas samman med både Uddevalla kommuns riktningar och 

förvaltning- och avdelningsövergripande mål.  

5.1. Samverkan 
Samverkan sker på många olika plan och nivåer. Både folk- och skolbibliotek samverkar 

inom och mellan verksamheter, avdelningar, förvaltningar och externa aktörer - både lokalt, 

regionalt och nationellt. Skolbiblioteket samverkar också med personal på alla skolor. 

Förskola och folkbibliotek har ett nära samarbete och regelbundna aktiviteter.  

Mellan folkbiblioteken i Fyrstad pågår ett arbete för att upphandla och samverka kring ett 

gemensamt bibliotekssystem som förväntas ge stora fördelar för kommuninvånarna och utöka 

bibliotekens utbud och kompetensområden. 

Samverkan är en viktig del för att arbeta vidare inom utvecklingsområden. Samverkan med 

bibliotek och biblioteksanknutna organisationer utanför kommunen skapar möjligheter för 

utveckling, samordning, forskningsanknytning och fortbildning. Samverkan mellan 

avdelningens enheter, övriga förvaltningar samt civilsamhället är viktigt för att lyckas och för 

att ge synergieffekter men också för att nå prioriterade grupper. Ett väl fungerande samarbete 

mellan folk-och skolbibliotek samt förskola är avgörande för bland annat läsfrämjande arbete. 

Färdriktningar: 

• Det ska finnas ett gott samarbete mellan folk- och skolbibliotek samt förskola, bland 

annat kring läsfrämjande arbete. 

• Folkbiblioteket ska sträva efter samarbete både med andra förvaltningar, 

biblioteksanknutna organisationer utanför kommunens gränser samt civilsamhälle. 

5.2. Folkbiblioteket  

5.2.1 Arena för demokrati och tillit 
I Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi lyfts uppdraget att värna om 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter fram10. Genom att stärka det offentliga 

rummet och skapa trygga mötesplatser kan det demokratiska samtalet utvecklas. Genom 

tillgång till information och litteratur och ett källkritiskt förhållningssätt stärks möjligheterna 

 
10 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
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till större grad av egenmakt och därmed möjlighet att påverka. Biblioteken är möjliggörare för 

människor och en resurs för alla. 

Klyftan mellan de som läser och inte läser ökar i samhället11. Bibliotekens läsfrämjande 

arbete bidrar till att stärka demokratin. Genom kultur, litteratur och berättelser ges nya 

perspektiv och värden som empati, förståelse, tolerans och tillit kan stärkas.   

Delaktighet är ett viktigt verktyg för demokrati som folkbiblioteket i Uddevalla aktivt ska 

arbeta för. Användarperspektivet bör därmed i högre grad styra utformandet av bibliotekens 

verksamheter, på så sätt kan även tilliten stärkas. Tilliten eller förtroendet för bibliotek ligger 

enligt SOM-undersökningar högt även om det sjunkit något från tidigare år12 och utmanas av 

bland annat bilden av bibliotekens roll i samhället.  

Digitaliseringen skapar förutsättningar för ett öppet och inkluderande demokratiskt samhälle 

där fler får möjlighet till insyn och delaktighet genom dialog. Detta arbete stöds av Uddevalla 

kommuns Digitala agenda som genom en modern e-förvaltning vill förenkla vardagen för 

medborgare, näringsliv och medarbetare.13 

Fler än tidigare vill påverka medieinköp, skyltningar och program. Det behövs därför tydliga 

riktlinjer för urval både av medieutbud och programverksamhet. Några av biblioteken 

fungerar som vallokal vid förtidsröstning till såväl EU-val som riksdagsval. Folkbiblioteket 

måste därmed slå vakt om att vara en neutral mötesplats med god tillgänglighet.  

Färdriktningar: 

• Biblioteket ska arbeta med användardriven innovation för att skapa värde för 

invånarna och få människor ska känna sig delaktiga. 

• Biblioteket ska möjliggöra att människor oavsett bakgrund kan vara delaktiga i 

samhällslivet och vara med och påverka. 

• Bibliotekets roll och verksamhet i Uddevalla ska göras mer synlig.   

5.2.2 Trygga och inkluderande mötesplatser med låga trösklar 
Uddevalla kommun har som riktning att utveckla ett tryggt samhälle tillsammans. Biblioteket 

ska vara trygga platser med låga trösklar, tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas 

behov. Det ska vara enkelt att besöka, hitta och använda bibliotekets lokaler och utbud både 

fysiskt och på den digitala arenan för användare i alla åldrar och oavsett 

funktionsförmåga. Det ska kännas välkomnande att besöka biblioteket och var och en ska få 

ett gott bemötande. Biblioteket ska vara tillgängligt, attraktivt och angeläget, ett bibliotek att 

upptäcka, uppleva, skapa och vara delaktig i.  

Färdriktningar: 

• Medarbetarna ska ha en hög kompetens vilket säkerställer kvalitet, god service och 

gott bemötande.   

• Det ska finnas en uppdaterad tillgänglighetsplan och verksamheten ska 

genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv. 

• Regelbundna användarundersökningar ska genomföras för att säkerställa 

bibliotekens attraktivitet, relevans och tillgänglighet. 

 
11 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
12 Höglund, Lars (2017) Biblioteken fortsatt välanvända med höga betyg. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 
13 Digital agenda, Uddevalla kommun, 2019  
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5.2.3 Digitalisering, kompetens, närvaro och medier 
Det digitala samhällets utveckling berör alla och hänger ihop med andra former av 

utanförskap. Digitalt utanförskap är vanligare bland äldre och för personer med 

funktionsvariationer kan det innebära stora svårigheter att ta del av digital information. 

Folkbiblioteket ska i enlighet med regeringsuppdraget Digitalt först med användaren i fokus 

främja en ökad digital kompetens hos allmänheten.14  

Bibliotekarier kan bidra till ökad kunskap kring källkritik och att finna, analysera och kritiskt 

värdera digital information. Detta är ett viktigt led i att verka för demokratisk 

samhällsutveckling och öka den digitala kompetensen.  

En majoritet av befolkningen är ständigt uppkopplad och använder digitala arenor som 

komplement till de fysiska. För att upprätthålla bibliotekens samhälleliga relevans krävs 

närvaro på digitala arenor och kunskap om hur de kan användas. Digitalisering möjliggör  

också för biblioteken att snabbare nå ut med information och bidra till människors fria 

åsiktsbildning i aktuella frågor, jämfört med det tryckta mediet.   

I arbetet med att främja befolkningens tillgång till litteratur, kultur och information är det 

viktigt att bibliotekens digitala mediebestånd präglas av samma bredd och kvalitet som det 

fysiska. 

Digitaliseringen skapar möjligheter till ökad samverkan på nationell, regional och lokal nivå. 

Att ta vara på dessa möjligheter bidrar till att höja biblioteksverksamhetens 

kvalitet. Samverkan är särskilt viktig kring digitala medier, system och databaser.   

För att biblioteket ska vara relevant i en digital värld krävs en digitalt mogen, lärande och 

flexibel organisation som med ett innovativt tankesätt möter de ändrade behoven. Genom att 

arbeta med digital transformation och bygga en organisation som klarar hantera konstant 

förändring kan biblioteket möta kommande behov och skapa värde för invånarna. 

Färdriktningar: 

• Biblioteket ska arbeta med digital transformation och utgå från målgruppernas 

behov. 

• Medarbetarna ska kontinuerligt förbättra och fördjupa sin digitala kompetens i 

syfte att förstå och möta invånarnas behov’. 

• Biblioteket ska sprida kunskap om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet samt bidra till ökad kunskap kring 

källkritik och att finna, analysera och kritiskt värdera digital information. 

5.2.4 Integration och livslångt lärande  
I regional biblioteksplan15 konstateras att nya arbetsmetoder krävs för att nå nya grupper av 

människor och de invånare som idag inte tar del av de demokratiska möjligheter som finns i 

vårt samhälle. Uppsökande arbetsmetoder har länge varit ett sätt för biblioteken att nå t ex 

människor som inte själva kan ta sig till biblioteket men fler och nya metoder behöver arbetas 

fram. 

 
14 Digitalt först med användaren i fokus 2018-2020, Kungliga biblioteket 
15  Regional biblioteksplan. Västra Götaland 2020-2023 
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Biblioteken har en viktig betydelse för människor med annat modersmål än svenska men även 

för övriga prioriterade grupper. För att biblioteken ska vara angelägna i människors 

liv behöver människor bjudas in för att själva vara delaktiga i biblioteksverksamheten.  

Tillgången till litteratur och samhällsinformation på andra språk än svenska behöver öka, 

liksom tillgången till litteratur för personer med funktionsnedsättning. Det behövs även 

fortsatt kompetensutveckling för att arbeta med prioriterade grupper.   

Utbildningskraven och förändringstakten i samhället gör att människor behöver fortsätta lära 

genom hela livet, både formellt och icke-formellt.  Biblioteken främjar ett livslångt lärande 

genom att ge tillgång till medier och tjänster som präglas av allsidighet och kvalitet och är 

anpassade till individens behov av litteratur och information. 

Den regionala biblioteksplanen uttrycker även en ambition att förmedla kunskap om hur vi 

med stöd av litteratur, skrivande och samtal främjar hälsa och välbefinnande16. 

Färdriktningar: 

• Nya arbetsmetoder ska tas fram och testas för att nå fler. 

• Berättelser ska göras tillgängliga och språken ska hållas levande.  

• Minoritetsspråken ska synliggöras.  

5.2.5. Läsfrämjande och biblioteksverksamhet för barn  
Internationell forskning betonar betydelsen av tidiga insatser för att främja små barns 

språkutveckling17. Utlåningsgraden för barn och ungdomslitteratur är hög på folkbibliotek och 

antalet utlån har ökat även i Uddevalla före pandemin. Samtidigt som utlånen ökar, ökar 

också antalet barn och unga, vilket gör att antalet utlån per barn i realiteten kan minska.  

Det är viktigt för verksamheterna att fånga upp barnen så tidigt som möjligt vilket görs bland 

annat genom samarbete med BVC och föräldrar, öppna förskolan och förskolor. Alla barn i 

förskoleklass besöker sitt närmsta folkbibliotek tillsammans med klassen då de samtidigt får 

en bokgåva för att uppmuntra till läsning. Samarbetet syftar till att ge barnen så goda 

möjligheter till språkutveckling som möjligt. En god språkförmåga påverkar barnen positivt i 

skolgången resten av livet. 

Folkbiblioteket arbetar nära grundskolan genom att komplettera skolans läsfrämjande arbete 

med fritidsläsning.  

Personal inom förskola, skola och bibliotek kan genom samarbete dra nytta av varandras 

kunskaper från utbildning och fortbildning men också tysta kunskaper i form av yrkesmässig 

förtrogenhet och erfarenhet samt behov kring läsandet för att skapa ett gemensamt 

helhetsgrepp kring läsfrämjande.  

Färdriktningar: 

• Fler klasser i grundskolan ska ges utrymme att besöka folkbiblioteket för att 

uppmuntra läsning på fritid. 

• Utveckla fler samarbetsformer kring läsfrämjande mellan folkbibliotek, skolbibliotek 

och förskola för att skapa läslust. 

 
16 Regional biblioteksplan. Västra Götaland 2020-2023 
17 Specialpedagogiska skolmyndigheten: Forskningsutblick: Att kartlägga barns språk på vetenskaplig grund – 
variationer och osäkerhet.  
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5.2.6. Unga 

Enligt Ung livsstil18 är trenden att färre unga besöker och använder biblioteket. 

Besökssiffrorna är allra lägst bland killar. Det finns också tydliga åldersskillnader när det 

gäller vad man gör på biblioteket. I mellanstadiet kommer att låna böcker först, därefter att 

läsa böcker, följt av att träffa kompisar och att plugga. I högstadiet och gymnasiet är 

förhållandena förändrade och plugga kommer först, följt av att låna böcker och på tredje plats 

att träffa kompisar.  

På Rampens bibliotek riktas stort fokus mot unga genom ett tätt samarbete med fritidsgård, 

kulturskola och föreningsliv. Att samarbeta med fritidsledare och andra yrkesgrupper kan vara 

ett sätt att närma sig unga i olika åldrar.  

Folkbiblioteket behöver undersöka hur väl man möter ungas behov och hur man kan öka 

attraktiviteten för denna åldersgrupp. Ett annat behov som kommer fram i rapporten ”Ung 

livsstil” är att oberoende av ålder finns behov av att använda dator, scanner och skrivare.  

Färdriktningar: 

• Låta barn och unga vara delaktiga i bibliotekets utformning och planering av 

verksamhet. 

5.3. Skolbiblioteken 
Enligt samlad forskning om skolbibliotek gynnas elevers språkutveckling, 

läsförmåga och informationskompetens av ett regelbundet och strukturerat samarbete mellan 

lärarna och skolbibliotekarierna19. Skolinspektionens kvalitetsgranskning lyfter fram de 

förutsättningar som krävs: Tillgång till skolbibliotekarier, att de samverkar med lärare samt 

att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledning. Därtill 

behövs ändamålsenliga lokaler samt relevanta digitala och fysiska resurser20.  

5.3.1. Skolbibliotek, lärande och läsande 
Grundskolans läroplan slår fast att “Skolbibliotekets uppgift är att stärka elevernas språkliga 

förmåga och digitala kompetens.”21 Gymnasieskolans läroplan formulerar det som att 

skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen och för att stärka 

elevernas språkliga och digitala kompetens.22 I förskolans läroplan ska stor vikt läggas vid 

språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att 

kommunicera och utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala kring 

litteratur och andra texter.23 Den pedagogiska verksamheten i skolbiblioteken har stor 

betydelse för elevernas förmåga och lust för att lära och läsa.  

Läsdelegationen lyfter vikten av bland annat tillgång till litteratur i förskolan, fortbildning av 

personal och samverkan mellan exempelvis bibliotek, barnhälsovård och förskolor24.  

Färdriktningar: 

• Skolbiblioteken ska verka för att stärka elevernas språkliga förmåga. 

 
18 Elofsson, S. (2020) Vad gör barn och ungdomar på biblioteken?  
19 Gärdén, C. (2017). Skolbibliotekets roll för elevers lärande En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010–
2015. Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi.  
20 Skolinspektionens kvalitetsgranskning Dnr 400:2016:11433, 2018: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 
21 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (Lgr11) 
22 Läroplan för gymnasieskolan, Gy 11 
23 Förskolans läroplan, Lpfö 18 
24 Läsdelegationen: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57 
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• Skolbiblioteken ska verka för att öka elevernas lust att läsa. 

• Förskolan ska verka för att stärka barnens språkutveckling och intresse för litteratur . 

5.3.2 Digitalisering  
Skolbibliotek och skolbibliotekarier ska ha en roll i att fördjupa elevernas digitala kompetens 

för ökad delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Barn- och utbildningsförvaltningens IKT-

pedagogiska strategi framhåller att såväl barn och elever som alla som arbetar med dem ska 

utveckla adekvat digital kompetens.25 

I läroplanerna, från förskola till grundskola och gymnasium, lyfts det ökade 

informationsflödet som barn och elever möts av och som måste hanteras. I förskolans läroplan 

ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik och information. Skolbiblioteken har i uppdrag att utveckla det kritiska förhållningssätt 

som krävs för att navigera bland information och omvandla information till kunskap. Enligt 

nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet har skolbiblioteken en ”viktig pedagogisk 

uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser i bland annat 

informationssökning och källkritik”.26 Även Uddevalla kommuns digitala agenda säger att 

”Vi ska se digitalisering som en avgörande resurs för verksamhetsutveckling."27 

Det fysiska beståndet behöver utökas med hjälp av digitala resurser vilket ger ökad 

likvärdighet. Digitala läromedel behöver tillhandahållas i skolan som komplement till fysiska 

läromedel28. Enligt IKT-pedagogisk strategi så ska alla barn och elever utveckla en adekvat 

digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg och digitala läromedel i en 

ändamålsenlig digital miljö. Alla barn och elever ska kontinuerligt utveckla sin förmåga att 

med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt använda internet som en viktig arena för 

lärande och utveckling. 

Färdriktningar: 

• Skolbiblioteken ska bidra till att barn och elever utvecklar adekvat digital kompetens 

och får tillgång till relevanta digitala verktyg och digitala läromedel. 
• Skolbiblioteken ska bidra till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt bland barn och 

elever. 

5.3.3 Skolbibliotek och goda studiemiljöer 
De möjligheter som digitaliseringen öppnar för att samordna resurser över geografiska 

gränser, ska utnyttjas för att utveckla skolbibliotekens service samtidigt som de fysiska 

skolbiblioteken ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Enligt lag ska eleverna ha tillgång till 

skolbibliotek. Skolbibliotekens verksamhet är större än lokalerna men rummet fyller en viktig 

funktion som en trygg plats för att läsa och studera. Lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad 

efter elevernas behov på skolan. Skolbiblioteket bör vara öppet under skoldagen.  

Färdriktningar:  

• Skolbiblioteken ska verka för ökad tillgänglighet till fysiska medier. 

• Skolbibliotekets verksamhet bör beaktas vid ny- och ombyggnation samt vid 

omlokalisering av skolor. 

 
25 IKT-pedagogisk strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun. Dnr BUN 2019/00229 
26 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, s. 8 
27 Digital agenda, Uddevalla kommun 2019  
28 IKT-pedagogisk strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun. Dnr BUN 2019/00229 
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5.3.4 Bemanning, kompetens samt professionellt och systematiskt samarbete 
Alla elever i grund- och gymnasieskola samt särskola ska ha tillgång till god 

skolbiblioteksverksamhet med stöd av fackutbildade bibliotekarier. En väl fungerande 

skolbiblioteksverksamhet ökar förutsättningarna till ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med 

ämnesundervisningen kan bidra till elevers lärande.29 Genom tydliga roller och goda 

samarbeten mellan skolbibliotekarier och andra professioner kan skolbiblioteken ha en viktig 

roll för att bidra till elevernas måluppfyllelse i alla ämnen. 

Färdriktningar: 

• Bibliotekspersonalen och skolbiblioteksverksamheten ska ingå i förvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete. 

• Rektorsenheterna ska ha ett systematiskt samarbete med bibliotekspersonalen. 

• Skolbiblioteken ska ha goda förutsättningar för att utifrån sitt uppdrag verka för 

elevers måluppfyllelse 

 

6. Genomförandeprocess  
6.1. Förankring och kommunikation  
Uddevalla kommuns biblioteksplan ska vara ett styrande dokument som är väl känt i 

kommunen och också vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

Berörda nämnder ska använda biblioteksplanen som ett underlag vid den årliga budget- och 

planeringsprocessen i arbetet med nämndens internbudget och verksamhetsplan med 

styrkort.   

Det är viktigt att cheferna tar sin del i ansvaret med att kommunicera biblioteksplanen, 

framför allt på sin arbetsplats. Biblioteksplanen kan med fördel spridas brett till olika 

arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Planen ska användas av bibliotekens personal 

som stöd i sitt dagliga arbete.    

Biblioteksplanens innehåll ska förankras hos allmänheten för att skapa förståelse för vad 

bibliotek är och vad man kan göra på bibliotek. 

Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar mandatperiodens 

Strategiska plan.    

6.2. Uppföljning och utvärdering/analys   

Biblioteksplanen utgör underlag för verksamhetsplanering. Förvaltningarnas uppdrag knutna 

till verksamhetsplanen följs upp i samband med delårsrapportering i  IT-systemet för 

verksamhetsutveckling (Vuv-IT).    

Utifrån syfte och mål för denna biblioteksplan ansvarar varje nämnd för att 

formulera eventuella uppföljningsbara uppdrag i sina styrkort.    

 
29 Gärden, C: Skolbibliotekets roll för elevers lärande. En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015. Del 
av Nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket. 
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6.3. Revidering   
Uddevalla kommuns biblioteksplan ska utvärderas och revideras innan 2026-12-31. Planen 

upphör att gälla år 2027 om revidering inte har skett.  

Revidering ska ske i samverkan med personal på bibliotek och skolbibliotek samt eventuellt 

personal på andra berörda förvaltningar.    

Ansvarig för att ge uppdrag om revidering är kommunfullmäktige. Ansvarig för att revidering 

görs är kultur och fritidsnämnden.     

 

7. Övriga styrdokument 
Ytterligare dokument, både nationella och internationella som påverkar bibliotekets arbete i 

Uddevalla kommun:  

FN:s Barnkonvention30 blev svensk lag 1 januari 2020. Bibliotekets lagstadgade uppdrag att 

verka för det demokratiska samhällets utveckling samt att prioritera barn och unga innebär att 

biblioteket ska sprida kunskap om och tillämpa barnkonventionen. 

FN:s Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling31 ingår i Uddevalla kommuns 

strategiska plan (2020-2022). Biblioteken strävar efter jämlik resursfördelning, digital 

inkludering, livslångt lärande och arbetar för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Under 

Agenda 2030 faller också jämställdhet. Strategisk jämställdhetsplan finns framtagen för 

verksamheterna och arbetet med jämställdhet inkluderas i verksamheternas dagliga arbete och 

planering.  

UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest32 ger i sin globala vision en bild av 

biblioteken som nödvändiga, självklara och angelägna. Folk- och skolbibliotek arbetar i hög 

grad utifrån dessa manifest bland annat genom att arbeta för bibliotekets möjligheter till 

lärande, läsning, upplevelser, skapande och inspiration. 

Diskrimineringslagen33 förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Skollagen 

betonar att detta gäller även skolverksamheten. Ett arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever ingår som en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom barn 

och utbildningsförvaltningen.  

Uddevalla kommuns Digitala agenda34 uppmuntrar kommunens verksamheter att ta vara på 

digitaliseringens möjligheter. Det gör biblioteken genom omvärldsbevakning, testa nya 

arbetsmetoder och digitala lösningar samt ställa krav och ge utvecklingsförslag till 

leverantörer av bibliotekssystem. 

 

 

 

 
30 UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter  
31 UNDP Sverige, Globala målen för hållbar utveckling.  
32 Svensk biblioteksförening, Bibliotekens internationella manifest.  
33 Diskrimineringslagen, 2008:567 
34 Digital agenda, Uddevalla kommun 2019.  
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1. Inledning och bakgrund 
Kommuner och landsting ska enligt §17 Bibliotekslagen1 anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. 

I och med att folkbibliotek och skolbibliotek sorterar under olika nämnder i Uddevalla 

kommun ska beslut om biblioteksplanen fattas av fullmäktige.  

Biblioteksplanen innehåller visioner och färdriktningar för kommunens folk- och 

skolbibliotek. Färdriktningarna tar avstamp i omvärlden, i samhällstrender, lagar och 

styrdokument.  

1.1. Syfte och mål 
I Kungliga bibliotekets vägledning Biblioteksplan 2.12 beskrivs hur biblioteksplaner ska 

utformas och även anledningar till att det i bibliotekslagen finns en paragraf om 

biblioteksplaner. Tidigt fanns tanken att skolbiblioteken skulle stärkas genom krav på 

biblioteksplaner. Vidare uppmärksammas behovet av samverkan mellan bibliotek och 

bibliotekens samlade medieresurser för en mer likvärdig biblioteksverksamhet. Användarnas 

behov och hur verksamheten kan anpassas efter dem ska lyftas i biblioteksplanerna och även 

hur användarna ska ges förutsättningar att påverka överväganden av verksamhetens inriktning 

och omfattning. Biblioteksplanerna ska vara utformade så att verksamhetens inriktning och 

omfattning beskrivs utifrån lagstadgat uppdrag och kommunens mål och visioner. 

Biblioteksplanerna ska även fungera för nationell uppföljning, samordning och 

kvalitetsutveckling. 

Målet med denna biblioteksplan är att den ska ligga till grund för årlig verksamhetsplanering 

och användas som stöd i det dagliga arbetet. 

 

2. Biblioteksverksamhetens organisation i Uddevalla 

kommun 

2.1. Folkbibliotek 
Folkbiblioteket i Uddevalla kommun sorterar under kultur och fritidsförvaltningen och ingår i 

avdelningen Kultur, Bibliotek och Unga.  

Folkbiblioteken består av Stadsbiblioteket, Dalabergs-, Ljungskile- och Rampens bibliotek. 

Rampens bibliotek ingår i ett nära samarbete med fritidsgården.  

Ljungskile- och Rampens bibliotek erbjuder meröppet som innebär att biblioteken är 

tillgängliga på tider när det är obemannat. Dessa bibliotek kan man besöka alla dagar året 

runt.  

2.2. Skolbibliotek 
Skolbiblioteken i Uddevalla kommun sorterar under barn och utbildningsförvaltningen och är 

organiserade utifrån grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Rektorerna på 

respektive skola ansvarar enligt läroplanerna för verksamheten. Kommunens bibliotek 

används av ca 10 000 elever. 

 
1 SFS 2013:801 Bibliotekslagen 
2 Biblioteksplan 2.1 Dnr 2017-525. Kungliga biblioteket 
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Inom grundskolan finns ca 20 skolbibliotek. Skolbibliotek Uddevalla tillhör grundskolans 

utvecklingsenhet som arbetar för att utveckla skolbiblioteken som en pedagogisk resurs 

genom hela grundskolan.  

Uddevalla Gymnasiebibliotek består av två bibliotek (Agneberg och Östrabo). Antalet elever 

är ca 3000 fördelat på fem skolhus.  

Vuxenutbildningens bibliotek inryms i skolans lokaler på Kaserngården. 

2.3. Rummet, medierna och medarbetarna på folkbiblioteket 
Rummet, medierna och medarbetarna är tre bärande delar av folkbiblioteket. 

Bibliotekets olika rum består av lokaler, hemsida, sociala medier och digitala plattformar.  

Medierna består främst av böcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker och talböcker. Digitalt 

finns e-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar, e-tidskrifter, strömmande film och musik samt 

databaser. 

Medarbetarna möter användarna både i det fysiska rummet och på sociala medier eller 

plattformar. Ett levande bibliotek, oavsett om det är fysiskt eller digitalt, behöver fyllas med 

verksamhet och tjänster. Programverksamhet både för barn och vuxna fungerar som verktyg 

för att bjuda in användarna, skapa nyfikenhet, läslust, och vilja att ta del av bibliotekets 

tjänster och utbud. Biblioteket arbetar med läsfrämjande aktiviteter men även kulturella och 

samhällsorienterade som teater, olika aktiviteter för barn, galleri, tillgång till datorer och 

kopiator, utskriftsmöjligheter, vägledning i informationssökning, IT-hjälp med mera. För dem 

som inte kan ta sig till biblioteket på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning finns 

förutom det digitala biblioteket uppsökande verksamhet i form av ”Boken kommer” som 

innebär att talböcker skickas hem eller att böcker körs hem till låntagaren. Böcker körs även 

till äldreboenden och daglig verksamhet. 

För att rummet och medierna ska vara attraktiva, tillgängliga och relevanta är medarbetarna 

den viktiga länken, den som skapar möjligheter. Medarbetarnas dialog med användarna 

skapar tillit och förtroende, öppnar upp för möjligheter och tillgång till kunskap, fantasi och 

kreativitet. Medarbetarnas kompetens säkerställer ett kvalitetssäkrat informations- och 

medieutbud. Uddevalla kommun ska se till att medarbetarna får de bästa förutsättningarna för 

att utföra sitt uppdrag och att utveckla biblioteksverksamheten till nytta för användarna. 

Uddevalla kommun har sedan 2017 gjort stora satsningar på de fysiska rummen genom ny 

bibliotekslokal i Ljungskile, helt nytt bibliotek i Källdal samt förbättringar i befintliga lokaler 

både på Dalabergs bibliotek och Stadsbiblioteket. 

2.4. Rummet, medierna och medarbetarna på skolbiblioteken 
Grundskolornas fysiska bibliotek är av varierande kvalitet. Flera grundskolor saknar 

ändamålsenliga lokaler för skolbiblioteksverksamheten.  

De fysiska medierna för grundskolans bibliotek består av främst tryckta böcker. De digitala 

medierna består av e-böcker, e-ljudböcker och strömmande film. Via skolan finns tillgång till 

digitalt uppslagsverk. 

Bemanning saknas på i stort sett samtliga av grundskolans skolbibliotek. Skolbibliotek 

Uddevalla arbetar utifrån en beställarorganisation där skolorna beställer tjänster från ett utbud. 

Skolbibliotekarierna möter både lärare och elever med läsfrämjande aktiviteter och med 

insatser för att stärka digital kompetens i skolan. Skolbibliotekarierna hjälper elever med 
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inläst litteratur och läromedelstexter samt hjälper grundskolorna med inköp, gallring samt 

utformning av det fysiska rummet.  

Gymnasiebiblioteken (Agneberg och Östrabo) är välbesökta av elever och lärare. Eleverna 

använder biblioteken till studier samt lektioner (då lärarna närvarar). Eleverna kommer 

klassvis och lånar både skönlitteratur och fakta. Eleverna lånar även faktaböcker i samband 

med sitt gymnasiearbete. På biblioteket kan eleverna få hjälp av bibliotekspersonal att hitta 

böcker, samt skriva ut sina arbeten.  Bibliotekarierna har undervisning i informationssökning 

och källkritik och hjälper eleverna att hitta i databaser och på webbsidor. 

Det digitala utbudet finns att nå via en lärplattform. Där finns databaser, uppslagsverk, 

Inläsningstjänst samt bibliotekskatalog med hemsida och länksamlingar. 

På Uddevalla vuxenutbildning är biblioteket bemannat vissa tider men även tillgängligt när 

det är obemannat. Det finns studieplatser i en lugn miljö och möjlighet att få hjälp med viss 

informationssökning och tillgång till böcker.  

 

3. Lagar och styrdokument 
Alla bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet omfattas av bibliotekslagen. Prioriterade 

grupper enligt bibliotekslagen är personer med funktionsnedsättning, personer med annat 

modersmål än svenska samt nationella minoriteter. För folkbiblioteken tillkommer barn och 

ungdomar som prioriterad grupp. 

Flera mål i bibliotekslagen gäller både folk- och skolbibliotek. Biblioteksformerna vänder 

sig dock till olika målgrupper och har olika funktion. Nedan framgår några skillnader. 

Folkbibliotek Skolbibliotek 

En kulturinstitution Pedagogisk resurs för skolan 

Kopplad till frivilligt lärande, intresse och 

fritid 

Kopplad till lärande och undervisning 

För alla  Anpassat för skolans elever och personal 

Tillhandahåller allsidig media efter 

invånarnas behov. Verkar för fritt och 

frivilligt läsande och lärande. 

Tillhandahåller media enligt skolans 

pedagogiska behov kopplat till läroplanen. 

 

3.1. Folkbiblioteket 
Bibliotekslagen definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. Där står att 

biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Biblioteksverksamhet 

ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas behov och förutsättningar.3  

Det finns inget annat forum i samhället som har det här uppdraget. Biblioteken är unika och 

oumbärliga. 

 

 
3 SFS 2013:801 Bibliotekslagen 



 

6 

 

Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur och främja barns och 

ungas språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken ska även verka för att öka 

kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 

delaktighet i kulturlivet. För att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska 

biblioteken samverka.4  

I Demokratins skattkammare5 som är ett förslag till nationell biblioteksstrategi förstärks 

folkbibliotekets betydelse som en självständig kraft i det demokratiska samhällsbygget, en 

femte statsmakt. Det yttersta målet är att stärka bildningen och därmed demokratin.  

Folkbibliotekets verksamhet lyder under offentlighets- och sekretesslagen kap 40 §3 som 

anger att sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, 

reservation eller annan form av beställning och för uppgift om enskilds användning av 

informationsteknik. 

Regional biblioteksplan 2020-20236 innehåller strategiska inriktningar under 

planperioden som påverkar det lokala arbetet, exempelvis i form av inriktningar 

på ekonomiskt stöd och utvecklingsinsatser.  

3.2. Skolbiblioteken  
Skolbiblioteken lyder under bibliotekslagen, men också under skollagen. Eleverna i 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

enligt bibliotekslagen och skollagen ha tillgång till skolbibliotek7.   

För varje skolform gäller en läroplan som utgår från bestämmelser i skollagen. Enligt 

läroplanen för grundskolan ska ”skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg”.8  

Enligt läroplanerna för grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ska ”skolbibliotekets 

verksamhet användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga 

och digitala kompetens.” I läroplan för förskolan står det tydligt att förskolan ska lägga stor 

vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom högläsning och samtala kring litteratur 

och andra texter9. 

  

4. Vision och värdegrund 
En vision kan vara utmanande, hoppfull, sikta högt för att skapa mod, våga ta plats och göra 

skillnad. I vår tid där utveckling och förändring går snabbt och för många är svår att förstå 

kan biblioteken bidra till att människor får förståelse för sig själva och andra. Genom att få 

redskap och kunskap för att kritiskt kunna granska information kan fler medverka till 

samhällets demokratiska utveckling. Att få verktyg för att förverkliga behov och drömmar ger 

möjlighet till självhjälp och självförverkligande.  

 
4 SFS 2013:801 Bibliotekslagen. 
5 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
6 Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023   
7 SFS 2010:800 Skollagen  
8 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (Lgr11) 
9 Läroplan (Lpfö 18) för förskolan – Skolverket. 
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Biblioteksplanen tar avstamp i Uddevalla kommuns vision, ”Uddevalla – hjärtat i Bohuslän 

Liv, lust och läge ger livskvalitet” 

För biblioteken innebär det: 

Närvarande fysiskt, digitalt och socialt. För dig, för alla, för vem du än är – genom hela livet.  

Uddevalla kommuns värdegrund, Öppenhet, respekt och professionalitet innebär att alla som 

kommer i kontakt med biblioteken ska få ett respektfullt och professionellt bemötande, mötas 

av öppenhet och dialog, synpunkter ska välkomnas och vägledning och stöd utifrån önskemål 

och behov möjliggöras. 

 

5. Utvecklingsområden och färdriktningar  
Syftet med utvecklingsområden är att förtydliga verksamheternas färdriktning under 

planperioden. Innehållet kan kopplas samman med både Uddevalla kommuns riktningar och 

förvaltning- och avdelningsövergripande mål.  

5.1. Samverkan 
Samverkan sker på många olika plan och nivåer. Både folk- och skolbibliotek samverkar 

inom och mellan verksamheter, avdelningar, förvaltningar och externa aktörer - både lokalt, 

regionalt och nationellt. Skolbiblioteket samverkar också med personal på alla skolor. 

Förskola och folkbibliotek har ett nära samarbete och regelbundna aktiviteter.  

Mellan folkbiblioteken i Fyrstad pågår ett arbete för att upphandla och samverka kring ett 

gemensamt bibliotekssystem som förväntas ge stora fördelar för kommuninvånarna och utöka 

bibliotekens utbud och kompetensområden. 

Samverkan är en viktig del för att arbeta vidare inom utvecklingsområden. Samverkan med 

bibliotek och biblioteksanknutna organisationer utanför kommunen skapar möjligheter för 

utveckling, samordning, forskningsanknytning och fortbildning. Samverkan mellan 

avdelningens enheter, övriga förvaltningar samt civilsamhället är viktigt för att lyckas och för 

att ge synergieffekter men också för att nå prioriterade grupper. Ett väl fungerande samarbete 

mellan folk-och skolbibliotek samt förskola är avgörande för bland annat läsfrämjande arbete. 

Färdriktningar: 

• Det ska finnas ett gott samarbete mellan folk- och skolbibliotek samt förskola, bland 

annat kring läsfrämjande arbete. 

• Folkbiblioteket ska sträva efter samarbete både med andra förvaltningar, 

biblioteksanknutna organisationer utanför kommunens gränser samt civilsamhälle. 

5.2. Folkbiblioteket  

5.2.1 Arena för demokrati och tillit 
I Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi lyfts uppdraget att värna om 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter fram10. Genom att stärka det offentliga 

rummet och skapa trygga mötesplatser kan det demokratiska samtalet utvecklas. Genom 

tillgång till information och litteratur och ett källkritiskt förhållningssätt stärks möjligheterna 

 
10 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
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till större grad av egenmakt och därmed möjlighet att påverka. Biblioteken är möjliggörare för 

människor och en resurs för alla. 

Klyftan mellan de som läser och inte läser ökar i samhället11. Bibliotekens läsfrämjande 

arbete bidrar till att stärka demokratin. Genom kultur, litteratur och berättelser ges nya 

perspektiv och värden som empati, förståelse, tolerans och tillit kan stärkas.   

Delaktighet är ett viktigt verktyg för demokrati som folkbiblioteket i Uddevalla aktivt ska 

arbeta för. Användarperspektivet bör därmed i högre grad styra utformandet av bibliotekens 

verksamheter, på så sätt kan även tilliten stärkas. Tilliten eller förtroendet för bibliotek ligger 

enligt SOM-undersökningar högt även om det sjunkit något från tidigare år12 och utmanas av 

bland annat bilden av bibliotekens roll i samhället.  

Digitaliseringen skapar förutsättningar för ett öppet och inkluderande demokratiskt samhälle 

där fler får möjlighet till insyn och delaktighet genom dialog. Detta arbete stöds av Uddevalla 

kommuns Digitala agenda som genom en modern e-förvaltning vill förenkla vardagen för 

medborgare, näringsliv och medarbetare.13 

Fler än tidigare vill påverka medieinköp, skyltningar och program. Det behövs därför tydliga 

riktlinjer för urval både av medieutbud och programverksamhet. Några av biblioteken 

fungerar som vallokal vid förtidsröstning till såväl EU-val som riksdagsval. Folkbiblioteket 

måste därmed slå vakt om att vara en neutral mötesplats med god tillgänglighet.  

Färdriktningar: 

• Biblioteket ska arbeta med användardriven innovation för att skapa värde för 

invånarna och få människor ska känna sig delaktiga. 

• Biblioteket ska möjliggöra att människor oavsett bakgrund kan vara delaktiga i 

samhällslivet och vara med och påverka. 

• Bibliotekets roll och verksamhet i Uddevalla ska göras mer synlig.   

5.2.2 Trygga och inkluderande mötesplatser med låga trösklar 
Uddevalla kommun har som riktning att utveckla ett tryggt samhälle tillsammans. Biblioteket 

ska vara trygga platser med låga trösklar, tillgängliga för alla och anpassade efter användarnas 

behov. Det ska vara enkelt att besöka, hitta och använda bibliotekets lokaler och utbud både 

fysiskt och på den digitala arenan för användare i alla åldrar och oavsett 

funktionsförmåga. Det ska kännas välkomnande att besöka biblioteket och var och en ska få 

ett gott bemötande. Biblioteket ska vara tillgängligt, attraktivt och angeläget, ett bibliotek att 

upptäcka, uppleva, skapa och vara delaktig i.  

Färdriktningar: 

• Medarbetarna ska ha en hög kompetens vilket säkerställer kvalitet, god service och 

gott bemötande.   

• Det ska finnas en uppdaterad tillgänglighetsplan och verksamheten ska 

genomsyras av ett tillgänglighetsperspektiv. 

• Regelbundna användarundersökningar ska genomföras för att säkerställa 

bibliotekens attraktivitet, relevans och tillgänglighet. 

 
11 Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket 2019. 
12 Höglund, Lars (2017) Biblioteken fortsatt välanvända med höga betyg. Göteborgs universitet: SOM-institutet. 
13 Digital agenda, Uddevalla kommun, 2019  
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5.2.3 Digitalisering, kompetens, närvaro och medier 
Det digitala samhällets utveckling berör alla och hänger ihop med andra former av 

utanförskap. Digitalt utanförskap är vanligare bland äldre och för personer med 

funktionsvariationer kan det innebära stora svårigheter att ta del av digital information. 

Folkbiblioteket ska i enlighet med regeringsuppdraget Digitalt först med användaren i fokus 

främja en ökad digital kompetens hos allmänheten.14  

Bibliotekarier kan bidra till ökad kunskap kring källkritik och att finna, analysera och kritiskt 

värdera digital information. Detta är ett viktigt led i att verka för demokratisk 

samhällsutveckling och öka den digitala kompetensen.  

En majoritet av befolkningen är ständigt uppkopplad och använder digitala arenor som 

komplement till de fysiska. För att upprätthålla bibliotekens samhälleliga relevans krävs 

närvaro på digitala arenor och kunskap om hur de kan användas. Digitalisering möjliggör 

också för biblioteken att snabbare nå ut med information och bidra till människors fria 

åsiktsbildning i aktuella frågor, jämfört med det tryckta mediet.   

I arbetet med att främja befolkningens tillgång till litteratur, kultur och information är det 

viktigt att bibliotekens digitala mediebestånd präglas av samma bredd och kvalitet som det 

fysiska. 

Digitaliseringen skapar möjligheter till ökad samverkan på nationell, regional och lokal nivå. 

Att ta vara på dessa möjligheter bidrar till att höja biblioteksverksamhetens 

kvalitet. Samverkan är särskilt viktig kring digitala medier, system och databaser.   

För att biblioteket ska vara relevant i en digital värld krävs en digitalt mogen, lärande och 

flexibel organisation som med ett innovativt tankesätt möter de ändrade behoven. Genom att 

arbeta med digital transformation och bygga en organisation som klarar hantera konstant 

förändring kan biblioteket möta kommande behov och skapa värde för invånarna. 

Färdriktningar: 

• Biblioteket ska arbeta med digital transformation och utgå från målgruppernas 

behov. 

• Medarbetarna ska kontinuerligt förbättra och fördjupa sin digitala kompetens i 

syfte att förstå och möta invånarnas behov’. 

• Biblioteket ska sprida kunskap om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet samt bidra till ökad kunskap kring 

källkritik och att finna, analysera och kritiskt värdera digital information. 

5.2.4 Integration och livslångt lärande  
I regional biblioteksplan15 konstateras att nya arbetsmetoder krävs för att nå nya grupper av 

människor och de invånare som idag inte tar del av de demokratiska möjligheter som finns i 

vårt samhälle. Uppsökande arbetsmetoder har länge varit ett sätt för biblioteken att nå t ex 

människor som inte själva kan ta sig till biblioteket men fler och nya metoder behöver arbetas 

fram. 

 
14 Digitalt först med användaren i fokus 2018-2020, Kungliga biblioteket 
15  Regional biblioteksplan. Västra Götaland 2020-2023 
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Biblioteken har en viktig betydelse för människor med annat modersmål än svenska men även 

för övriga prioriterade grupper. För att biblioteken ska vara angelägna i människors 

liv behöver människor bjudas in för att själva vara delaktiga i biblioteksverksamheten.  

Tillgången till litteratur och samhällsinformation på andra språk än svenska behöver öka, 

liksom tillgången till litteratur för personer med funktionsnedsättning. Det behövs även 

fortsatt kompetensutveckling för att arbeta med prioriterade grupper.   

Utbildningskraven och förändringstakten i samhället gör att människor behöver fortsätta lära 

genom hela livet, både formellt och icke-formellt.  Biblioteken främjar ett livslångt lärande 

genom att ge tillgång till medier och tjänster som präglas av allsidighet och kvalitet och är 

anpassade till individens behov av litteratur och information. 

Den regionala biblioteksplanen uttrycker även en ambition att förmedla kunskap om hur vi 

med stöd av litteratur, skrivande och samtal främjar hälsa och välbefinnande16. 

Färdriktningar: 

• Nya arbetsmetoder ska tas fram och testas för att nå fler. 

• Berättelser ska göras tillgängliga och språken ska hållas levande.  

• Minoritetsspråken ska synliggöras.  

5.2.5. Läsfrämjande och biblioteksverksamhet för barn  
Internationell forskning betonar betydelsen av tidiga insatser för att främja små barns 

språkutveckling17. Utlåningsgraden för barn och ungdomslitteratur är hög på folkbibliotek och 

antalet utlån har ökat även i Uddevalla före pandemin. Samtidigt som utlånen ökar, ökar 

också antalet barn och unga, vilket gör att antalet utlån per barn i realiteten kan minska.  

Det är viktigt för verksamheterna att fånga upp barnen så tidigt som möjligt vilket görs bland 

annat genom samarbete med BVC och föräldrar, öppna förskolan och förskolor. Alla barn i 

förskoleklass besöker sitt närmsta folkbibliotek tillsammans med klassen då de samtidigt får 

en bokgåva för att uppmuntra till läsning. Samarbetet syftar till att ge barnen så goda 

möjligheter till språkutveckling som möjligt. En god språkförmåga påverkar barnen positivt i 

skolgången resten av livet. 

Folkbiblioteket arbetar nära grundskolan genom att komplettera skolans läsfrämjande arbete 

med fritidsläsning.  

Personal inom förskola, skola och bibliotek kan genom samarbete dra nytta av varandras 

kunskaper från utbildning och fortbildning men också tysta kunskaper i form av yrkesmässig 

förtrogenhet och erfarenhet samt behov kring läsandet för att skapa ett gemensamt 

helhetsgrepp kring läsfrämjande.  

Färdriktningar: 

• Fler klasser i grundskolan ska ges utrymme att besöka folkbiblioteket för att 

uppmuntra läsning på fritid. 

• Utveckla fler samarbetsformer kring läsfrämjande mellan folkbibliotek, skolbibliotek 

och förskola för att skapa läslust. 

 
16 Regional biblioteksplan. Västra Götaland 2020-2023 
17 Specialpedagogiska skolmyndigheten: Forskningsutblick: Att kartlägga barns språk på vetenskaplig grund – 

variationer och osäkerhet.  
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5.2.6. Unga 
Enligt Ung livsstil18 är trenden att färre unga besöker och använder biblioteket. 

Besökssiffrorna är allra lägst bland killar. Det finns också tydliga åldersskillnader när det 

gäller vad man gör på biblioteket. I mellanstadiet kommer att låna böcker först, därefter att 

läsa böcker, följt av att träffa kompisar och att plugga. I högstadiet och gymnasiet är 

förhållandena förändrade och plugga kommer först, följt av att låna böcker och på tredje plats 

att träffa kompisar.  

På Rampens bibliotek riktas stort fokus mot unga genom ett tätt samarbete med fritidsgård, 

kulturskola och föreningsliv. Att samarbeta med fritidsledare och andra yrkesgrupper kan vara 

ett sätt att närma sig unga i olika åldrar.  

Folkbiblioteket behöver undersöka hur väl man möter ungas behov och hur man kan öka 

attraktiviteten för denna åldersgrupp. Ett annat behov som kommer fram i rapporten ”Ung 

livsstil” är att oberoende av ålder finns behov av att använda dator, scanner och skrivare.  

Färdriktningar: 

• Låta barn och unga vara delaktiga i bibliotekets utformning och planering av 

verksamhet. 

5.3. Skolbiblioteken 
Enligt samlad forskning om skolbibliotek gynnas elevers språkutveckling, 

läsförmåga och informationskompetens av ett regelbundet och strukturerat samarbete mellan 

lärarna och skolbibliotekarierna19. Skolinspektionens kvalitetsgranskning lyfter fram de 

förutsättningar som krävs: Tillgång till skolbibliotekarier, att de samverkar med lärare samt 

att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledning. Därtill 

behövs ändamålsenliga lokaler samt relevanta digitala och fysiska resurser20.  

5.3.1. Skolbibliotek, lärande och läsande 
Grundskolans läroplan slår fast att “Skolbibliotekets uppgift är att stärka elevernas språkliga 

förmåga och digitala kompetens.”21 Gymnasieskolans läroplan formulerar det som att 

skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen och för att stärka 

elevernas språkliga och digitala kompetens.22 I förskolans läroplan ska stor vikt läggas vid 

språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att 

kommunicera och utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala kring 

litteratur och andra texter.23 Den pedagogiska verksamheten i skolbiblioteken har stor 

betydelse för elevernas förmåga och lust för att lära och läsa.  

Läsdelegationen lyfter vikten av bland annat tillgång till litteratur i förskolan, fortbildning av 

personal och samverkan mellan exempelvis bibliotek, barnhälsovård och förskolor24.  

Färdriktningar: 

• Skolbiblioteken ska verka för att stärka elevernas språkliga förmåga. 

 
18 Elofsson, S. (2020) Vad gör barn och ungdomar på biblioteken?  
19 Gärdén, C. (2017). Skolbibliotekets roll för elevers lärande En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010–

2015. Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi.  
20 Skolinspektionens kvalitetsgranskning Dnr 400:2016:11433, 2018: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 
21 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (Lgr11) 
22 Läroplan för gymnasieskolan, Gy 11 
23 Förskolans läroplan, Lpfö 18 
24 Läsdelegationen: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57 
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• Skolbiblioteken ska verka för att öka elevernas lust att läsa. 

• Förskolan ska verka för att stärka barnens språkutveckling och intresse för litteratur. 

5.3.2 Digitalisering  
Skolbibliotek och skolbibliotekarier ska ha en roll i att fördjupa elevernas digitala kompetens 

för ökad delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Barn- och utbildningsförvaltningens IKT-

pedagogiska strategi framhåller att såväl barn och elever som alla som arbetar med dem ska 

utveckla adekvat digital kompetens.25 

I läroplanerna, från förskola till grundskola och gymnasium, lyfts det ökade 

informationsflödet som barn och elever möts av och som måste hanteras. I förskolans läroplan 

ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik och information. Skolbiblioteken har i uppdrag att utveckla det kritiska förhållningssätt 

som krävs för att navigera bland information och omvandla information till kunskap. Enligt 

nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet har skolbiblioteken en ”viktig pedagogisk 

uppgift att fylla när det gäller att stärka elevers kompetenser i bland annat 

informationssökning och källkritik”.26 Även Uddevalla kommuns digitala agenda säger att 

”Vi ska se digitalisering som en avgörande resurs för verksamhetsutveckling."27 

Det fysiska beståndet behöver utökas med hjälp av digitala resurser vilket ger ökad 

likvärdighet. Digitala läromedel behöver tillhandahållas i skolan som komplement till fysiska 

läromedel28. Enligt IKT-pedagogisk strategi så ska alla barn och elever utveckla en adekvat 

digital kompetens och ha tillgång till digitala verktyg och digitala läromedel i en 

ändamålsenlig digital miljö. Alla barn och elever ska kontinuerligt utveckla sin förmåga att 

med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt använda internet som en viktig arena för 

lärande och utveckling. 

Färdriktningar: 

• Skolbiblioteken ska bidra till att barn och elever utvecklar adekvat digital kompetens 

och får tillgång till relevanta digitala verktyg och digitala läromedel. 
• Skolbiblioteken ska bidra till att utveckla ett kritiskt förhållningssätt bland barn och 

elever. 

5.3.3 Skolbibliotek och goda studiemiljöer 
De möjligheter som digitaliseringen öppnar för att samordna resurser över geografiska 

gränser, ska utnyttjas för att utveckla skolbibliotekens service samtidigt som de fysiska 

skolbiblioteken ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Enligt lag ska eleverna ha tillgång till 

skolbibliotek. Skolbibliotekens verksamhet är större än lokalerna men rummet fyller en viktig 

funktion som en trygg plats för att läsa och studera. Lokalen ska vara tillgänglighetsanpassad 

efter elevernas behov på skolan. Skolbiblioteket bör vara öppet under skoldagen.  

Färdriktningar:  

• Skolbiblioteken ska verka för ökad tillgänglighet till fysiska medier. 

• Skolbibliotekets verksamhet bör beaktas vid ny- och ombyggnation samt vid 

omlokalisering av skolor. 

 
25 IKT-pedagogisk strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun. Dnr BUN 2019/00229 
26 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, s. 8 
27 Digital agenda, Uddevalla kommun 2019  
28 IKT-pedagogisk strategi för Barn- och utbildningsförvaltningen i Uddevalla kommun. Dnr BUN 2019/00229 



 

13 

 

5.3.4 Bemanning, kompetens samt professionellt och systematiskt samarbete 
Alla elever i grund- och gymnasieskola samt särskola ska ha tillgång till god 

skolbiblioteksverksamhet med stöd av fackutbildade bibliotekarier. En väl fungerande 

skolbiblioteksverksamhet ökar förutsättningarna till ökad måluppfyllelse för eleverna. 

Internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med 

ämnesundervisningen kan bidra till elevers lärande.29 Genom tydliga roller och goda 

samarbeten mellan skolbibliotekarier och andra professioner kan skolbiblioteken ha en viktig 

roll för att bidra till elevernas måluppfyllelse i alla ämnen. 

Färdriktningar: 

• Bibliotekspersonalen och skolbiblioteksverksamheten ska ingå i förvaltningens 

systematiska kvalitetsarbete. 

• Rektorsenheterna ska ha ett systematiskt samarbete med bibliotekspersonalen. 

• Skolbiblioteken ska ha goda förutsättningar för att utifrån sitt uppdrag verka för 

elevers måluppfyllelse 

 

6. Genomförandeprocess  
6.1. Förankring och kommunikation  
Uddevalla kommuns biblioteksplan ska vara ett styrande dokument som är väl känt i 

kommunen och också vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

Berörda nämnder ska använda biblioteksplanen som ett underlag vid den årliga budget- och 

planeringsprocessen i arbetet med nämndens internbudget och verksamhetsplan med 

styrkort.   

Det är viktigt att cheferna tar sin del i ansvaret med att kommunicera biblioteksplanen, 

framför allt på sin arbetsplats. Biblioteksplanen kan med fördel spridas brett till olika 

arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Planen ska användas av bibliotekens personal 

som stöd i sitt dagliga arbete.    

Biblioteksplanens innehåll ska förankras hos allmänheten för att skapa förståelse för vad 

bibliotek är och vad man kan göra på bibliotek. 

Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar mandatperiodens 

Strategiska plan.    

6.2. Uppföljning och utvärdering/analys   

Biblioteksplanen utgör underlag för verksamhetsplanering. Förvaltningarnas uppdrag knutna 

till verksamhetsplanen följs upp i samband med delårsrapportering i IT-systemet för 

verksamhetsutveckling (Vuv-IT).    

Utifrån syfte och mål för denna biblioteksplan ansvarar varje nämnd för att 

formulera eventuella uppföljningsbara uppdrag i sina styrkort.    

 
29 Gärden, C: Skolbibliotekets roll för elevers lärande. En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015. Del 

av Nationell biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket. 
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6.3. Revidering   
Uddevalla kommuns biblioteksplan ska utvärderas och revideras innan 2026-12-31. Planen 

upphör att gälla år 2027 om revidering inte har skett.  

Revidering ska ske i samverkan med personal på bibliotek och skolbibliotek samt eventuellt 

personal på andra berörda förvaltningar.    

Ansvarig för att ge uppdrag om revidering är kommunfullmäktige. Ansvarig för att revidering 

görs är kultur och fritidsnämnden.     

 

7. Övriga styrdokument 
Ytterligare dokument, både nationella och internationella som påverkar bibliotekets arbete i 

Uddevalla kommun:  

FN:s Barnkonvention30 blev svensk lag 1 januari 2020. Bibliotekets lagstadgade uppdrag att 

verka för det demokratiska samhällets utveckling samt att prioritera barn och unga innebär att 

biblioteket ska sprida kunskap om och tillämpa barnkonventionen. 

FN:s Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling31 ingår i Uddevalla kommuns 

strategiska plan (2020-2022). Biblioteken strävar efter jämlik resursfördelning, digital 

inkludering, livslångt lärande och arbetar för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Under 

Agenda 2030 faller också jämställdhet. Strategisk jämställdhetsplan finns framtagen för 

verksamheterna och arbetet med jämställdhet inkluderas i verksamheternas dagliga arbete och 

planering.  

UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest32 ger i sin globala vision en bild av 

biblioteken som nödvändiga, självklara och angelägna. Folk- och skolbibliotek arbetar i hög 

grad utifrån dessa manifest bland annat genom att arbeta för bibliotekets möjligheter till 

lärande, läsning, upplevelser, skapande och inspiration. 

Diskrimineringslagen33 förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Skollagen 

betonar att detta gäller även skolverksamheten. Ett arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn och elever ingår som en del av det systematiska kvalitetsarbetet inom barn 

och utbildningsförvaltningen.  

Uddevalla kommuns Digitala agenda34 uppmuntrar kommunens verksamheter att ta vara på 

digitaliseringens möjligheter. Det gör biblioteken genom omvärldsbevakning, testa nya 

arbetsmetoder och digitala lösningar samt ställa krav och ge utvecklingsförslag till 

leverantörer av bibliotekssystem. 

 

 

 

 
30 UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter  
31 UNDP Sverige, Globala målen för hållbar utveckling.  
32 Svensk biblioteksförening, Bibliotekens internationella manifest.  
33 Diskrimineringslagen, 2008:567 
34 Digital agenda, Uddevalla kommun 2019.  



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress:  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr KS 2022/00160 

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar  

Sammanfattning 

Det har kommit till kommunledningskontorets kännedom att kommunfullmäktiges 

webbsändningar ska registreras hos Myndigheten för press, radio och tv. Med 

registreringsskyldigheten följer också ett ansvar att anmäla en ansvarig utgivare för 

sändningarna. Kommunledningskontorets bedömer, efter samråd med fullmäktiges 

presidium, att ordföranden bör utses som ansvarig utgivare med de vice ordförandena 

som ersättare. Innebörden av begreppet Ansvarig utgivare samt brott mot 

yttrandefrihetsgrundlagen framkommer i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att utse ordförande Elving Andersson (C) till ansvarig utgivare för sändningarna av 

kommunfullmäktiges sammanträden på www.uddevalla.se,  

 

att utse Louise Åsenfors (S) till ersättare till ansvarig utgivare efter Elving Andersson 

(C),  

 

att utse Christina Nilsson (KD) till ersättare till ansvarig utgivare efter Louise Åsenfors 

(S).  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-03-02 Dnr KS 2022/00160 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar  

Sammanfattning 

Det har kommit till kommunledningskontorets kännedom att kommunfullmäktiges 

webbsändningar ska registreras hos Myndigheten för press, radio och tv. Med 

registreringsskyldigheten följer också ett ansvar att anmäla en ansvarig utgivare för 

sändningarna. Kommunledningskontorets bedömer, efter samråd med fullmäktiges 

presidium, att ordföranden bör utses som ansvarig utgivare med de vice ordförandena 

som ersättare.  

 

Innebörden av begreppet Ansvarig utgivare samt brott mot yttrandefrihetsgrundlagen 

framkommer i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att utse ordförande Elving Andersson (C) till ansvarig utgivare för sändningarna av 

kommunfullmäktiges sammanträden på www.uddevalla.se, 

 

att utse Louise Åsenfors (S) till ersättare till ansvarig utgivare efter Elving Andersson 

(C), 

 

att utse Christina Nilsson (KD) till ersättare till ansvarig utgivare efter Louise Åsenfors 

(S). 

 

Ärendebeskrivning 

 
Bakgrund 

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på www.uddevalla.se sedan flera år 

tillbaka. Kommunledningskontoret har uppmärksammats på att kommunfullmäktiges 

sändningar är registreringspliktiga hos Myndigheten för press, radio och tv. 

Tillsammans med registreringsskyldigheten tillkommer en skyldighet att utse en 

ansvarig utgivare för sändningarna. 
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Fakta om ansvarig utgivare 

Det är den ansvariga utgivaren som är juridiskt ansvarig om något yttrandefrihetsbrott 

begås i sändningen eller publiceringen. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över 

innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hans eller hennes vilja. Det ska alltså 

vara praktiskt möjligt för utgivaren att granska det som ska sändas eller publiceras. Den 

som utses till ansvarig utgivare måste vara myndig, bosatt i Sverige, inte försatt i 

konkurs och inte ha förvaltare. 

 

Av yttrandefrihetslagen (YGL) kap 1 § 16 framgår dock att direktsändningar som 

speglar dagshändelser undantas från den ansvarige utgivarens ansvar eftersom en 

ansvarig utgivare rimligtvis inte kan veta i förväg vilka yttranden som kommer att fällas 

i direktsändningen. Det är i stället den som fällt yttrandena som kan riskera straffansvar. 

Justitiekansler har i flera vägledande uttalanden likställt en sändning från ett 

kommunfullmäktigesammanträde som en direktsändning av dagshändelser enligt YGL 

kap 1 § 16. 

 

Om uppenbara brott mot yttrandefrihetsgrundlagen sker och talaren inte rättar sig efter 

den ansvariga utgivarens påpekanden kan den ansvarige utgivaren bestämma att avbryta 

sändningen. 

 

Ansvarig utgivare ska tydligt anges på kommunens webbplats i direkt anslutning till 

kommunfullmäktiges webbsändningar. 

 

Kort om yttrandefrihetsgrundlagen 

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) är en av Sveriges fyra grundlagar och dess syfte 

stadgas i dess portalparagraf 1 kap § 1 (…) att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och 

allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra 

begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. 

 

Lagen innehåller alltså vissa begränsningar så som:  

 

- högförräderi 

- krigsanstiftan 

- spioneri 

- obehörig befattning med hemlig uppgift 

- vårdslöshet med hemlig uppgift 

- uppror 

- landsförräderi eller landssvek 

- landsskadlig vårdslöshet 

- ryktesspridning till fara för rikets säkerhet 

- uppvigling 

- hets mot folkgrupp 

- brott mot medborgerlig frihet 
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- olaga våldsskildring 

- förtal 

- förolämpning 

- olaga hot 

- hot mot tjänsteman 

- övergrepp i rättssak 

 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret har samrått ärendet med kommunfullmäktiges presidium och 

landar i bedömningen att det är mest lämpligt att utse kommunfullmäktiges ordförande 

till uppdraget som ansvarig utgivare då uppdraget i många avseende sammanfaller med 

ordförandens övriga ansvar att upprätthålla ordningen under sammanträdet. Till 

ersättare föreslås vice ordförandena i den rangordning de är valda. Samtliga föreslagna 

personer uppfyller i övrigt de kriterier som ställs för en ansvarig utgivare. 

 

Beslutet ska gälla fram till dess förändringar sker i kommunfullmäktiges presidium eller 

då någon av de utsedda själv väljer att avsäga sig uppdraget som ansvarig utgivare eller 

ställföreträdare för denne.  

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Myndigheten för press, radio och TV jämt förvaltarfrihetsbevis, personbevis och konkursfrihetsbevis för 

de utsedda. 

Kommunikationsavdelningen. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr KS 2022/00188 

Revidering av bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

Sammanfattning 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Uddevalla kommun är en av de 

72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 

ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna 

att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 

sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 

egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans. Detta förslag 

kommer att presenteras under våren 2022, men tas upp för beslut först vid en senare 

bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 

12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 

bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 

justeringen av bolagsordningen är motiverad oberoende av förslaget om utökning av 

bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 

Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 

teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i 

bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala 

elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 

bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 

Finansinspektionen. 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

 1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 

Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 

 2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 

bolagsstämmor i Kommunassurans. 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 

principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 

AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas 

framöver. Uddevalla kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är 

ekonomichefen Bengt Adolfsson. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-14 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 

Styrelsen i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markeringar av 

ändringar samt kommentarer 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 95 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org. 

516406-0294). 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-03-14 Dnr KS 2022/00188 

  

 

Handläggare 

Avdelningschef juridik och administration Helena 

Lennernäs 

Telefon 0522-69 60 42 
helena.lennernas@uddevalla.se 

 

Revidering av bolagsordning för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB 

Sammanfattning 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Uddevalla kommun är en av de 

72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 

ägarkommunernas sfär. 

 

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 

försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 

sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 

egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans. Detta förslag 

kommer att presenteras under våren 2022, men tas upp för beslut först vid en senare 

bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet. 

 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 

12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av 

bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan 

justeringen av bolagsordningen är motiverad oberoende av förslaget om utökning av 

bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 

Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 

teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i 

bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala 

elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 

bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 

Finansinspektionen. 

 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

 1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 

Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 

 2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 

bolagsstämmor i Kommunassurans. 

 

 Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 

principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 

AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas 

framöver. Uddevalla kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är 

ekonomichefen Bengt Adolfsson. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-03-14 Dnr KS 2022/00188 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-14 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 

Styrelsen i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markeringar av 

ändringar samt kommentarer 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB (org. 

516406-0294). 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Helena Lennernäs 

Kommundirektör Avdelningschef juridik och 

administration 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunassurans Syd försäkrings AB 

Ekonomiavdelningen 

Avdelningen juridik och administration 
 



 

  
 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

 

Telefon 040-611 22 00 

www.ksfab.se 

 
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund 

 

 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB             

           

  

 

Malmö den 11 mars 2022 Ägarkommunerna i Kommunassurans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlag från Kommunassurans till respektive kommun med förslag till 
tjänsteskrivelse avseende kommunfullmäktiges beslut (mars/april 2022) om 
ny bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 

Fråga om ändring av Kommunassurans bolagsordning kommer att behandlas vid bolagets årsstämma den 

12 maj 2022. Eftersom godkännande från kommunfullmäktige i respektive ägarkommunerna behövs för 

att bolagsordningen ska kunna ändras får Kommunassurans här avge underlag/förslag till tjänsteskrivelse 

med anledning kommunfullmäktiges beslut gällande ändringen.  

 

 

Förslag till tjänsteskrivelse 
 

Information/Beslut om ny bolagsordning för  
Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(orgnr. 516406-0294). 

 

 

Ärendet beredning 
Ärendet har beretts av xxx. 

 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Yyy kommun är en av de 72 delägarkommunerna. 

Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.  

 

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för 

administration av aktivt risk managementarbete och sammanhängande utökning av ägarkommunernas 

möjlighet att teckna försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 

Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i 

bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.  

 



 
 

2 (3) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 maj 2022 att 

besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till 

förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade även oberoende 

av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har 

koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 

teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i bolagsordningen är att 

möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna 

försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat 

tillstånd hos Finansinspektionen.  

 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

 

   1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får  

       omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 

 

   2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i  

       Kommunassurans. 

 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre principiell vikt, t ex 

att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att 

hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

 

Yyy kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är Zzz. 

 

 

Ärendets beslutsgång 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

 

 

Beslutsunderlag 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av ändringar samt 

med kommentarer 

 
 
Kopia till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se 
Ägarombudet Zzz 
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ommunassurans Syd
Försäkrings AB

På föregående sida angivna beslutsunderlagshandlingar finns tillgängliga här: 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning: https://web1.storegate.com/share/YNodpfM  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med markering av ändringar 

samt med kommentarer: https://web1.storegate.com/share/a4ldKNL  

 

Med vänlig hälsning 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 

https://web1.storegate.com/share/YNodpfM
https://web1.storegate.com/share/a4ldKNL


Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny 

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)  
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr. 
 

§ 1 Företagsnamn 
 

Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

§ 2 Styrelsens säte 
 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieägande 

kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets 

förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 
 

Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, 

meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt Försäkring 

 Försäkringsklass 1 Olycksfall 

 Försäkringsklass 4 Spårfordon 

 Försäkringsklass 5 Luftfartyg 

 Försäkringsklass 6 Fartyg 

 Försäkringsklass 7 Godstransport 

 Försäkringsklass 8 Brand och naturkrafter 

 Försäkringsklass 9 Annan sakskada 

 Försäkringsklass 11 Luftfartygsansvar 

 Försäkringsklass 12 Fartygsansvar 

 Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 

 Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 

 Försäkringsklass 17 Rättsskydd 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska 

vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet. 

Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 



Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med 

annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent. 

 

Bolaget  

- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.  

- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor. 

- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 

- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller 

till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget. 

- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning 

än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning, 

tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 

- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd 

säkerställs på kort och lång sikt. 

 

Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. 

 

Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer 

som framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

§ 5 Aktiekapital 
 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst 

etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 

 

 

§ 6 Antalet aktier 
 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000. 

 

 

§ 7 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse 

utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en 

ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice 

ordförande. 

 

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två 

tredjedelar av hela antalet ledamöter.  

 



Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de 

närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela 

antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet. 

 

 

§ 8 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och 

verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av 

årsstämman en revisorssuppleant utses. 

 

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
 

Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter 

allmänna val för en tid av högst fyra år. 

 

 

§ 10 Räkenskapsår 
 

Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 

 

 

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma 
 

Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både 

fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om 

deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före stämman. 

 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  
 

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till 

aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt 

inte ska kunna utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte 

ska kunna utövas per post. 

 

 

  



§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  
 

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på 

bolagsstämma till dess stämmoordförande har valts. 

 

 

§ 14 Årsstämma 
 

På årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a.   fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b.   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd 

balansräkningen 

c.   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 

18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), 

försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma. 

 

 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens m.m. 
 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av pant 

3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i 

övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman 

och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet 



utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor 

vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag. 

 

 

§ 16  Utomståendes närvaro vid bolagsstämma 
 

Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att 

närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda 

som stämmoombud för aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller motsvarande 

- Bolagets vice verkställande direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska 

delta vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta 

att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa 

förhandlingarna vid den enskilda punkten.  

 

Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten. 

 

 

§ 17  Firmateckning  
 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören 

tecknar bolagets firma i löpande förvaltning. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

§ 18  Underställning m m 
 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska 

ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut 

godkännas av samtliga aktieägare. 

- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 



 

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma 

ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

§ 19  Överlåtelse av aktier och hembud 
 

Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom 

skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om 

samtycke avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget 

ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor 

för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska 

bolaget meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan 

vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare 

som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den 

tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets 

styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas 

om den betingade köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till 

varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, 

med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties 

övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 

lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, 

aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav 

bland dem, som framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, 

om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän 

stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen 

inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

 

 



§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  
 

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  

godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) 

 



 

 

Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny 

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,  
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr. 

 

Nytillkommen text i förhållande till bolagsordning 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. 

Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. All text med gul bakgrund (som denna) är kommentarer som tas bort.  

 

Bolagsordning 2018 
 

Förslag till bolagsordning 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

§ 1 Firma  

 

Bolagets firma är  

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB.  

 

 

 

 

 

 

§ 1 Företagsnamn 

 

Bolagets företagsnamn är 

Kommunassurans Försäkring AB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till  

Kommunassurans Försäkring AB.  

Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i 

bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget 

”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans” 

år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var 

inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från 

Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget. 

”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det 

kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet 

kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till 

vänster (inte del av bolagsordningen). 

 

Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet 

firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn. 

  



 

 

§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 

§ 2 Styrelsens säte 

 

Styrelsen har sitt säte i Lund. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att erbjuda dessa 

ett välanpassat försäkringsskydd. 

 

 

 

Bolaget kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de 

juridiska personer som helt eller till 

majoritet ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och kontrolleras av 

dessa kommuner/landsting/regioner.  

 

Bolaget skall tillföra de försäkrade 

ökad kompetens inom 

försäkringsområdet och  

vara en resurs inom försäkringsfrågor. 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet.  

§ 3 Ändamålet med bolagets 

verksamhet 

 

Bolagets syfte är inte att bereda vinst 

till aktieägarna utan att tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I händelse av bolagets likvidation ska 

vinst och bolagets behållning, efter det 

att bolagets förpliktelser fullgjorts, 

fördelas mellan aktieägarna i 

förhållande till deras andel i 

aktiekapitalet. 

 

 

 

Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan 

regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i 

denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera 

vinst/avkastning. 

Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet. 

 

 

Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas till § 4. 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

  



 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser och grupper: 

 

Direkt försäkring 

Grupp e) Försäkring mot brand och 

annan skada på egendom 

FK 6 Fartyg 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhets-

skada 

 

 

 

 

Anm. Ordet ”Försäkringsklass” 

förkortas av utrymmesskäl i § 4 i 

denna handling till ”FK”. I slutlig 

version kommer ”FK” att ersättas av 

”Försäkringsklass”. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4 Verksamhetsföremål 

 

Bolaget har till föremål att, med 

begränsning till ägarnas egna risker 

och egna anställda, meddela försäkring 

hänförlig till följande 

försäkringsklasser1 och grupper2. 

 

Direkt försäkring 

FK 1 Olycksfall 

FK 4 Spårfordon 

FK 5 Luftfartyg 

FK 6 Fartyg 

FK 7 Godstransport 

FK 8 Brand och naturkrafter 

FK 9 Annan sakskada 

FK 11 Luftfartygsansvar 

FK 12 Fartygsansvar 

FK 13 Allmän ansvarighet 

FK 16 Annan förmögenhetsskada 

FK 17 Rättsskydd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda 

ägarkommunerna försäkring, avseende  

a. olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1) 

b. spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte 

ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass, 

c. luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda 

drönare 

d. godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar, 

e. luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare 

(försäkringsklass 11), 

f. fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den 

möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar 

g. rättsskydd (försäkringsklass 17). 

 

I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som 

är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som 

får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa 

klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras 

som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen 

och tillståndet således en teknikalitet. 

 

Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där 

även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs. 

 

Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att 

ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon 

(andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen 

och 18. assistans. 

 

 
1 Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). 
2 Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än 

en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp 

b), Motorfordonsförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 

utgör grupp c), Sjö- och 

transportförsäkring. 

Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör 

grupp d), Luftfartsförsäkring. 

Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp 

e), Försäkring mot brand och annan 

skada på egendom. 

Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör 

grupp f), Ansvarsförsäkring.  

 

 

Mottagen återförsäkring 

Samma försäkringsklasser och grupper 

som för direkt försäkring, dock enbart 

med annat försäkringsföretag utan 

privat ägarintresse som cedent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav 

enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk 

betydelse.  

 

I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att 

försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken 

Direkt försäkring på föregående sida).  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet 

att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om 

återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men 

för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om 

Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar 

lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämma i 

Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av 

verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser 

således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att 

det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämma att senare besluta om 

att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan 

vid något tillfälle skulle bli aktuell.  

(Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Bolaget  

• ska tillföra de försäkrade ökad 

kompetens inom risk- och 

försäkringsområdet.  

• ska bistå och vara en resurs för de 

försäkrade gällande risk- och 

försäkringsfrågor. 

• ska erbjuda aktieägarna ett 

välanpassat försäkringsskydd. 

 

• kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till sådan juridisk 

person som helt eller till majoritet 

ägs eller kontrolleras av en eller 

flera aktieägare i bolaget. 

• får när det är förenligt med den 

kommunala kompetensen, dock 

aldrig till större omfattning än vad 

som sammantaget motsvarar tjugo 

(20) procent av bolagets 

omsättning, tillhandahålla tjänster 

till andra än direkta eller indirekta 

aktieägare. 

• ska verka för att den kommunala 

sektorns möjligheter till adekvat 

försäkringsskydd säkerställs på 

kort och lång sikt. 
 

 

 

Bolaget får också driva annan med 

bolagets försäkringsrörelse förenlig 

verksamhet. 

 

Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke. 

Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkrings-

området). 

Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet bistå bör läggas till 

för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning, 

exv. vid bedömning av riskaptitfrågor eller säkerställande av att varken 

för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen. 

Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. 

Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års 

bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis 

kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”. 

 

 

Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års 

bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU. 

Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent 

enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för 

bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna 

möjlighet mycket sparsamt. 

 

Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans 

har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att 

tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkrings- 

och återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som 

kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras 

även i bolagsordningen. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 



 

 

Bolagets verksamhet skall alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

Bolaget får bara när det är förenligt 

med den kommunala kompetensen och 

aldrig till större omfattning än tio (10) 

procent av bolagets omsättning 

tillhandahålla tjänster till andra än 

direkta eller indirekta aktieägare. 

Bolagets verksamhet ska alltid 

bedrivas med iakttagande av de 

kommunalrättsliga principer som 

framgår av 2 kap. kommunallagen  

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på 

föregående sida). 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

§ 5 Aktiekapital 

 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till 

lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) 

kronor och högst etthundraåttio 

miljoner (180 000 000) kronor. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

 

§ 6 Antalet aktier 

 

Antalet aktier ska vara lägst 45 000 

och högst 180 000. 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot och en suppleant 

skall vara försäkringssakkunnig. En 

ledamot skall vara ordförande och en 

ledamot skall vara vice ordförande. 

 

§ 7 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av lägst fem och 

högst nio ledamöter med högst sju 

suppleanter. Styrelse utses av 

årsstämman för tiden från årsstämman 

och för tiden intill nästa årsstämma. 

Minst en ledamot ska vara oberoende. 

En ledamot ska vara ordförande och en 

ledamot ska vara vice ordförande. 

 

 

 

 

 

Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild 

försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att 

utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av 

representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav 

på varje individuell styrelseledamots kompetens inom 

försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade 

kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas 

bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en 

oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska 

tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för 

begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt. 



 

 

 

 

 

 

Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

 

 

 

 

Styrelsen är beslutför när de vid 

sammanträdet närvarande ledamöterna 

uppgår till minst två tredjedelar av hela 

antalet ledamöter.  

 

Såsom styrelsens beslut gäller den 

mening för vilken vid sammanträde 

mer än hälften av de närvarande röstar 

eller vid lika röstetal den mening som 

ordföranden ansluter sig till. Om 

styrelsen inte är fulltalig får beslut 

anses föreligga endast om fler än en 

tredjedel av hela antalet 

styrelseledamöter har röstat för 

beslutet. 

 

Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven 

försäkringssakkunnig föreslås tas bort. 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

 

 

 

Ingen ändring föreslås. 

 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

§ 8 Revisorer 

 

För granskning av bolagets 

årsredovisning jämte räkenskaperna 

samt styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning utses på 

årsstämma en auktoriserad revisor eller 

ett auktoriserat revisionsbolag för tiden 

från den årsstämman och ett år framåt. 

För revisor får av årsstämman en 

revisorssuppleant utses. 

Ingen ändring föreslås. 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

§ 9 Lekmannarevisorer 

 

Två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för dessa utses på den 

Ingen ändring föreslås. 



 

 

årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst 4 år. 
årsstämma som hålles efter allmänna 

val för en tid av högst fyra år. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår skall vara 

kalenderår. 

§ 10 Räkenskapsår 

 

Bolagets räkenskapsår är  

kalenderår. 

 

 

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett 

redan existerande bolag. 

 §11 Former för bolagsstämma och 

omröstning vid bolagsstämma 

 

Bolagsstämma får hållas som s.k. 

hybridstämma, med möjlighet för 

aktieägarna att delta både fysiskt och 

på distans. Distansdeltagare vid 

hybridstämma får enbart utöva sin 

rösträtt om deltagarens identitet har 

kunnat fastställas genom avancerad 

elektronisk signatur. 

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma 

besluta att aktieägarna ska kunna 

utöva sin rösträtt per post före 

stämman. 

 

 

 

 

Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som 

har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med 

anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att 

stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt 

som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle 

förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.   

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma skall sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma  

 

Kallelse till och underlag inför 

bolagsstämma ska sändas med brev 

med posten eller e-post till aktieägarna 

tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. 

 

Av kallelsen ska följande framgå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om 

rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i 



 

 

1. Om rösträtt ska kunna utövas från 

distans och i så fall på vilket sätt 

eller om rösträtt inte ska kunna 

utövas från distans. 

2. Om rösträtt ska kunna utövas per 

post och i så fall på vilket sätt eller 

om rösträtt inte ska kunna utövas 

per post. 

bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i 

kallelsen inför varje enskild bolagsstämma. 

 

 

§ 12 Ordförande vid stämman  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, skall vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande valts. 

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma  

 

Styrelsens ordförande eller vid förfall 

för denne, vice ordförande, ska vara 

ordförande på bolagsstämma till dess 

stämmoordförande har valts. 

Eftersom rubriken har angett stämma i singular har det kunnat uppfattats 

att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämma har 

avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma 

omfattas. 

• Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra 

bolagsstämma, i kortform enbart stämma 

• Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma” 

• Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma 

är extra och således inte en årsstämma  

 

Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering. 

 

§ 13 Årsstämma 

 

På årsstämma skall följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 

§ 14 Årsstämma 

 

På årsstämma ska följande ärenden 

behandlas. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande för stämman 

3. Val av två justeringsmän 

4. Upprättande och godkännande av 

röstlängd 

5. Godkännande av dagordningen 

6. Prövning av om stämman blivit 

behörigen sammankallad 

7. Framläggande av 

årsredovisningen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 

revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapporter 

8. Beslut om 

a. fastställelse av 

resultaträkningen och 

balansräkningen 

b. dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet åt 

styrelseledamöterna och 

verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt 

styrelsen, revisor och 

lekmannarevisor med suppleanter 

10. Beslut om antalet 

styrelseledamöter 

11. Val av ordförande och vice 

ordförande i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter till 

styrelsen 

13. Val av suppleanter till styrelsen 

14. Val av revisor och 

revisorssuppleant  

15. I förekommande fall val av 

lekmannarevisorer och 

suppleanter 

16. Fastställande av ordningen för 

suppleanternas inträde som 

tjänstgörande i styrelsen 

17. Val av fem ledamöter, varav en 

sammankallande, i 

valberedningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

19. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

18. Bemyndigande för styrelsen att 

anta nya delägare 

19. Annat ärende som ankommer på 

stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), 

försäkringsrörelselagen 

(2010:2043), bolagsordningen 

eller aktieägaravtalet. 

20. Beslut att ägardirektivet ska gälla 

fram till nästa årsstämma. 

 

Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt 

förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i 

bolagsordningen. 

 

 

 

 

 

§ 14  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i § 16 i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

§ 15  Bolagsstämmans kompetens 

m.m. 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas 

av bolagsstämman. 

 

1. Ram för upptagande av krediter 

2. Ställande av säkerhet i form av 

pant 

3. Beslut i annat ärende av 

principiell betydelse eller annars 

av större vikt för bolaget. 

 

Beslut i frågor om ändring av 

bolagsordningen, fastställande av 

ägardirektiv samt frågor i övrigt som 

är av principiell betydelse eller annars 

av större vikt ska fattas av 

bolagsstämman och kräver, om inte 

annat anges i lag eller i denna 

bolagsordning kvalificerad majoritet 

utgörande minst 2/3 av de aktier som 

är företrädda på stämman. Beslut 

avseende övriga frågor vid 

Ingen ändring föreslås. 

 



 

 

bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  
bolagsstämma fattas med enkel 

majoritet om inte annat anges i lag.  

 § 16  Utomståendes närvaro vid 

bolagsstämma 

Förutom styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören har följande 

personer rätt att närvara eller på 

annat sätt följa förhandlingarna vid 

bolagsstämma, trots att de inte är 

utsedda som stämmoombud för 

aktieägare. 

 

- Tjänstepersoner hos aktieägare 

som innehar tjänst som 

kommunchef, ekonomichef, 

säkerhetschef, upphandlingschef, 

jurist vid 

kommunledningsförvaltningen, 

försäkringsansvarig eller 

motsvarande 

- Bolagets vice verkställande 

direktör 

- Bolagets ekonomichef 

- Övriga tjänstepersoner hos 

bolaget om inte bolagets VD har 

beslutat att dessa inte ska delta 

vid stämman 

- Gäster som inbjudits att tala inför 

stämmans deltagare 

 

Stämman kan avseende enskild punkt, 

för att upprätthålla ordning eller av 

annat skäl, besluta att vissa eller 

samtliga av ovanstående inte ska ha 

rätt att närvara eller på annat sätt 

Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan 

denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att 

personerna har rätt att delta.  

 

 

 

 

 



 

 

följa förhandlingarna vid den enskilda 

punkten.  

 

Stämman kan även besluta att 

stämman ska vara öppen för 

allmänheten. 

 

§ 15 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande ärenden. Vad 

som inbegrips i löpande förvaltning ska 

framgå av VD-instruktionen som 

styrelsen fastställer. 

§ 17 Firmateckning  

 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än 

styrelseledamot eller VD att teckna 

bolagets firma. Sådant bemyndigande 

får endast avse två personer i förening. 

Verkställande direktören tecknar 

bolagets firma i löpande förvaltning. 

Vad som inbegrips i löpande 

förvaltning ska framgå av VD-

instruktionen som styrelsen fastställer. 

 

 

 

 

 

 

 

Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet 

”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens 

begrepp. 

 

 



 

 

§ 16  Underställning m m 

 

Bolaget skall bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut skall så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna skall ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor skall äga giltighet skall 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 16 

- Beslut om särskilt stora 

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

§ 18  Underställning m m 

 

Bolaget ska bereda 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell 

betydelse eller annars av större vikt 

fattas. Sådana beslut ska så långt 

möjligt beredas vid föregående 

ägarsamråd och ägarna ska ges 

möjlighet att bereda ärendet två (2) 

månader före stämma. 

 

För att beslut på bolagsstämma i nedan 

följande frågor ska äga giltighet ska 

sådant beslut godkännas av samtliga 

aktieägare. 

 

- Beslut i strategiska frågor om 

verksamhetens inriktning och 

finansiering  

- Beslut om bildande, förvärv 

överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren eller av 

dotterbolag eller annan likvärdig 

association.  

- Teckning, förvärv eller avyttring av 

näringsbetingade aktier. 

- Ändring av § 5, antalet aktier, och 

innehåll i denna § 18 

- Beslut om särskilt stora  

investeringar och finansiering av 

dessa 

 

 

Ingen ändring föreslås. 



 

 

 

Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga skall beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

 

Om aktieägare till styrelsen framställer 

önskemål om att fråga ska beslutas av 

bolagsstämma ankommer det på 

styrelsen att snarast sammankalla 

sådan bolagsstämma såvida inte 

författningsmässiga hinder möter. 

 

§ 17 Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

§ 19  Överlåtelse av aktier och 

hembud 

 

Den som avser att överlåta aktie till 

någon som inte är aktieägare i bolaget, 

ska genom skriftlig anmälan hos 

bolagets styrelse begära bolagets 

samtycke till överlåtelsen. Frågan om 

samtycke ska prövas av styrelsen. 

Samtycke kan bara ges för alla de 

aktier som begäran om samtycke 

avser. 

 

Av ansökan ska framgå vem den 

tilltänkte förvärvaren är och om 

överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

någon annan förvärvare om samtycke 

vägras. Överlåtaren ska ange samtliga 

villkor för överlåtelsen i sin ansökan. 

Inom två månader från behörig 

ansökan om samtycke ska bolaget 

meddela beslut i frågan. 

 

Aktieägare som är missnöjd med 

bolagets beslut att vägra eller ge 

samtycke får väcka talan vid allmän 

domstol inom en månad från det att 

Ingen ändring föreslås. 

 



 

 

bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, skall 

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, skall styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

skall företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 

bolagets beslut skickades till den 

aktieägare som begärt samtycke. 

 

De aktier som överlåtits till en av 

bolaget anvisad köpare ska betalas 

inom en månad från den tidpunkt då 

priset på aktierna blev bestämt. 

 

Har aktie övergått till någon, som inte 

förut är aktieägare i bolaget, ska  

aktien genast hembjudas till 

aktieägarna till inlösen genom skriftlig 

anmälan hos bolagets styrelse. 

Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, 

där aktien övergått genom köp, uppgift 

lämnas om den betingade 

köpeskillingen.  

 

När anmälan gjorts om akties 

övergång, ska styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad, vars postadress är 

införd i aktieboken eller eljest känd för 

bolaget, med en anmodan till den, som 

önskar begagna sig av lösningsrätten, 

att skriftligen framställa 

lösningsanspråk hos bolaget inom två 

månader, räknat från anmälan hos 

styrelsen om akties övergång.  

 

Anmäler sig flera lösningsberättigade, 

ska företrädesrätten dem emellan 

bestämmas genom lottning, verkställd 

av notarius publicus, dock att om 

samtidigt flera aktier hembjudits, 



 

 

aktierna först, så långt kan ske, skall 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

aktierna först, så långt kan ske, ska 

fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk.  

 

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget 

är köp, av köpeskillingen, men eljest 

av belopp, som, om parterna inte 

kommer överens, bestämmes i den 

ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Om inte inom stadgad tid någon 

lösningsberättigad framställer 

lösningsanspråk eller lösen inte 

erlägges inom föreskriven tid, äger den 

som gjort hembudet, att bli registrerad 

för aktien. 

 

§ 18 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet.  

 

§ 21 Kommunstyrelsens 

inspektionsrätt  

 

Respektive delägares kommunstyrelser 

äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper och i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid 

handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där 

Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i 

fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s 

standardrekommendation. 



 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Antagen av bolagets årsstämma den 12 

maj 2022, godkänd av 

Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 

(dnr. FI 22-xxxx) 

 

 

Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive 

diareienummer. 

 
 



Från: Kommunassurans (Allmänna frågor) <info@ksfab.se>  
Skickat: den 11 mars 2022 14:50 
Ämne: Information om årsstämma i Kommunassurans samt information om att fullmäktigebeslut 
behövs innan stämman 
 
Till delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
Delägarkommunerna i Kommunassurans informeras härmed om att årsstämma i Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB kommer att äga rum torsdagen den 12 maj 2022 kl 10.00 – 12.00 på Elite Hotel 
Savoy i Malmö, nära Malmö C (Norra Vallgatan 62, 211 22 Malmö). 
 
Möjlighet till poströstning i förhand samt möjlighet att följa årsstämman via teams kommer att 
erbjudas som ett alternativ till deltagande på plats (dock inte möjlighet till digital röstning direkt vid 
bolagsstämman). 
 
1. Praktiska frågor inför stämman 
För praktisk planering för genomförandet av stämman önskas att anmälan görs. Med anledning av att 
de senaste årens stämmor pga. pandemin har genomförts med varierande antal deltagande på plats 
är det i år av särskild vikt att bolaget får kännedom om hur många representanter från 
ägarkommunerna som vi får möjlighet att välkomna i Malmö. Vänligen meddela därför följande 
uppgifter till info@ksfab.se, gärna senast onsdagen den 23 mars 2022. 

1. Namn, befattning, e-postadress och telefonnummer till den person som är utsedd att vara 
ombud för er kommun vid Kommunassurans årsstämma. 

2. Information om huruvida ombudet  
  a. deltar på plats i Malmö, 
  b. följer stämman via teams eller 
  c. inte deltar. 

3. Om ombudet önskar lunch efter genomförd stämma. 
4. Om annan person från er kommun (utöver ombudet) kommer att följa stämman – vem 

denne är (namn, befattning och kontaktuppgifter) och om denne följer stämman på plats i 
Malmö eller via teams samt om lunch önskas. 

 
2. Styrelsens kallelse till årsstämman 2022 
Enligt bolagsordningen ska kallelse till årsstämman skickas tidigast sex veckor innan årsstämman och 
enligt ägardirektivet ska årsredovisningen tillställas ägarkommunerna senast den 30 mars. Den 
formella kallelsen till årsmötet, årsredovisningen, poströstningsformulär och övrigt underlag till 
stämman skickas därför ut den 30 mars 2022. 
 
3. Preliminär dagordning 
Via denna länk kan den preliminära dagordningen vid stämman hämtas. 
 
4. Information om kommande fråga vid årsstämman den 12 maj 2022, gällande ny bolagsordning 
för Kommunassurans 
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman att en ny 
bolagsordningen i Kommunassurans ska antas. Ändringen i bolagsordningen är huvudsakligen 
föranledd av följande skäl. 
 

 Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från Finansinspektionen får 
omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring). 

 Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i 
Kommunassurans och tydliggörande av möjlighet till s.k. hybridstämma. 

 

mailto:info@ksfab.se


De förändringar i bolagsordningen som föreslås är inte direkt kopplade till den utökning av 
Kommunassurans verksamhet som har diskuterats, utan bör genomföras oavsett. Beslut om ny 
bolagsordning behöver dock fattas vid årsstämman 2022, för att Kommunassurans tillstånd för bl.a. 
olycksfallsförsäkring ska kunna vara godkänt av Finansinspektionen och gälla från och med den 1 
januari 2023 för sådant fall att ägarna senare beslutar att utöka bolagets verksamhet från detta 
datum. 
 
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre principiell vikt, t 
ex att bolagets företagsnamn ska ändras till Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”). 
 
Via denna länk finns underlag för/förslag till tjänsteskrivelse för internt bruk i respektive kommun, 
inför fullmäktigebeslut i mars/april 2022. Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns via denna länk. 
Via denna länk finns även en kommenterad version av styrelsens förslag, där även föreslagna 
ändringar jämfört med gällande bolagsordning är markerade.  
 
5. Pågående projekt om utökning av ägarkommunernas möjlighet att nyttja Kommunassurans 
(”Egenandelsprogram” 1) 
Styrelsen i Kommunassurans har beslutat att ägarkommunerna ska beredas mer tid för att sätta sig in 
i förslaget till Egenandelsprogrammet än vad som står till rådighet inför årsstämman i maj 2022. 
Styrelsens utgångspunkt är för närvarande att en extra bolagsstämma bör hållas efter sommaren, 
inför vilken ägarna bereds möjlighet att ta ställning till frågan om införande av ett 
egenandelsprogram och sammanhängande förändringar av ägaravtal, ägardirektiv m.m. Beslut 
gällande Egenandelsprogrammet kommer således inte att fattas vid årsstämman i maj 2022, men 
projektet kommer att presenteras i samband med stämman. Närmare tidplan gällande 
Egenandelsprogrammet kommer styrelsen att ta ställning till i slutet av mars 2022 och 
ägarkommunerna kommer därefter att tillställas fördjupad information. 
1 Tidigare omnämnt som ”äkta captive” och ”celler”. 

 
På styrelsens uppdrag 
 
Anders Ramäng 
VD 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö 

040-611 22 00 (växel) 
www.ksfab.se 
- 

040-611 24 50 (direkt och mobil) 

anders.ramang@ksfab.se 

070-329 05 25 (sms) 
 
 

https://web1.storegate.com/share/a4ldKNL
http://www.ksfab.se/
mailto:anders.ramang@ksfab.se


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr KS 2022/00176 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 
enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan,. 

Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 6026 kvm, och är dimensionerad 

för ca 580 barn. 

Hyreskontraktet ligger till grund för att gamla skolan skall rivas under 2025.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet ligger till grund 

för hyresnivån, vilken är angiven till 3 615 000 kr. 

Hyresperioden är satt från 2023-06-01 - - tillsvidare. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt ritningar på befintliga 

byggnader som övertas i detta hyreskontrakt. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst. 

 

Under sammanträdet informerar ordförande Ingemar Samuelsson (S) om att en 

barnkonsekvensanalys ska bifogas ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Bilaga 01 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-09. 

Bilaga 02 Hyreskontrakt med bilagor, signerat av Hemsö 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

 

David Sahlsten (KD), David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP) och 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) återremissyrkande. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-03-30 

 

 
 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 96 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen ska avgöra 

ärendet idag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Christer Hasslebäck (UP) 

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Mikael Staxäng (M) Martin Pettersson (SD) 

Roger Ekeroos (M) Rolf Carlson (SD) 

Paula Berger (S) David Höglund Velasquez (V) 

Stefan Skoglund (S) David Sahlsten (KD)  

Annelie Högberg (S) Jarmo Uusitalo (MP) 

Camilla Johansson (C)   

 

Forts. propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2. 

att godkänna Hyresavgiften: 3 615 000 kr per år. 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-03-10 Dnr KS 2022/00176 

  

 

Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-69 56 93 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolans befintliga byggnader, 

enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan,. 

Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 6026 kvm, och är dimensionerad 

för ca 580 barn. 

 

Hyreskontraktet ligger till grund för att gamla skolan skall rivas under 2025.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet ligger till grund 

för hyresnivån, vilken är angiven till 3 615 000 kr. 

 

Hyresperioden är satt från 2023-06-01 - - tillsvidare. 

 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt ritningar på befintliga 

byggnader som övertas i detta hyreskontrakt. 

 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Bilaga 01 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-09. 

Bilaga 02 Hyreskontrakt med bilagor, signerat av Hemsö 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2. 

att godkänna Hyresavgiften: 3 615 000 kr per år. 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-03-10 Dnr KS 2022/00176 

  

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Cecilia Friberg 

Kommundirektör Processledare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Hemsö fastigheter AB genom Cecilia Friberg 

 



 

HEMSÖ
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

HYRESKONTRAKT Sid a (4)
FÖR LOKAL Nr: 53304 0102 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller
 

 

1. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

2. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Uddevalla Kommun 212000-1397 
 

Aviseringsadress:

 

 

   

 

 
 

3. Lokalens adress Kommun: Fastighetsbeteckning:

mm Uddevalla Skallackeréd 1:63 0 1:40

Gata: Trappor/hus: Lokalensnr:

Halle Lider 11

4. Lokalens Lokalen medtillhörande utrymmenhyrs ut för att användastill
användning Skola

[CC] Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga:

5. Hyrestid Från och med den: Till och med den:

2023-06-01 Tillsvidare 
 

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång.

I annatfall är kontraktet för varje gång förlängt med [] år DSQ 0 månader
 

7. Lokalens skick Lokalen hyrsut i befintligt skick.
 

[C] En beskrivning av lokalens skick vid detta kontraktstecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdageni

 

 

förekommandefall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår Bilaga:
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalens storlek Areatyp Plan cam? Areatyp Plan cam?
och omfattning

Skola 6026    
 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästentill återbetalning eller sänkning av hyran

respektive hyresvärdenrätt till högre hyra.
 

D4 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).  
 

     
 

 

Bilaga: 2

CJ Tillfart för bil föri-  |[_] Platsfér |[] Plats för skyltskåp/ |[] Parkeringsplats(er) |[-] Garageplats(er) Oo
och urlastning skylt automat för bil(år) för bil(ar)

9. Inredning Lokalen uthyrs

D4 utan särskild för verksamheten avsedd inredning ["] medsärskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga:

 
 

10. Underhåll

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

[C] Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för

verksamheten.
 

[C] Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
 

D4 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3
 
 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtarrättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärdenrätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
 

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
 

[_] Annan överenskommelseenligt bilaga Bilaga:

 
 

a1, Ledningarfor
telefoni och data-
kommunikation  [_] Hyresvarden IX] Hyresgasten

bekostar erforderlig dragning av ledningarfér telefoni och datakommunikation fran den anslutningspunkt operatéren angertill de

ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärdenväljer.
 

[CC] Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga.

 
Bilaga:
 

 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign

 AL 

 
  



HEMSÖ
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

HYRESKONTRAKT Sid 2(4)

FÖR LOKAL Nr: 53304 0102 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller
 

22. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderligatillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antennerfår inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden

i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter

uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbindersig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medgerhyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 

 

 

 

[_] Hyresgästen förbindersig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga:

13. Hyra Kronor 3 615 000 per år exklusive nedan markeradetillägg

14. Index [X] Andring av ovan angiven hyra skeri enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

15. Fastighetsskatt |[_] Fastighetsskatt ersattsi enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. [_] Fastighetsskatt ingari hyran. Bilaga:   
16.

Driftskostnader
Hyresvardentillhandahaller/ombesérjer

 

 

 

 

 

 

El Xx] VA XX] Varme (X] Varmvatten L] Kyla Ventilation

Betalning:

El DX Hyresgästen har eget [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad (J Ingari hyran. .
: Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

VA DÅ Hyresgästen har eget [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad (J Ingari hyran. .
: Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Värme DX] Hyresgasten hareget [_] Hyresgasten betalari enlighet med bifogad [OJ Ingår i hyran. ;
: Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Varmvatten [X] Hyresgästen har eget [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [_] Ingari hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. ga

Kyla [_] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [CJ Ingåri hyran. 4
; Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Ventilation [C] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [_] Ingari hyran. Bilaga:
driftskostnadsklausul. 92: 
 

 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

[CJ hyresvärden D4 hyresgästen

18. Avfalls- I den omfattning hyresvärdenärskyldig att dels tillhandahålla utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverkatill den ytterligare källsortering som hyresvärden

kan kommaatt besluta. Härutövergäller följande:

[X] Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen
åt ö t å ö t . Hyresgästen förbindersig att med

renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

[_] Hyresvärden samordnarborttransport av avfall för flera hyresgästers verksamheti fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyrantill
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses

 

 

vara procent. Hyrestillägget uppgårvid detta kontrakts tecknande till kronor perår.

[_] Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen ingår i hyran.

[( Särskild reglering enligt bilaga Bilaga:

19.oeoch |[_]ingarihyran [X] ombesérjs och bekostas av hyresgästen [_] annanreglering enligt bilaga Bilaga: 1

sandning      20. Oförutseddakostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkommaför fastigheten på grund av
a) införandeeller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommuneller myndighet
kan kommaatt besluta om,eller
b) generella ombyggnadsåtgärdereller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärdenärskyldig att utföratill
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningenför fastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden ansesvara 100 procent.

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms)i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Medskatt enligt a) ovan avses inte momsochfastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt nedanstående regler om hyrans betalning.
 

 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handeloch Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign

  

 
  



HEMSÖ
Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Sid 3 (4)

53304 0102 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

21. Mervärdesskatt

 

 

(moms)

Hyresgästens |["] Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamheti lokalen.
momsplikt DX Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

Hyresvärdens DM Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
momsplikt gällande moms.

[C] Om fastighetsägaren/hyresvärdenväljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms. .

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärdentill följd av hyresgästens självständiga agerande — såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelsetill eget bolag), eller överlåtelse — blir jämkningsskyldig för momsenligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående momspå driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans Hyran betalas utan anfordrani förskott senast sista vardagenföre varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

betalning [_]kalendermanadsbérjan [XJ kalenderkvartals början genom insättning på 829-2641

  
 

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.
 

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästenharinterätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärdenlåter utföra arbete föratt sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
 

[_] Nedsättning av hyran för hindereller men i nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheteni övrigt utgår enligt hyreslagens regler.

DX Hyresgästen harinte rätt till nedsättning av hyran för hindereller meni nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt

underhåll av lokalen eller fastigheteni övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och undervilken tid arbetet ska utföras.

 

[CC] Parterna är överens om att rättentill nedsättning av hyran när hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligtsärskild bilaga. Bilaga: 
 

25. Miljöpåverkan Hyresgästenska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhetförvilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådantsätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvarför
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 $ jordabalken.

 

[C] Förytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga:
 

 [Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga:

 

26. Revisions-
besiktningar

Om detvid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstaterasfel och bristeri
hyresgästentillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndighetenharföreskrivit. Om
hyresgästen inom nämndatid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten harföreskrivit.
 

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för atttillträde till sådana utrymmen som hyresvärdeneller någon som företräder hyresvärdeneller som personal från

energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.
 

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärdentill följd av detta enligt
reglernai plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med

motsvarandebelopp.
 

 
 

29. Brandskydd DX Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 4

30. [_] Hyresvarden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstoleller försäkringsbolag med stöd
Myndighetskrav . av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan kommaatt kräva för lokalens nyttjande
m.m. DX Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärdervidtas.
 

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete Hyresgästen får inte utanskriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokaleneller fastigheten i

övrigt.

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffarför sin verksamheteller bygger
in i lokalerna, även om egendomenäratt betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärdentill byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärdentillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hindereller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommeröverens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 

   
 

 

[CC] Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga:

Om hyresgästen utför arbeten avseendelokalen ska hyresgästen för hyresvärdeni god tid före arbetets utförande förete
Byggvaru- byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som skatillföras lokalen.
deklaration

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign A Sign
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Undertecknande parter har dennadag träffat följande hyresavtal.

Sid 4 (4)

53304 0102 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

32. Säkerhet Hyresgästenska till hyresvärden senast den lämna säkerhetförsina förpliktelser enligt detta kontrakt genom
 

[_] borgen ställd av {_] bankgarantiintill ett beloppom —_[_] annan säkerhet i form av
Bilaga:

  

 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärdenföretillträdet så påfordrar.
 

33. Försäkringar Hyresvärdenärskyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för

den egna verksamheten.
 

[_] Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga.

 
Bilaga:
 

34. Yttre åverkan [_] Hyresvärden DX Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkanpåtill lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrareller portar

som ledertill eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.
 

35. Låsanordningar {_] Hyresvarden Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.
 

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse harträffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 

[C] Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga:

  
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder —- vidtagna medeller utan hyresvärdens medgivande -lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits

att hyresvärdensvararför, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnaderför kvittblivning såsom
förekommandeavfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.
 

37. Force majeure Hyresvärdenfritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosioneller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.
 

 

 

 

 

 

 

 

38. Hantering av IC] Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga:
personuppgifter

hastämmnälset Bilaga:
Särskilda bestämmelser Bilaga: 1

Ritning Bilaga: 2

Gränsdragningslista Bilaga: 3

Gränsdragningslista brandskydd Bilaga: 4

Avstående besittningskydd Bilaga: 5

Bilaga: 
 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivandefår inskrivas, har upprättatsi två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphöratt gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
 

Ort/datum:

Uddevalla 2022- 53-03

Ort/datum:

Uddevalla 2022-
 

Hyresvärdens namn:

Hemsö DonaFastigheter AB

Hyresgästens namn:

Uddevalla Kommun

f f
 

UM L-LeB— 71S
é Pa

VAARe
f pf J

 

[_] Firmatecknare
[Xx] Ombud enligt

fullmakt 

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

 

{_] Firmatecknare
[CJ Ombudenligt

fullmakt
  äl Namnförtydligan&e:Ola Kraft Johanna Nyström

Namnförtydligande:

Malin Krantz Ingemar Samuelsson
 

 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handeloch Visita. Eftertryck förbjuds.
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

 

 

  

Bilaga 1
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Skälläckeröd 1:63 och 1:40 i Ljungskile
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397  
 

1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTALLANDE, SKICK OCH

ANVANDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK

Vad sorn uthyrs enligt denna förhyrning benämnsi fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen

av Lokalen regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär

12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är

belägen i fastigheten Uddevalla Skälläckeröd 1:63 o 1:40, nedan kallad ”Fastigheten”. Lokalen har den

storlek och omfattning som framgårav sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning, bilaga 2.

Lokalen medtillhörande utrymmen uthyrs, med beaktande av vad som framgår nedan, i befintligt och

av Hyresgästen godkänt skick. Hyresgästen som ägt Fastigheten fram till hyrestidens början är väl

förtrogen med Lokalens skick vid hyrestidens början och även medveten om att Fastigheten senare ska

rivas samt ny bebyggelse uppföras som vid färdigställandet ska förhyras av Hyresgästen. Hyresgästen

har således inte rätt att ställa krav på avhjälpande av brister i Lokalen som föreligger vid hyrestidens

början. Hyresvärden är dock skyldig att utföra sådant underhåll som åligger Hyresvärden och som är

nödvändigt för att Hyresgästen ska kunna nyttja Lokalen under hyrestiden.

1.2 ANVÄNDNING

Lokalen hyrs ut för att användastill skola. Lokalen är dimensionerad för ca 550 barn vilket har fastställts

med hänsyntill Lokalens utformning vid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivna tillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då

Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Mindre avvikelser från den angivna Tillträdesdagen kan

inträffa. Hyresgästen är införstådd med att detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen

och därmed hyresbetalningen flyttas till tid efter sagda dag. Tidigare hyresavtal avseende Lokalen

upphöratt gälla fr.o.m. detta Hyresavtals ikraftträdande.

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av

ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i

nyttjanderättentill följd av sådana arbeten.

Sign
 

Hyresvärd Hyresgäst
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2 TILLÄGG TILL HYRA

2.1 INDEXREGLERING

Under hyrestiden ska bashyran regleras årsvis den 1 januari varvid hyran ska ökas med 2 96 per år.

2.2 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER

2.2.1 ELKOSTNAD

Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseendeelleveranstill Lokalen där så är möjligt. Det åligger

Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät,

inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid.

Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärden rätt att vidaredebitera kostnaderna

samt administrationstillägg på Hyresgästen.

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och kylbehov ger Hyresgästen

fullmakttill Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende Hyresgästens abonnemang och

elförbrukning.

2.2.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING

Hyresgästen har eget abonnemang om värmedistributören godkänner det. Hyresgästen ska teckna

sådana avtal innebärande att samtliga uppkomna kostnader för varmeleveransen,

kallvatten/varmvatten inklusive fasta kostnader, samt eventuella skatter och avgifter, debiteras

Hyresgästen under hyresavtalets giltighetstid. Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har

Hyresvärden rätt att vidaredebitera Lokalens andel av byggnadens uppvärmningskostnader på

Hyresgästen.

2.2.3 VATTEN OCH AVLOPP

Hyresgästen har eget abonnemang av vatten och avlopp. Hyresgästen ska teckna sådana avtal, att

samtliga uppkomna kostnaderför vattenleveransen, inklusive fasta kostnader, samt eventuella skatter

och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid. Om Hyresgästen inte tecknar eget

abonnemang har Hyresvärdenrätt att vidaredebitera kostnaderna på Hyresgästen.

2.2.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR

Hyresvärdentillhandahåller ingen kyla i Lokalen.

2.2.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING

Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster

eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande

bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella

kostnaderför anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina

anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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2.3 MOMS

Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver momsbpliktig

verksamheteller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms

för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommuneller statlig myndighet. Om

Hyresgästen upphör att bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan verksamhet som medför

att Hyresvärdensfrivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som anges på sidan 2 i

Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärdenför skattetillägg och ränta.

I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även

ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller

tredjehandshyresgäst.

3 DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE

3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM

Fastighetens grundinstallationer avseende ventilation och i förekommandefall kyla är normalt i drift kl.

07:00 — 17:00 vardagar med undantag för reparations- och servicearbeten. Ventilationen är

dimensionerad för maximalt ca 550 personervilket har fastställts med hänsyn till Lokalens utformning

vid tillträdet. Hyresvärden garanterar ej viss temperatur i Lokalen.

Önskar Hyresgästen att ventilation och i förekommandefall kyla, ska tillhandahållas under tid utöver

ovan angivna tider kommer kostnaden för detta att debiteras Hyresgästen motsvarande Hyresvärdens

självkostnad.

Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta

installationer för att försörja byggnaden medel, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation.

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet

utöver övriga skyldigheter under avtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.

För åtgärder som Hyresgästen ger upphov till genom en felaktig användning, onormalt slitage och

åverkan ska Hyresgästenalltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även

för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphovtill.

3.2 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR

VERKSAMHETEN

3.2.1 FETTAVSKILJARE

För det fall myndigheterna ställer krav på att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens

verksamhet, ska Hyresgästen ombesörja och bekosta installation av fettavskiljare enligt de krav som

gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande. Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal

enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska uppvisas för Hyresvärden utan anfordran.

Erforderligt underhåll och utbyte samt tömning och övrig skötsel och drift av fettavskiljare åvilar

Hyresgästen.

Sign
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3.2.2 SOTNING IMKANALER

Hyresgästen ombesörjer sotning av imkanaler på egen bekostnad. Intyg om utförd sotning ska uppvisas

för Hyresvärden utan anfordran. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften, monterade ovan

stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av gränsdragningslista, bilaga

3.

3.2.3 GAS

| förekommande fall ska Hyresvärden skriftligen godkänna användning av gas för Hyresgästens

verksamhet och godkänna uppställningsplats för gastuber. Installation av gasledning och övriga

gasinstallationer utförs och bekostas av Hyresgästen. Hyresgästen svarar för nödvändig

tilläggsutrustning för brandbekämpning. Hyresgästen ansvarar för att hantering av gas skeri enlighet

med de föreskrifter som uppställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (Föreskriften

SAIFS 2000:4, eller det som kommeri dess ställe) samt att besiktning sker av besiktningspliktig

användning. Hyresgästen ansvarar för att eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas. En kopia av

godkänt besiktningsprotokoll ska tillställas Hyresvärden efter utförd besiktning.

3.2.4 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING

För det fall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas

Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant

backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att

eventuell reservkraft kontinuerligt testas.

3.2.5 KÖK OCH MATLAGNING

Hyresgästen har ett tillagningskök. Köket får endast användas förtillagning av mat för skolans egna

behov. Hyresgästen äger inte rätt att bedriva matlagning i köket åt andra skolor eller liknande

verksamheter, om inte annat skriftligen har överenskommit.

Hyresgästen svarar för att ventilationsfilter rengörs regelbundet och fläktarna ska rengöras enligt

skötselinstruktion. Fel eller skador som uppstår p.g.a. att filter inte har rengjorts enligt ovan ansvarar

hyresgästen för

3.3 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresgästens ändringar av Lokalen

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra

installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar

Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och

skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar

Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att

se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att

arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normeroch författningar. Hyresgästen

ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom

Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.
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Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgår av det tilläggsavtal som parterna

ska upprätta.

Hyresvärdens byggnads- och installationsarbeten

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och

installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller

liknande.

Hyresvärden förbinder sig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärder i Lokalen lokal

samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och under vilken tid arbetet ska utföras. Vid

utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet ochi

möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens

begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal

arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som

uppstår med anledning av detta.

3.4 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING

Hyresgästen ansvarar för att fullgod snöröjning, takskottning, halk- och istappsbekämpning sker

beträffande Fastigheten. Hyresgästen övertar genom detta Hyresavtal fastighetsägarens ansvar enligt 3

kap 3 & Ordningslagen (1993:1617). Hyresvärden ska ställas skadeslös om skada inträffar på grund av

att Hyresgästeninte fullgör sin skyldighet enligt denna punkt.

3.5 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och

hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra

skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. För det fall annan hyresgäst eller tredje man framför rimligt

anspråk mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av

Hyresgästens åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös. För det fall

anspråk framställs till Hyresvärden ska Hyresvärden underrätta Hyresgästen.

3.6 NEDSÄTTNING AV HYRA

Hyresgästenharinte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att

Hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheten i övrigt. Hyresvärden ska dock

i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetena

ska utföras.

Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medförinte rätttill

nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt

avbrott i media försörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt backup-

system. Se punkt 3.3.5 ovan.

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande

drifttider, inomhustemperatur, nyttjande av el.
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Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framförallt påverkan på

ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar och vintertid. Hyresgästen ska undvika

att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig

solinstrålning minimeras sommartid.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av

material ska utgå från Sunda Hus, en på marknaden etablerad materialdatabas. Parterna ska vidare vid

utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så är möjligt välja

snålspolande utrustning i Lokalen. Hyresvärden förordar val av närproducerade material med

miljövänliga transporter.

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1 ORDNINGSREGLER

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden,

försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar.

4.2 OLYCKSSKYDD MM

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om

skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som

denne behöverför att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörandeföreskrifter.

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är

skyldig att senast två veckorefter Tillträdesdagen samt varje år inom 30 dagar efter det att Hyresvärden

har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd.

Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och

för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens

utrymningsvagar, skyltar och branddörrar samt for att brandcellsgranser och sprinklereffekt inte bryts.

Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövs för att förebygga

brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbinder sig även att inte

på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samt tillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster

nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägarvid nödsituationer.

Hyresgästen är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som

Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av

Hyresgästen eller som uppkommittill följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig

att vidta.

Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan.

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskyddi övrigt under hyresförhållandet framgårav till

Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.
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4.3 SKYLTAR MM

Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta

skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av Hyresvärden anvisad

plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla

kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som

uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom

t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens

färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen

ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på

fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.

4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar

oavsett vållande för alla skadori Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning

och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt.

Ersättningsskyldigheten inkluderar — men är inte begränsad till — skada som uppkommer på grund av

eller som en direkt följd av agerande av anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller

leverantörer och dylikt till Hyresgästen.

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder

sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den

inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka

ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska

uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästen är skyldig att anmäla till sitt

försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästens försäkring skulle inträffa och i första hand

ta sin försäkring i anspråk.

4.5 LAS OCH LARM MM

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och

säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärdeninnan installation vidtas. Hyresgästen ska

iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm.

Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella

passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med

anledning av förlust av nycklar eller passerkort eller bristande handhavandei övrigt, inkluderat låsbyte

och andra följdkostnader. Hyresgästen ansvarar för att dels meddela förlust av nycklar och passerbrickor

till Hyresvärden, dels att återlämna nycklar och passerbrickor för personal som slutat sin anställning.

4.6 ÅTERSTÄLLANDEVID AVFLYTTNING MM

Hyresgästenär skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa

Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte

annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning

(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller

byggnaden och Fastigheteni övrigt. Hyresgästen ska vid samma tillfälle överlämna samtliga port- och

dörrnycklar, passerkort eller motsvarande, även om de anskaffats av Hyresgästen.
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Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogattill Lokalen på sådant sätt att den

införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det och tillfalla

Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden ägerrätt till tillträde till Lokalen före avflyttningen

för besiktning avseende detta.

Brister Hyresgästeni sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående

åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har även rätt att tillgodogöra sig kvarlämnad

egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätt till

ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.

Hyresvärdenärinte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer

eller liknande som Hyresgästen har utfört i Lokalen.

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt

Hyresavtalet.

4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdensskriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet

eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. Detta

omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriver i Lokalen.

4.8 PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING

Hyresgästenfår inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet.

Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

4.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella

skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av

innehållet i Hyresavtalet.

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av

parterna för att vara bindande.

4.10 VILLKOR

Hyresavtaletär villkorat av att:

a) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna överlåtelsen av Fastigheten

samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal;

b) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna förhyrningen av Fastigheten

enligt detta hyresavtal, hyresavtalet avseende F-6 respektive 7-9 samt idrottsanlaggning;

c) bygglov som medger en byggnation för skola beviljas genom beslut som vinnerlaga kraft;

d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden vinnerlaga kraft; och

e) beslut om fastighetsbildning som möjliggör Parternas överlåtelse i enlighet med

överlåtelseavtalet av Fastigheten samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal.
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För detfall villkoren i punkt a) och b) ovan inte uppfylls senast den 2022-09-01, villkoren i punkt c),

d) och e) inte uppfylls senast den 2024-03-01 ska Parterna vara berättigade att säga upp detta Avtal.

Om en domstolsprövning leder till att något eller båda besluten enligt punkterna a och/eller b

upphävs ska hyresavtalet omedelbart upphöra att gälla.

Oaktat ovan är Parterna överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra en ny anpassad

fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder som krävs för att

tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärderför att tillse att Köparen

erhåller bygglov. Om sådana åtgärder inte går att genomföra och någon av Parterna säger upp detta

avtal ska kostnadsreglering ske enligt punkt 6 och andra tillämpliga delar i ingånget samverkansavtal

4.11 FÖRETRÄDESORDNING

Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som

angivits i Formuläret.
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Bilaga 3
Avser Hyresavtal nr i fastigheten,ort

53304 0101 00 Skallackeréd 1:63 och 1:40 i Ljungskile
Hyresvard Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1371

Allmänt

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m

under hyresförhållandet.

Mediaförbrukning och avfallshantering regleras i särskilda bestämmelser införda som bilaga till

Hyresavtalet.

Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll

och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av

fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen

svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen

inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av

hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av utav

Hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar

genom onormalt slitage eller skadegörelse. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före

ateranskaffning och utbyte.

Definitioner

Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och

Skötsel.

Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av

eventuella avvikelser

Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byte eller tillförsel

av förbrukningsmaterial

Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt

Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) av byggnadsdel/installation

Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar,

om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande

myndighetsbesiktningar äger Hyresvärdenrätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens

bekostnad.

Ägare: Vilken part som är ägarenvid avflyttning av Lokalen

Sign
CT HyresgästHa
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

VA, TOMT

Ledningssystem HV HV HV HV

Brunnar HV HV HV HV

Hårdgjordaytor(t ex sten, tegel, betongplattor, asfalt) HV HG HG HG

Grusadeytor HV HG HG HG

P-platser inkl markeringar HV HG HG HG

Utrustning för bilparkeringsplatser(t ex elstolpar) HV HG HV HV

Barkflis, gummiasfalt o konstgräs HV HG HG HG

Utrustning för cykelparkering på tomt HV HG HG HG

Inhägnader, grindar, stängsel HV HG HG HG

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

Papperskorgar fast monterad HV HG HG HV

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HG HG HG

Trädgårdsmöblerlösa HG HG HG HG
Avser verksamhetens

Skyltar på tomt HG HG HG HG skyltari samrad med HV

Flaggstanger HG HG HG HG

Flaggor samttillbehor(t ex flagglina) HG HG HG HG

Lekutrustning skolgard/férskola HV HG HG HG Drift inkluderar sandbyte
HV utför HG bekostar

Besiktning lekutrustning skolgård/förskola HV/HG åtgärder

Altan trädäck HV HG HG HG

Övrig fast utrustning på tomt HG HG HG HG

Förrådsbyggnader HV HG HV HV

Skärmtakinkl. pergola HV HG HV HG

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Planteringar (t ex blomrabatter) HV HG HG HG

Buskar, träd, häckar HV HG HG HG

Gräsytor ej konstgräs HV HG HG HG

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt HV HV HV HV

Takbeläggning HV HV HV HV

Takavvattning HV HV HV HV

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning HV HV HV HV

Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor HV HV HV HV

Övrigt yttertak HV HV HV HV Exempelvis entrétak

Antenn HG HG HG HG I samråd med HV
Avser verksamhetens

skyltar efter
Skyltar på fasader HG HG HG HG godkännande av HV

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV

FASADER

Sign

Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

Fasadytor HV HV HV HV Klottersanering = HG

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar utvändigt HV HV HV HV

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar invändigt HV HG HV HV
HG.Drift avser

Fönsterglas HV HG HV HV fönsterputs

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HG HG HG HG

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV

Solavskärmning utvändigt (tex markiser) HV HG HG HG

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

ENTRÉER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. tillbehör) HV HG HV HV

Automatisk dörröppnare HV HG HG HG

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem, skalskydd, inbrottslarm HG HG HG HG

Porttelefon HG HG HG HG

varumottagning (inkl. väderskydd) HV HG HV HV

BYGGNAD INVÄNDIGT

Stomme HV HV HV HV

Dörrar, glaspartier HV HG HV HV

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG

Inbrottslarm till hyresgästens lokal HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

YTSKIKT

Golv HV HG HG HG

Tak HV HG HG HG

Väggar HV HG HG HG

INREDNING

Lös inredning HG HG HG HG

AV-utrustning HG HG HG HG

Sanitetsgods HV HG HV HV

Skyltar HG HG HG HG

Vikväggar HV HG HG HG

Köksutrustning/vitvarorlös (t ex Micro) HG HG HG HG

Köksutrustning/vitvaror fast monterad HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Förråd och soprum HG HG HG HG

Lös inredning i matsal HG HG HG HG
Utrusning som sitter fast

Övrig utrustning och inredning, fast monterad HG HG HG HG i väggareller golv

Omklädningsskåp HG HG HG HG

Mörkläggning invändigt HG HG HG HG

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

Avdelningskök, storkök

Köksutrustning/vitvarorfast installerad (kokgrytor,

stekbord mm HG HG HG HG

Köksutrustning lös HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Kyl-/frysrum HV HG HG HG

Förråd och soprum HV HF HG HV

Lös utrusning matsal HG HG HG HG

Fast monterad utrusning matsal HG HG HG HG Ex serveringsdiskar

VVS OCH VENTILATION

Pumpar HV HV HV HV

Golvbrunnar HV HG HV HV

Centralkylanläggning, för kylda

förrådsrum/processkyla/kyl o frysrum HV HG HG HG
Drift inkluderar tömning.

Utbyte efter teknisk

Fettavskiljare HV HG HG HG livslängd

Sanitetsgods HV HG HG HV

Vattenledningar/avloppsledningar HV HV HV HV

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV

Reglerutrustning HV HV HV HV

Kanalsystem för luftbehandling HV HV HV HV Vid ombyggnad HG

Fläktaggregat HV HV HV HV

Ventilationsdon HV HG HV HV Rengöring HG

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV

Värmeledningssystem HV HV HV HV

Värmeväxlare HV HV HV HV

Imkanal kök HV HG HG HV Sotning sköts av HV

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HG HG

Kraftledningar (även på tomt) HV HV HV HV

El centraler HV HV HV HV

Armaturer allmänbelysning HV HG HG HG

Armaturerplatsbelysning HG HG HG HG

Armaturer miljöbelysning (t ex vid konst, växter) HG HG HG HG

Eluttag utvändiga HV HG HV HV

Eluttag invändiga HV HG HV HV

LARM

Driftlarm HV HV HV HV

Inbrottslarm HG HG HG HG
. Ex instangningslarm

Ovriga verksamhetslarm HG HG HG HG frysrum

BRAND

Sign
Hyresvard Hyresgast

(AAA    
415)
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

Se separat gränsdragningslista systematiskt brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA

Kanalisation, data/bredband HV HV HV HV

Ledningsnät, HG HG HG HG

Telefoner/televäxel HG HG HG HG

TV-digitalbox HG HG HG HG

Kabel-TV HG HG HG HG

STÄDNING, RENHÅLLNING OCH SNÖRÖJNING

Städning invändigt inkl. golvvård (t ex polishing) HG

Rengöring av teknikutrymme HV

Rengöring av soprum HG

Rengöring av sopkärl HG

Rengöring av skrapgaller vid entréer, in- och utvändigt HG

Sophämtning HG

Snordjning/sandning till entréer HG

Snordjning/sandning gangvagar HG
Snordjning/sandning runt lekutrustning

skolgard/forskola HG

Snoskottning/borttagning av istappar på byggnad HG
HG innanför staket, HV

Städning utvändigt (på tomt) HG utanför staket

Sandsopning HG

Sign
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Bilaga 4

Avser Hyreskontrakt nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Skälläckeröd 1:63 och 1:40 i Ljungkile
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

Generellt

Lagen om skydd motolyckor, SFS 2003:778, staller krav pa agare och nyttjanderdttshavare att vidta de

åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan vara av både teknisk eller organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett

systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de

brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd. För att

klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs under varje rubrik följande:

e Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och

hyresgäst.

e Hur och vilket underhåll som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs,

e Hur ofta underhallet/kontrollerna genomfors,

e Vemsom utfér underhallet/kontrollerna (hyresvard eller hyresgast)

e Var provningsprotokoll och journaler aterfinns (kontaktperson)

Sign
Hyresvard Hyresgast

ÅLAUV i
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1. ANSVAR

HEMSÖ
 

HG HV
 

Ansvarar för den organisatoriska ansvarsfördelningen inom

sin verksamhet och att den är väl dokumenterad, klarlagd

och känd inom den egna verksamheten.

Ansvarar för den organisatoriska

ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och

att den är väl dokumenterad, klarlagd och

känd inom den egna verksamheten.
 

2. ORGANISATION
 

HG HV
 

 
Ansvarar för att de resurser som krävs avseende

organisatoriskt brandskydd finns inom den egna

verksamheten. Varje person i brandskyddsorganisationen

ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift

såväl som vid nödläge/ utrymning. HG tillser att

verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för

sådan verksamhet.  
Ansvarar för att de resurser som krävs

avseende såväl byggnadstekniskt som

organisatoriskt brandskydd finns inom den

egna verksamheten.

 

3. UTBILDNING
 

HG HV
 

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan för personer

medsärskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG

ansvarar också för att det finns en plan för

brandskyddsutbildning för all personal inklusive

introduktion/ information för nyanställda.

Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och

övningar som krävs och medvilka intervaller de ska genomföras.  
Ansvarar för att det finns en utbildningsplan

för personer med särskilda uppgifter avseende

brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska

installationer.

 

4. RUTINER
 

HG HV
 

Ansvarar för att samtliga rutiner finns tillgängliga och är

kända inom den egna brandskyddsorganisationen.

Exempel på rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och

brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och

tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.

HV ansvarar för att samtliga rutiner finns

tillgängliga och är kända inom den egna

brandskyddsorganisationen. Exempel på

rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand, heta arbeten, av HV anlitade

hantverkares/ entreprenörers arbete,tillfälliga

avstängningar av brandskyddssystem.
 

5. TEKN ISK DOKUMENTATION
 

HG HV
 

Ansvarar för att det finns utrymningsplaner inom förhyrda

ytor. Av utrymningsplanen skall det bl.a framgå placering

av släckare, brandtekniska installationer samt utrymningsvägar.  Ansvarar för att det finns

brandskyddsdokumentation

och brandskyddsritningar. HV tar fram

ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG.
 

Sign
Hyresvärd
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6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM

HEMSO
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och e Brandlarmsanlaggning (centralapparat,

ansvarsomrade manövertablå)

e =Ledningsnat, detektorer mm

e Eventuell anslutning till SOS

Underhåll, HV ansvarar för alla erforderliga

kontroll myndighetsbesiktningar:

ochintervall e Manadsprov och kvartalsprov enligt

skotseljournal

e Revisionsbesiktning

e SBF-besiktning

Underhallsansvarig.

Utförare Månads- och kvartalsprov samt

revisionsbesiktning utförs av HV.

SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av

certifierat företag på uppdrag av HV.
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)   Kontaktperson och anläggningsskötare.

Journaler/protokoll återfinns hos HV.  
 

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR(utrymningsskyltar)
 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapporteratill HV utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

för åtgärd gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Underhållsansvarig.

och intervall Vid fel skall HG rapporter till HV för

åtgärd.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll | Brandskyddsombud, (HG) HV

(kontaktperson)

6.3 UTRYMNINGSPLANER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Underlag (a-ritningar) för utrymningsplaner

ansvarsområde inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av

HV

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt

kontroll checklista.

ochintervall

Utförare Brandskyddsombud, HG.

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG   
 

Sign

Hyresvärd
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6.4 BRANDCELLSGRÄNSER

HEMSö
 

 

 

 

      
 

 

 

 

brandskyddsombud.

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde HG skall utföra okulär kontroll. utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

Vid fel skall HG rapporteratill HV gränser mot andra hyresgäster.

för åtgärd. All håltagning genom Kostnadsansvaret för åtgärdande av brister

brandcellsgrans skall godkännas av utgår från vad som orsakat bristen.

HV.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Kvartalspov genomföras av HV.

kontroll checklista. HG skall utföra okulär Underhållsansvarig.

och intervall kontroll. Alla förändringar av

brandcellsgranser skall godkännas

av HV.

Utförare brandskyddsombud, HG. HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

och intervall checklista. Vid fel skall HG rapporter Underhållsansvarig.

till HV för åtgärd.

Utförare Kontroll utförs av HV eller utförare anlitad av HV.

  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos HV   
6.6 SLACKUTRUSTNING (handbrandslackare och brandposter)
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och Handbrandslackare inom férhyrda Handbrandslackare och brandposter Inom

ansvarsomrade ytor. gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen.

Underhall, Regelbunden kontroll enligt Kontrolleras enligt checklista.

kontroll checklista. Besiktning och service 1 Besiktning och service 1 gang/ar.

och intervall gång/år. Underhållsansvarig. Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av

certifierad leverantör anlitad av HV  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos

HV   
Sign

Hyresvärd
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6.7 NÖDBELYSNING

HEMSO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

HG HV

Ansvar och Inom férhyrda ytor Inom gemensammautrymmen,drifts-

ansvarsomrade utrymmen, kommunikationsutrymmensamti

gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Vid fel skall HG rapport Underhållsansvarig

ochintervall till HV för åtgärd

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende Journal/protokoll avseende genomförda

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns funktionskontroller återfinns hos

hos Brandskyddsombud, HG HV

6.8 VENTILATIONSANLÄGGNING(brandfunktioner)
HG HV

Ansvar och Samtliga ventilationsaggregat med tillhörande

ansvarsområde kanalsystem

Underhåll, kontroll Besiktning och service av rökdetektorer och

och intervall spjäll. Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal avseende genomförd besiktning och

(kontaktperson) service återfinns hos

HV

6.9 LÅSNING (vital funktion koppladtill låsning i utrymningsväg)
HG HV
 

Ansvar och

ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.
 

Underhåll, kontroll Vid fel skall HG rapport till HV för Funktionskontroll enligt checklista.

 

    
 

 

 

 

 

 

ochintervall åtgärd Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV.

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.10 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapporttill HV för utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

åtgärd. i gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Funktionskontroll kontroll enligt Kontroll enligt checklista

ochintervall checklista

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)   
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7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

HEMSÖ

 

 

 

 

inom den egna organisationen men

också tillsammans med HV.

HG HV

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan HV tar fram underlag; kontrollplan med

medtidsintervaller för kontrollerna tidsintervaller för kontrollerna och checklistor

och checklistor för de punkter som för de punkter som åligger HV att kontrollera

åligger HG att kontrollera enligt enligt punkt 6 ovan.

punkt 6 ovan.

Åtgärdsplaner HG ansvarar för att de åtgärder som HV ansvarar för att de åtgärder som krävs för

krävs för att undanröja ev. fel och att undanröja ev. fel och brister som

brister som framkommit efter framkommit efter genomförd kontroll vidtas.

genomförd kontroll vidtas. Ansvarig Ansvarig person och tidplan ska finnas och

person och tidplan ska finnas och kvittering ska göras när felet eller bristen är

kvittering ska göras när felet eller undanröjd. HV meddelar även HG om sådana

bristen är undanröjd. HG meddelar fel och brister som berör eller påverkar HG.

även HV om sådanafel och brister

som berör eller påverkar

HV.

Uppföljning SBA arbetetska följas upp årligen SBA arbetet ska följas upp årligen inom den

egna organisationen men också tillsammans

med HG.
 

Hantering av

brandfarlig vara

  
HG, ansvarar för hantering av

brandfarlig vara i de förhyrda

lokalerna. Ansvaret gäller såväl

brandfarlig gas; egna

gasledningssystem inkl lösa

gasflaskor, brandfarligvätska och

brandreaktiv vara. HG ansvarar för

att tillstånd finns för tillståndspliktig

verksamhet och att föreståndare

och ställföreträdare utses och

utbildas.  
HV ansvarar för brandfarlig vara som

hanteras av HV. Föreståndare och

ställföreträdare ska finnas och vara anmälda

till räddningstjänsten. Hantering ska skei

enlighet med SÄIFS, SRV och AFS. Tillstånd ska
finnas och förnyas hos räddningstjänsten.
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HEMSÖ
OBS! LÄS INFORMATIONENPÅ SIDAN 2 INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN Sid 1 (2)

OVERENSKOMMELSE OM AVSTAENDE

 

 

 

  
 

Nr: 53304 0102 00

FRAN BESITTNINGSSKYDD — LOKAL
ANSOKAN TILL HYRESNAMND

Hyresvard/Uthyrare TEXTA Hyresgäst(-er) TEXTA

Namn: Namn:

Hemsö Dona Fastigheter AB Uddevalla Kommun

Gatuadress: Gatuadress:

Linnégatan 2 Varvsvägen 1

Postnr: Ort: Postnr: Ort:

114 47 STOCKHOLM 451 81 UDDEVALLA

Telefon dagtid: Telefon mobil: Telefon dagtid: Telefon mobil:

0522-791 52    
 

Lokalens adress Gata: Ort:

Hälle Lider 11 LJUNGKILE

Fastighetsbeteckning:

Skälläckeröd 1:63 o 1:40
  
 

Hyresavtalet
(kopia på
hyresavtalet bör
ges in)

Dag då hyresavtalet undertecknades:

 

Tillträdesdag (dag då hyresförhållandet börjar/började):

2023-06-01
 

Överenskom-
melsens inne-
håll

Vi kommerhärmed överens om att hyresrättentill lokalen (-erna) inte skall vara underkastad

bestämmelsernai 12 kap 57-60 $$ jordabalken, om uppsägning av avtalet sker på grund av

att lokalen ligger i ett hus som skall rivas eller undergå större ombyggnad

LE] annan orsak (utom när hyresnämndens godkännandeinte behövs, se sid. 2)

Giltighetstid: Denna överenskommelse gäller endast i fem årfrån tillträdesdagen, dvs. om hyresavtalet upphör inom fem år från den dag då

hyresförhållandetinleds.
 

Av denna överenskommelseföljer bl.a. att hyresgästen vid avflyttning från lokalen efter sådan uppsägning inte harrätt till ekonomisk

ersättning eller ersättningslokal samtinte hellerrätt till uppskov med avflyttningen.
 

Ansökan  Vi ansöker härmed om att hyresnämnden godkänner vår överenskommelse.
 

Datum: Uthyrare (namnteckning): Datum: Hyresgäst(er) (namnteckning):

 
  Hyresnämndensbeslut:  

Observera att hyresnämndens godkännande inte

innebär att nämndenhar godkäntvillkoreni
hyresavtalet.

 
 

 

Hyresnämndernas formulär för lokal HN-3 (nya regler fr.o.m. den 1januari 2006).

 



HEMSÖ ~~
INFORMATION OM AVSTAENDEFRAN BESITTNINGSSKYDD- LOKAL

(nya regler fr.o.m. den 4 januari 2006)

1. Besittningsskydd, vad innebar det?
En lokalhyresgäst hari regel indirekt besittningsskydd enligt bestämmelserna i 12 kap 57-60 $$ jordabalken,
om inte hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än nio månaderi följd. Detta innebäratt
hyresgästeni vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för ekonomisk förlust som han förorsakas på grund
av att hyresförhållandet upphör. Om hyresavtalet skall upphöra på grund av att huset skall rivas eller byggas
om kanhyresvärden,istället för ekonomisk ersättning, anvisa hyresgästen en annan godtagbarlokal
(ersättningslokal). I besittningsskyddet ligger också att hyresgästen harrätt till skäligt uppskov med
avflyttning.

2. Besittningsskyddet kan avtalas bortivissa fall.
Om hyresvärden och hyresgästeni en särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen
skall avstå från sitt besittningsskydd gäller överenskommelsen. Har överenskommelsenträffats innan
hyresförhållandet har varat längre än nio månaderi följd, gäller den i regel endast om den har godkänts av
hyresnämnden.

Sistnämnda överenskommelse gäller dock utan nämndens godkännande om den haren giltighetstid på
högst fem år från det att hyresförhållandet inleds och avser avstående antingen p.g.a. att hyresvärden skall
bedriva egen verksamheti lokalen eller vid andrahandsupplåtelse även p.g.a. att hyresavtalet mellan
fastighetsägaren och dennes hyresgäst skall upphöra.

3. Marfinns blanketter och mer information?
Du kan hämta blanketter hos hyresnämndeneller på hyresnämndernas webbplats www.hyresnamnden.se.
Där finns också mer information om hyresrattsliga fragor. Hyresnamndernahar aven telefonupplysning
vissa tider.
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Bqrnkonsekvensonolys Nyo ljungs kileskolon

Bakgrund

Ljungskile är en ort som växer och är ett av de områden i Uddevalla kommun som
beräknas få störst befolkningstillväxt. Uddevalla kommun arbetar for at| alla
elever ska erbjudas en nära skolgång och med den ökande inflyttningen till
Ljungskile ställs nya krav på grundskolan som behöver byggas ut for att möta
behovet av grundskoleplatser.
Ar zotg genomördes en ftirstudie i syfte att utreda forutsättningarna ftir
möjligheten attbyggaut Ljungskileskolan på samma plats till en kapacitet om upp
till 1000 elever, med årskursema F-9. skolan ligger strategiskt väl centralt i
Ljungskile och ftirstudien visade att det gär attbyggaväl fungerande lokaler inom
kommunens mark samtidigt som man löser den friyta som krävs.
För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal
tecknats mellan uddevalla kommun och fastighetsbolaget Hemsö. Hemsö ska
bygga,långsiktigt äga, utveckla och forvalta den nya Ljungskileskolan. Avtalet
innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långt hyreskontrakt.

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalys
FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter for barn. sedan 1 januari 2020 är
barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det är en skyldighet att tillåimpa
ett barnrättsperspektiv och därmed beakta barns rättigheter i relation till beslut
eller åtgärder som berör barnet.

Barnkonventionen

Artikel3
vid alla beslut som rör bam ska i ftirsta hand beaktas vad som bedöms vara
bamets bästa.
Ett verktyg for att ftrverkliga bamkonventionen och pröva barnets bästa är att
genomftira en Barnkonsekvensanalys (BKA). En BKA är en systematisk prövning
av barnets bästa som syftar till att i ett tidigt skede undersöka hur barn påverkas
av en fiorändring, ett {iirslag eller beslut. Resultatet ska påvisa intresseawägningar
och bamets bästa i frågan ftir att utgöra underlag till politiska beslut.

Artikel6
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Den ffsiska miljön kan bidra till bams liv och utveckling genom att säkerställa att
skolor får det utrymme som behövs ftir att skapa goda låirmiljöer.

För rn aah //&r',!/rr',c
Avdelning

www.uddevollo.se

Postodress
Poslodress

Besöksodress
Golo

Telefon
0522-69 60 00

E-post f unktionsbrevlodo
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Barn som berörs av skolbygget
De barn som berörs av ny skola i Ljungskile är elever vid nuvarande
Ljungskileskolan F-6 och elever vid Linndaskolan äk7-9.

Syfte
Syftet med barnkonsekvensen gällande ny skola i Ljungskile dr altutreda om det

är forenligt med barns bästa att bygga en ny skola i Ljungskile. Fokus ligger på

den nya skolan med skolgård men även frågor som rör trafik behandlas. Utifrån
det som bedöms vara barnets bästa avses analysen mynna ut i underlag infor
politiska beslut.

Forskning, rekommendationer och lagstiftning
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas av

hur den byggda miljön planeras, utformas och forvaltas. Nedan görs en översiktlig
genomgång av ett urval av den forskning, utredningar samt de rekommendationer
och riktlinjer som finns inom området.

Grönska och fysisk aktivitet
Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet mellan grönområden och
barns hälsa. Utevistelse och fusisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer
stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin
kropp kan också fokusera pä att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp
är att pröva den genom att balansera,kana, klättra, hoppa och springa. Grönska
och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd
som stimulerar till olika sorters fusisk aktivitet ftir många bam.

Trafik och rörelsefrihet
Att planera i en trafikerad miljö innebär vissa utmaningar ur ett barnperspektiv då

barns rörelsemönster kan begränsas om inte trafiksäkra miljöer skapas. Aven
tidsperspektivet ftir ett byggprojekt är viktigt att beakta i forhållande till tiden for
barndomen.
En bristf;illig trafiksåikerhet kan även leda tili att ftiräldrar skjutsar sina barn till
och från skolan i högre utsträckning vilket ökar trafiken och kan eventuellt ge en

mer riskabel trafiksituation.

Skolgårdar och lek
Lek är viktigt fiir barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag
utvecklar både deras ffsik och tränar deras sociala kompetens, men kan också ge

mojlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande. Leken skapar goda

ftirutsättningar fiir ökad självkänsla och självkännedom samt ger sociala
färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar att bam och unga behöver minst 60

minuter av måttlig fosisk aktivitet per dag samtidigt som studier tyder på att bams

$,oieka aktivitst har minskat och deras stillasittande aktiviteter ökat.
Skolgården är en av de utemiljöer som bam har störst chans att utnyttja i
vardagen. Skolgården ska fulla komplexa funktioner som är centrala ftir barns och
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ungas utveckling. Det ska f,rnnas utrymme ftir självstyrd lek och rörelse och
mojlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning, samtidigt som
skolverksamheten behöver utrymme for att genomfora sitt uppdrag inom idrott
och hälsa, liksom övrig pedagogisk verksamhet.

Rekomm endationer friyta
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara30 m2 per barn i grundskolan
och att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.
För bygglov i Uddevalla kommun gäller Boverkets rekommendation gällande
fnyla (BFS:2015:1-FRI 1) 30 kvm/elev i grundskolan.

Nuläge

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen visar på en ökning av befolkningen i Uddevalla kommun
framftir allt i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att behoven
av platser i både forskolor och skolor kommer att öka. I Ljungskileområdet
planeras for byggnation av nya bostäder på flera platser.

Befintliga skolbyggnader
Ljungskileskolan F-6 är en av de skolor som är mest trångbodd i Uddevalla
kommun. Skolan inrymmer elever i tillf;illiga rum som ej är avsedda ftir
ändamålet. Det saknas även utrymme ftir lärarplatser och grupprum. Flera av
byggnadema har renoveringsbehov såsom byte av tak och åtgärder kring
ventilation.

Linneaskolan med äk7-g ligger i anslutning till Ljungskile follJrögskola. Skolan
togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande
behov av högstadieskola i Ljungskile. Huvudbyggnaden är i stort behov av
renovering, grupprum saknas och korridorer samt trapphus är tränga. Byggnaden
är fiir liten vilket i nuläget löses med en tillfiillig modul innehållande tre klassrum
och två laborationssalar samt tre klassrum som hyrs av Folkhögskolan. Till
idrottshallen finns endast två omklädningsrum.

Trafik
För att säkra trafiksituationen vid Ljungskileskolan är lokalgatan Hälle Lider
avstängd för genomfartstrafik med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00.
Trafiksituation vid skolan på morgnama är besvärlig. Mycket trafik kommer
under en begränsad tid till skolan. Lämning av barn sker tiil största delen på
parkeringsplatsen väster om bommen. Där är de flesta parkeringsplatsema
upptagna rcdan från trrl. 7.30. Skr:lan börjal kl. 8.00 uuh uär vårduadshavarta ska
lämna av barnen strax ftire 8.00 är parkeringen vanligtvis full. Eftersom det inte
finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som
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inte ska parkera ftir att folja med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig
ut på Hälle Lider. Bilar parkeras på gångbanoma i anslutning till
parkeringsplatsen och på lan framör gymnastiksalen.
vid bussangöringen passerar på- och avstigande elever personalparkeringen

Framfor Linn6askolan finns en vändzon for hämtning och lämning, men den
används i liten utsträckning eftersom vägen dit, Syrönvägen, består av en mycket
brant och smal backe. Det råder också dålig uppsikt över omgivande trafik vid
foten av backen i korsningen mot Björkvägen. Transporter med tunga fordon ex
sophämtning och leveranser till Linn6askolan sker via Syr6nvägen.
vårdnadshavare med barn på Linnöaskolan kör därflor in på Folkhögskolans
område for hämtning och lämning av elever.

Utemiljö
Eftersom Linndaskolan ligger i anslutning till Folkhögskolan är tillgången till
skolgård begränsad. På en liten yta mellan husen finns en multiarena, ett
pingisbord och ett bollplank. För idrottsundervisning har Linnöaskolan möjlighet
att anv ånda Fo lkhö gskol ans fotboll spl an.

Friyta
Eleverna vid Ljungskileskolan F-6 har i nuläget tillgång till friyta på 35 kvm/elev.
Vid Linneaskolan äk7-9 har eleverna tillgång till friyta på 15 kvm/elev vilket inte
motsvarar Boverkets rekommendationer samt kravet lor bygglov i Uddevalla
kommun på 30 kvm/elev.

Framtid

Befolkningsprognos
En ny skola med kapacitet ft)r upp till i000 elever fuller behovet av
grundskoleplatser i Ljungskile och möjliggör en nära skolgång fiir barn och
ungdomar i området. Inga elever behöver bussas till skola på annan plats.

Skolbyggnader
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån Uddevalla kommuns funktionsprogram ftir
grundskolor. Funktionsprogrammets utgångspunkt är att skapa bästa möjliga skoia
ftir den enskilda eleven. Skolans lokaler ska ge fusiska ftirutsättningar for lärande,
social interaktion, trygghet och hälsa. Undervisning och lärande ska kunna
bedrivas utanfiir klassrummet, i grupprum, arbetstorg, atelj6er och i utemiljön.
Lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet samt över tid. Samtliga
lokaler ska kunna användas till en mängd olika funktioner och beläggningsgraden
av skolans rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både
kan arbeta enskilt, i grupp eller i projekt.
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån gällande tillgänglighetslagstiftning och med
höga krav på hållbarhet i form av miljöcertifiering.
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Två idrottshallar, varav en fullmåttshall med läktare, och 12 omklädningsrum i
anslutning till dessa byggs.

Trafik
Hämta- och lämnaplatser byggs både på Krokusvägen och Hälle Lider fijr att
minska antalet fordon på samma plats. Korttidsparkeringar anläggs på båda sidor
om skolområdet.
vändzoner vid båda skolhusen samt ett ftirbud mot tung trafik på Hälle Lider
medftir att ingen tung trafik passerar genom skolområdet.
Passagema på skolområdet utformas och byggs fiir att gynna gångtrafikanter.
Personalparkeringen flyttas ca 300 meter från skolområdet.
Cykelparkeringar enligt kommunens noffn anläggs inom området.
Befintliga gång- och cykelvägar rustas upp.

Utemiljö
Skolgården byggr på temat hav och fiäll, den delas in i flera aktiva och vilda
zoner ftir att stimulera samtliga barn och elever till aktivitet och rörelse. Lugna
zoner ftir trygghet och möjlighet till återhämtning byggs närmast entr6ema.
Skolgården kommer att innehålla tre bollplaner.
Olika platser på skolgården utformas ftir att möjliggöra uteundervisning i flera av
skoians ämnen.

Friyta
Friytan vid nya Ljungskileskolan är 38 400 kvm. Om elevantalet är 1036 elever
innebär det att friytan är 37 kvn/elev vilket är mer än de 30 kvm/elev som är
Boverkets rekommendation samt kravet ftir bygglov i uddevalla kommun.

Analys och sammanfattande bedömning
Byggande av en ny skola i Ljungskile möjliggör nya moderna skollokaler i
området, vilket uppfliller ett behov i samband med den befolkningsutveckling som
ftirväntas ske de kommande åren. Uddevalla kommuns ambition att erbjuda
samtliga elever en ndra skolgång kan uppfullas.

Byggandet av en ny skola medfiir atttränga lokaler med renoveringsbehov samt
lokaler som inte är ändamålsenliga fiir framtida utbildning byts mot flexibla,
hållbara och långsiktiga lösningar.
Tillf;illiga och inhyrda lokaler kan awecklas.
Tillgången till fler omklädningsrum vid idrottshallama möjliggör en tryggare
miljö for elever vid ombyte och dusch.

Trafiksituationen runt och genom skolområdet innebär utmaningar både i rådande
situation och vid en ny skola. Hälle Lider är allmän väg och idag får det
konsekvenser som innebär en farlig trafiksituation med köer och vändningar vid
lämning av elever på morgonen. Idag korsar elever som kliver på eller av bussen
en personalparkering.



{ffi:
6 (6)
Dnr:

Vid Linn6askolan kör tung trafik idag över skolgården fram till skolbyggnaden.
Trafiksituationen vid den nya skolan skulle innebära mer trafik, men ördelad på

fler platser och med fler vändzoner i ytterkant av området.
Personalparkeringen forläggs en bit ifrån skolan och den trafiken kommer därfor
inte att påverka elevemas trafiksituation.
Hälle Lider byggs om så att hastigheten måste hållas nere vid passagerna.

Utredning pägär filr att hitta lösningar dår passagerna av Hälle Lider byggs så att
gångtrafikanter inte möter övrig trafik.
Tung trafik forbjuds att köra genom skolområdet.
Det är i nuläget inte möjligt att helt undvika trafik genom skolområdet och
trafiksituationen fiir bamen kan därftir medfiira en risk. Det är viktigt att
trafiksäkerheten ftir bam beaktas vid genomfilrandet av skolbygget så att låimpliga
åtgärder vidtas och en så god trafiksituation som möjligt skapas.

Skolgården, framftirallt for åk 7-9 uppdateras, den delas in i olika områden och
tillgänglighets anpassas. Den nya skolgården ger möjlighet till lek och rörelse i
olika zoner, allt från trygg vistelse närmast husen till zoner som mdjliggör olika
form av aktivitet och vildare lek.
Skolgården byggs med tre boilplaner som kan användas både vid rast och
idrottsundervisning.
På flera platser finns möjlighet att bedriva undervisning utomhus i olika ämnen.

Byggandet av den nya skolan medfiir att alla elever åk F-9 i Ljungskile fär
tillgång till mer än Boverkets rekommenderade friyta på 30 kvm/elev.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att bygget av en ny skola i Ljungskile inte
strider mot Barnkonventionens artikel 3, vid alla beslut som rör bam ska i ftlrsta
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Även artikel 6,barrhar rätt till liv, överlevnad och utveckling tillgodoses.

Vid beslut om fortsatt process och byggnation av ny skola i Ljungskile kommer
hänsyn att tas till artikel 12 i Barnkonventionen, barn har rått att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör bamet. Elever kommer därfrr aktivt att fä
vara med och påverka skolgårdens utformning och skolans interiöra milJöer,
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§ 97 Dnr KS 2022/00175 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 
idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan. 

Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5625 kvm, och är dimensionerad 

för 252 barn. Byggnaden inkluderas också av idrottshallen på 3012 kvm. 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 

till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 

för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

Hyresperioden är satt från 2025-05-01 - - 2047-04-30, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-05-01.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst.  

 

Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under 

upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  

Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 

värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 

samarbete med Hemsö. 
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Under sammanträdet informerar ordförande Ingemar Samuelsson (S) om att en 

barnkonsekvensanalys ska bifogas ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Bilaga 02 Hyreskontraktet, signerat av Hemsö 

Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnad, signerat av Hemsö  

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

 

David Sahlsten (KD), David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP) och 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) återremissyrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen ska avgöra 

ärendet idag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Christer Hasslebäck (UP) 

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Mikael Staxäng (M) Martin Pettersson (SD) 

Roger Ekeroos (M) Rolf Carlson (SD) 

Paula Berger (S) David Höglund Velasquez (V) 

Stefan Skoglund (S) David Sahlsten (KD)  

Annelie Högberg (S) Jarmo Uusitalo (MP) 

Camilla Johansson (C)   

 

Forts. propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla detsamma. 
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Forts. § 97 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2-3. 

att godkänna riktvärdet för hyresavgiften till 11 553 750 kr / år. 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-69 56 93 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs 7-9 inklusive 

idrottshall, enligt samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan. 

Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 5625 kvm, och är dimensionerad 

för 252 barn. Byggnaden inkluderas också av idrottshallen på 3012 kvm. 

 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 

till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 

för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

 

Hyresperioden är satt från 2025-05-01 - - 2047-04-30, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2025-05-01.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst.  

 

Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under 

upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  
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Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 

värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 

samarbete med Hemsö. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Bilaga 02 Hyreskontraktet, signerat av Hemsö 

Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnad, signerat av Hemsö 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 2-3. 

 

att godkänna riktvärdet för hyresavgiften till 11 553 750 kr / år. 

 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Cecilia Friberg 

Kommundirektör Processledare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Hemsö fastigheter AB genom Cecilia Friberg 

 



HEMSÖ

Projektgenomförandebilaga - Nybyggnad

 

  
 

  

Bilaga 5

Avser Hyresavtal nr I Fastigheten, Ort

53304 0101 00 Del av Skälläckeröd 1:63 och del av 1:40,

Uddevalla
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987
Hyresgäst | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397  
 

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt

 

”Part”.

1 Bakgrund och syfte

1.1 Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den

lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att Hyresvärden ska

ansvara för projekteringen, genomförande av Projektet och vara beställare av den

entreprenad som hyresgästanpassningen medför.

1.2 Parterna är vidare överens om att byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig

upphandling ”LOU” se därvid punkt 3.3 nedan.

1.3 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till

Hyresavtalet.

2 Omfattning

2.1 Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och

skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och

utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i Lokalen

ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med underbilagor

beskriver dessutom den produkt som Hyresvärden åtagit sig att utföra. Denna bilaga

upphöratt gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna bilaga gäller dock

avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för tiden efter

Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt tillträdessyn är

åtgärdade.

Denna bilaga inkluderar följande underbilagor:

5.1 Grdansdragningslista Investering

Sign
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2.2

3.1

3.2

HEMSO
5.2 Teknisk beskrivning

5.3. Typrumsbeskrivning

5.4 Ritning med planlösning och situationsplan med gardsutformning

5.5 Översiktlig tidplan med beskedtidplan

5.6 Blankett for överenskommelse om ÄTA

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt ovan

angivna handlingar, ”Handlingarna”:

Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter,

gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder

annat, inbördes i ovan angiven ordning.

Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i

Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande

I samband med färdigställande av Lokalen ska Hyresvärden upprätta handlingar som

redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan

Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla

istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick.

Organisation

Nedan angivna företrädare (ombud) för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att

företräda respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramenför Projektet.

Ombudenharsåledesrätt att för parts räkning t.ex. besluta om ändringar och tillägg. Vid

byte av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen.

Projektansvarig och ombud hos Hyresgästen är:

Namn: Cecilia Friberg

Telefon: 0522-695 693

Mobil: 0702185450

E-post: cecilia.fribergÅuddevalla.se

Projektansvarig och ombud hos Hyresvärdenär:

Namn: Tobias Lagerwall

Telefon: 031-730 54 17

Mobil: 0790-788866

E-post: tobias.lagerwall@hemso.se

Sign
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3.4

4.1

4.2

HEMSO
Hyresvarden kan i Projektet kommaatt utse en byggprojektledare, som delvis kommeratt

ha kontakt med Hyresgasten for Hyresvardens rakning. Byggprojektledaren har dockinte,

om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar ‘annat, fullmakt att inga överens-

kommelser angåendeiordningställandet av Lokalen och därmed sammanhängande frågor

såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.

Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtals-

relation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen

ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med Hyresvärdens

entreprenör(er) avseende förhållanden som rör Lokalen om inte Hyresvärden skriftligen

har godkänt detta.

Upphandling och entreprenadavtal

Hyresvärden ansvarar gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av

Projektet.

Hyresvärden ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av ett eller flera

entreprenadavtal medeneller flera entreprenörerför projektering och genomförande av

entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga

handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta följande

handlingar:

Entreprenadavtal med underbilagor med minst:

(i) Gränsdragningslista investering emellan Hyresvärd och Entreprenör

(ii) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter

(iii) Situationsplan som redovisar nybyggnationens läge

(iv) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroendepa val av upphandlingsform

minst

a. Teknisk Beskrivning

b. Typrumsbeskrivning

c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A

(v) Kvalitets- och miljökrav

(vi) Beskrivningar av Hyresvärdens eller Hyresgästens kommande sidoentreprenad

Som utgångspunkt är Hyresvärden ansvarig för framtagande av ovan angivna handlingar, i

samverkan med Hyresgästen.

På Hyresgästens begäran ska de delar av upphandlingen som avserrivning och sanering

av befintliga byggnader och storkök samt larm- och passagesystem redovisas med separat

prissättning av anbudsgivare, se Bilaga 5.1 Investeringsgränsdragning. Investeringarna

som särredovisas i upphandlingen ska kostnadsregleras enligt nedan, om inte Parterna

skriftligen överenskommer om annat.

(i) Kostnader föratt riva befintliga byggnader samt eventuell sanering skall erläggas

som en direktbetalning av Hyresgästen.

(ii) Investeringen för storköksutrustning ska erläggas av Hyresgästen genom ett

tilläggsavtal med annuitet på 10 år och med 6 90 kalkylränta.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
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(iii) Investeringen för larm och passage ska erläggas som en direktbetalning av

Hyresgästen.

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas äger

Hyresvärden rätt att fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vänta till efter

tillträdesdagen med att avsända faktura.

Parternas respektive skyldigheter i samband med upphandlingen av Entreprenadavtalet

anges i punkterna 4.4 - 4.12 nedan.

Eftersom Projektet ska utföras och Hyresgästen omfattas av lag om offentlig upphandling

(”LOU”) ska Hyresgästen i sin upphandling av Entreprenadavtalet följa gällande LOU.

Hyresgästen är upphandlande myndighet och är även den Part som, i enlighet med

bestämmelserna i denna punkt, kommer att fatta tilldelningsbeslutet. I

förfrågningsunderlaget ska framgå att entreprenaden kommer överlåtas på Hyresvärden,

efter att Hyresgästen meddelattilldelning.

Det förfrågningsunderlag som Hyresvärdentar fram ska inkludera bl.a. ”obligatoriska krav”

enligt LOU. Hyresgästen ska granska och godkänna samtliga förfrågningsunderlag

avseende entreprenaden innan de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen ska, från

mottagandet av handlingarna, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska

förfrågningsunderlagen. För det fall Hyresgästen inte svarar Hyresvärden inom dennafrist

ska Hyresgästen anses ha godkänt handlingarna.

Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av

entreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna. Hyresvärden ska

granska och godkänna samtliga annonser avseende upphandlingen innan de publiceras.

Hyresvärden ska, från mottagandet, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska annonserna.

För det fall Hyresvärden inte svarar Hyresgästen inom denna frist ska Hyresvärden anses

ha godkänt annonserna.

Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a.

omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen.

Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, underförutsättning

att frågorna inte endast är av administrativ karaktär.

Hyresgästen ska öppna och protokollföra mottagna anbud. Hyresgästen kontrollerar

”obligatoriska krav”, varefter Hyresvärden gör en slutlig utvärdering av de inkomna

anbuden samt ger sitt skriftliga godkännande till val av anbudsgivare innan

tilldelningsbeslut fattas och offentliggörs av Hyresgästen. Hyresvärdens godkännande

enligt denna punkt ska meddelas Hyresgästen inom 7 arbetsdagar från det att samtliga

anbud utvärderats av Hyresgästen.
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4.9
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Om någonav Parterna anser att inkomna anbudi den offentliga upphandlingen ar för dyra,

och Hemsö eller Kommuneninte väljer att i förhållande till Kommunen eller Hemsö stå

denna fördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag

kring Projektet göras. För det fall Part av någon anledning väljer att avbryta Projektet och

inte genomföra en ny upphandling ska vad som anges i Samverkansavtalet punkt 6

avseende kostnadsfördelning m.m. gälla samt Hyresavtalet på Hyresvärdens begäran

upphöra att gälla. Ett sådant upphörandeska skriftligen dokumenteras.

Hyresgästen ingår Entreprenadavtalet, så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren

löpt ut, med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed ska samtliga

rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen överföras på

Hyresvärden.

Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och

sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess

att tilldelningsbeslut offentliggjorts.

För det fall tilldelningsbeslutet begärs överprövat eller upphandlingen på annat sätt

klandras av tredje man ska Hyresvärden och Hyresgästen gemensamt besluta om vilka

åtgärder som ska vidtas. Eventuella skrivelser till myndigheter och tredje man ska

gemensamt tas fram och godkännas av båda Parterna. Vardera Part står sina kostnaderi

anledning av denna punkt 4.12.

5 Hyra beräkningsmodell

Sr Hyresvärden och Hyresgästen har under våren 2020 ingått ett avtal om samverkan

avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i

Uddevalla kommun ("Samverkansavtalet"). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna

för Hyresavtalets innehåll och i punkten 5 i Samverkansavtalet stadgas en

beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas och fastställas. Parterna har beslutat att göra

avsteg från den beräkningsmetoden och i stället reglera hyresnivån utifrån en

beräkningsmodell som baseras på ett riktpris på entreprenaden som fastställs efter att

projektet genomfört en Fas 1 (systemhandling) tillsammans med upphandlad entreprenör.

Hyran fastställs enligt följande process:

1. Hyresavtal tecknas med en preliminär hyra som baseras på en uppskattad

entreprenadkostnad om 29000 kr/BTA, så kallat preliminärt riktpris.

2. LOU-upphandling av entreprenad i samverkan genomförs ochtilldelas.

3. Fas 1 (systemprojektering) enligt upphandlingen genomförs. Fas 1 avslutas med

att entreprenadkostnaden uppdateras och slutligt riktpriset fastställs.

4. Om slutligt riktpris är 10 procent högre än preliminärt riktpris har Hyresgästen

möjlighet att göra om upphandlingen en gång. Det görs som en sedvanlig LOU-

upphandling av entreprenadavtal. För det fall upphandlingen görs om åtar sig

Hyresgästen att acceptera det vinnande anbudet och därefter fastställs hyran.

5. Hyran bestäms baserat på beräkningsmodell som framgårav bilaga 1-A.

6. För det fall Hyresgästen har beställt ÄTA som inte direktbetalas ska den fastställda

hyran justeras när Projektet är färdigställt och dokumenteras i särskild handling.

För det fall hyra har hunnit erläggas och den inte överensstämmer med den slutligt
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fastställda hyran ska avvikelsen justeras genom nästkommande

hyresbetalning/hyresbetalningar.

Kostnaderför rivning av befintliga byggnader och eventuell sanering samt kostnad för

storköksutrusning ingår ej i här definierat riktpris.

Tillträde

Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i kontraktsformuläret. Preliminär

tillträdesdag förutsätteratt tilldelningsbeslut för byggentreprenad vunnit laga kraft senast

1 oktober 2022 samt att Hyresvärden erhållit bygglov och därefter startbesked för

byggnationen senast 1 oktober 2023. Vid försening för något av ovanstående ska den

preliminära tillträdesdagen flyttas fram i motsvarande mån, såvida längre förlängning inte

erfordras med hänsyntill de entreprenadarbeten som påverkas därav.

Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 6 månaderi förväg.

Ett försenattillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i förtid.

För detfall Tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram ska

hyrestiden förskjutas i motsvarande mån, om Hyresvärden begär det och under

förutsättning att hyrestidens slut skriftligen regleras i ett tilläggsavtal.

Efter att Hyresvärden har meddelat definitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att

flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på

omständigheter som anges i punkten 9 (ÄTA-arbeten), punkten 10 (Besked från Parterna),

i punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår förseningar

som är utom Hyresvärdens kontroll.

Om det inom ramenför Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som

kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för

Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som

uppkommertill följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att

det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdens sida.

Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de

omständigheter som anges i punkten 9 ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av

beställningar från Hyresgästen eller beror på andra orsaker som anges i punkten 9.7 nedan,

punkten 10 (Besked från Parterna), eller punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), ska

Hyresgästen erlägga ersättning till Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte

hyrestillägg från och med den tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen

förelegat. Om Hyresvärdenhelt eller delvis undvikit försening genom att vidta forcering,

ska Hyresgästen även ersätta Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen. Om

Hyresgästen i avvaktan på slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av

Lokalen ska Hyresgästen erlägga hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen, beräknad

utifrån total hyra multiplicerat medtillträdd yta dividerat med total yta.
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Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i samband

med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för

hinder eller meni nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av genomförandet av

Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta kvarvarande

arbeten av skälig omfattning. Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske på sådant sätt att

Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens möjlighet att nyttja

Lokalen.

Skulle av Hyresvärden meddelad definitiv tillträdesdag enligt punkt 6.1 ovan inträffa senare

än preliminär tillträdesdag på grund av omständighet som Hyresvärden råder över eller

ansvarar för, är Hyresgästens eventuella anspråk på ersättning för kostnader som

föranletts av en sådan försening begränsadetill ett vitesbelopp. Vitets storlek kommeratt

fastställas i relation till det vites- eller skadeståndsbelopp som Hyresvärden har rätt till

enligt tecknat entreprenadavtal. Ersättning utges till Hyresgästen när vites- eller

skadeståndsbelopp erlagts av Hyresvärdens byggentreprenör enligt entreprenadavtalet.

Parterna är överens om att Hyresvärden åtar sig att, i samråd med Hyresgästen, verka för

att avtalade viten utbetalas, men att alla kostnader som Hyresvärden ådrar sig med

anledning av en sådan tvist, ska dras från utvunnet vites- eller skadeståndsbelopp innan

det betalas uttill Hyresgästen. Hyresvärden ska inte anses ansvara för omständighet som

berättigar anlitad entreprenörtill tidsförlängning enligt tecknat entreprenadavtal, såvida

tidsförlängningen inte beror på Hyresvärdens vårdslöshet.

Hyresgästmöten

Undertiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska

Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”.

Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt

befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena

efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla eventuella

personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och

schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten

närvara vid extra möte vilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet.

Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna.

Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera

det justerade protokollet inom 7 arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. anges

vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och

eventuella beslut som fattats.

Översiktlig tidplan för projektet med beskedtidplan

Av beskedtidplan framgår översiktligt Projektets olika faser med projektering, upphandling,

tilldelning, genomförande av huvudentreprenad, åtgärder samt bedömd preliminär

tillträdesdag. I beskedstidplan redovisas också när besked ska vara Hyresvärden tillhanda.

Tidplanen kommeratt uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen och

genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna

översiktliga tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som

entreprenören upprättat.
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ATA-arbeten

Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa

önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller

funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”.

Hyresvärden ska efter besked eller förfrågan, utan oskäligt dröjsmål, ta ställning till

önskemålet om ÄTA. Hyresvärden är skyldig att utreda förutsättningarna för ÄTA endast
efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. En utredning innefattar, om inte annat

anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- och konsekvenserna av

eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av projekteringen till

Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med redovisningen av

resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse enligt punkten 9.5

nedan.

Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ÄTA ska

Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes utlägg för externa kostnader för

utredning av i Projektet upphandlade konsulter eller entreprenörer. Efter begäran från

Hyresgästen ska Hyresvärdeni förväg tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för

utredningen. Hyresgästen äger när som helst avbryta utredningen genom att skriftligen

meddela Hyresvärden det. Om så sker ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för

Hyresvärdensverifierade kostnaderför projekteringen av berörd ÄTA.

Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa

överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande

överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att

ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller

att ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl

ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning.

Överenskommelse om ÄTAskaföratt vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade ÄTA-
blankett, bilaga 5.6.

Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det

hyresgrundande beloppet eller om den ska direktbetalas kontant av Hyresgästen. Parterna

kan i överenskommelsen besluta om en fast ersättning. I så fall ska alltid ett tillägg om 10

procent beräknat på den fasta ersättningen påföras Hyresgästen (detta utgör ersättning

för Hyresvärdens internkostnad). Om det inte träffas någon särskild överenskommelse om

fast ersättning ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader (alla externa

kostnader) för arbetet. Sådana kostnader inkluderar bland annat kostnader för material,

projektering, arbete, hjälpmedel, underentreprenörer och samordning på arbetsplatsen.

Därutöver ska Hyresgästen till Hyresvärden erlägga ersättning för Hyresvärdens interna

kostnader. Denna kostnad ska utgöras av ett påslag om 10 procent beräknat på den externa

självkostnaden.

Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen

tillkomma Hyresgästen endast i det fall denna kan kvittas mot ändring eller tillägg som leder

till ökade kostnader.
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Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ÄTA-lista. ÄTA-listan ska

avstämmas veckovis eller vid behov mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare.

Beslut om genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten.

Hyresvärdenharrätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av

bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av

konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnaden

för sådan ändring ska regleras i enlighet med vad som framgår ovan i denna punkt.

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas enligt ÄTA-

blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att väntatill efter

tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för Hyresgästen för

utredning av eventuell ÄTA samt för beställd ÄTA är att betrakta som hyra (som betalas vid

ett tillfälle om inte annat anges).

I det fall Parterna har träffat överenskommelse enligt punkt 4.8 ovan eller överenskommit

om ÄTA som inneburit att hyran eller arean för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras

eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, ägande eller återställande förändrats i

förhållande till Hyresavtalet, eller att hyrestiden förändrats, ska sådan överenskommelse,

före tillträdet, dokumenteras i form av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.

Besked från Parterna

Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen står därvid till

Hyresvärdens förfogande och ska ansvara för att erforderliga besked och synpunkter utan

dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, lämnas i alla verksamhetsspecifika frågor till

Hyresvärdens ombud. Tillkommer frågor som inte omfattas av Beskedstidplanen (eller om

sådan inte har upprättats) ansvarar Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all

erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom 7 arbetsdagar från det att

frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild kunskap kan de

projektansvariga inhämta besked i frågan från annan.

Om beskedinte lämnas inom 7 arbetsdagar har Hyresvärdenrätt att välja utförande, efter

meddelande därom till Hyresgästen.

Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som

erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med

undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av

Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas

till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta.

Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana

handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom,

granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna

besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 9 ovan.

Sign
 

  JA
LC

Hyresvärd Hyresgäst

  
9 (10)



11

11.1

11.2
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Hyresgästens egna arbeten

Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att utföra

egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad tidplan. I det

fall att godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tids- och

kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att Hyresgästen har

att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena innebär. Hyresgästen

ansvarar även för att denne har använder korrektritningsunderlag vid dennes inredning av

Lokalen.

I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också

för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes

underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall

avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna

arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa

Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande

samordning av arbeten och arbetsmiljö.

Tillträdessyn

Parterna ska i samband med tillträdet genomföra en tillträdessyn. Denna tillträdessyn är

inte att likställa med den eller de slutbesiktningar som Hyresvärden genomför med dennes

entreprenör. Det noteras att det i särskilda bestämmelser anges att Hyresgästen godtar

vissa provisoriska anordningar, injusteringsarbeten m.m.

Sign 
Hyresvärd Hyresgäst
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HEMSÖ

GRÄNSDRAGNINGSLISTA INVESTERING — SKOLA

 

 
 

 

Bilaga 5.1

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

Ljungskileskolan D källäckeröd 1:63 och del 1:4JUNE 53304 0101 00 el av Skallackeréd oc av 1:40,

Uddevalla
Hyresvard Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397   
 

Föreslagen standard gränsdragningslista investering

Allmänt

Denna gränsdragningslista är en underbilagatill Projektgenomförandebilagan, Bilaga 5 och avser enbart

att reglera ansvaret för investeringar som ska ske under den tid som Projektgenomförandebilagan äger

tillämpning. Av bilagorna Teknisk beskrivning, Typrumsbeskrivning och Typritningar framgår vilka

investeringar som ingåri avtalet.

Ansvarför underhåll och utbyte av det objektet som tillförs framgår av Gränsdragningslista förvaltning,

Bilaga 3 till hyresavtalet.

Definition:

Investering: Med investering avses att stå kostnadenför att objektet tillförs lokalen för första

gången.

Utför: Med utför avses vem som ansvarar för att montera eller installera objektet.

Notering: Hemsö kani de flesta fall erbjuda hyresgästen att montering och installation görs inom

entreprenaden. Exempelvis: Entreprenören tar fram en optionslista till hyresgästen med kostnad för

inköp och installation/monter för arbeten som skall bekostas av hyresgästen men som kan avropas av

hyresgästen och genomföras inom entreprenaden.

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

VA, TOMT

Ledningssystem Xx Xx

Brunnar X x

Hardgjorda ytor(t ex sten, tegel,
betongplattor, asfalt)

Grusade ytor x x

P-platser inkl markeringar X x HV ansvarar inom ramenfér aktuell P-norm

Utrustning p-platser (ex laddstolpar) x X HV bekostar om det krävs enligt P-norm

Utrustning för cykelparkering på tomt xX x HV ansvarar inom ramen fér aktuell P-norm

Inhagnader, grindar, stangsel x

HV bekostari enligt bygglovshandling. Ovrig

Belysningsarmaturer pa tomt Xx belysning bekostas av HG

Lampor, lysrör och dylikt

HV bekostar utvändig återvinningsstationi

enlighet med bygglov. Station eller kärl

inomhus omfattas av hyresgästens

Återvinningsstation, kärl X X förhyrning och bekostas av HG.

Skyltar på tomt x x

Flaggstanger x x

Flaggor samttillbehör(t ex flagglina) x X

Övrig fast utrustning på tomt x X
HV bekostar om detär krav för byggloveller

del av fasadutformning. Annars förhandling

och med möjlighet att dela kostnaden för

Konstverk på tomt och fasad x x investering.

SKOLGARD

Planteringar (t ex blomrabatter) x

Buskar, trad, hackar Xx

Gräsytor ej konstgräs X x

HV bekostar inom ramenfor Skolgardslyftet,

Lekutrustning fast monterad x se Handbokfér Skolgardslyftet

Bankar, sittplatser, fast monterade

Asfaltsgummifar enbart forekommai

Konstgräs, barkflis x X undantagsfall

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt X X

Takbeläggning x X

Takavvattning x X

Stegar, gangbryggor, sakerhetsutrustning X x

Takfonster, takluckor, lanterniner,

Ijuskupoler, rokluckor xX x

Ovrigt yttertak x X

TV-Antenn X x

Papperskorgarpa fasader x Xx  
Sign
Hyresgast

 
Hyresvard
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV | HG |
Skyltar på fasader x X Enligt överenskommelse med HV

Askledare Xx

Utvandiga flakthus x X 

         

Sign
 

Hyresvärd
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Investerar | Utför Kommentar

HV HG HV HG

Fasadytor x x

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterd6érrar

utvandigt x x

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterdorrar

invandigt xX x

Fonsterglas xX x

HV ansvararför persienner inom ramen för

Miljöbyggnad samt BBR avseende

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) x X solvärmelast, energi och dagsljus

HV ansvararför utvändig solavskärmning

inom ramen för Miljöbyggnad samt BBR

Solavskärmning utvändigt xX X__| avseendesolvarmelast, energi och dagsljus.

HV ansvararför belysning enligt bygglov.
Belysningsarmaturer på fasad x x Ovrig belysning bekostar HG.

HV ansvararför allmän belysning inom

Lampor, lysrör och dylikt X xX ramenfér Milj6byggnad och BRR.
 

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl.

 

  
 

 

 

 

tillbehör) xX Xx

HV bekostar inom ramen för BBR-krav

Automatisk dörröppnare x X (tillganglighet eller brand)

HV bekostar inom ramen fér BBR-krav

Rullstolsramp x x (tillgänglighet)

Skrapgaller entréer x x

Lastkaj, varumottagning(inkl. vaderskydd) X x
 

[

| BYGGNAD INVANDIGT

 

 

 

Stomme X X

Dörrar,glaspartier x x

Hissar x x
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Tak Xx X

Väggar xX x

Wc IVATRUM/STAD

Sanitetsgods x x

Toalettborste x x

Spegel ovan tvattstall i WC/RWC x Xx

Hållare för
pappershanddukar/toalettpapper/tvådispen

ser Xx x

Duschvaggar/duschbas x x

Förråd och soprum x x

Hyllor pa konsolsystem i stadutrymme Xx x    
 

  

Sign
Hyresvard Hyresgast
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Vitvaror i tvättstuga, tvätt-och

torkutrustning
 

        

Sign
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Investerar Utför Kommentar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Lös inredning x
HV kan erbjuda produktférslag och erbjuda

Lasbara elevskap xX montering inom entreprenaden.

Whiteboardinkl tavelbelysning x

Kapphylla med krokar x

Vikvaggar x x

Lasbara skap for personal x

Morklaggning invandigt x Ej motordriven

Köksinredning pentry, fast monterad Xx xX I hemvister enligt pentryuppställning

Vitvaror, fast monterad X X Hemvister och basrum,ej specialsalar

Vitvaror, los (ex Micro, kokplattor) x

| HV ansvararför skyltar för WC, städ, hissar,

Skyltar, fastighetsrelaterade x x teknik, nödutrymning

Skyltar, verksamhetsrelaterade x

Ovrig verksamhetsspecifik utrustning och

inredning x

STORKOK OCH HEMKUNSKAP

Köksinredning pentry, fast monterad x x

Vitvaror, tex

micro/tvattmaskin/torktumlare/diskmaskin//

spis/ugn/kylskap/frysskapetc. x HV ansvarar för framdragning av VA

Förhandling vad som ingår och bekostas av

HV avseendefast utrustning, ex stekbord,
Mottagnings — eller kokeri, kokgrytor. HV ansvararfor
tillagningskoksinredning, fast inredning Xx X framdragning av el

Mottagnings — eller .

tillagningskoksinredning, lds inredning x

Inredning diskutrymme x

Serverings-och utlamningsdiskar x x

Fast monterad utrustning matsal X X

Lös inredning matsal/kök x

NO-SALAR

Gasolskapinkl skyltning Xx HG ansvararfér skyltning

Draghuvar och dragskapinkl skyltning x x HV svara fér framdragning av ventilation

Punktutsug X xX HVsvara for framdragning av ventilation

Förvaringsskåp kemikalierinkl
brandisolering x

Néddusch och 6gondusch x x HV ansvararfor framdragning av VA

Höj och sänkbara elevbord med el xX HV ansvararfér framdragningav el

SLOJD/BILD/MUSIK   
Sign
Hyresgast
 

Hyresvard
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Möbler och lös inredning trä-, metall- och

textilslöjd, bild, musik
 

Förvaringsskåp
 

Arbetsbänkar medel HV ansvararfor framdragningav el
 

Okrossbarfoliespegel med draperi x
|x

|x
x<

x
|x

|<
x<

 

Utrustning och verktyg i slöjd, såsom
spånsug/kontursåg/pelarborr/bandsåg/pelar
slip m.m
 

 

IDROTT

Förhandling med hyresgäst avseende

utrustning idrottshall. HV utför med fördel
montering ochinstallation för att minimera

HG åverkani väggar, tak och golv. Gäller
samtliga installationeri idrottshall.
 

Ribbstolar
 

Takhängda basketkorgar
 

Handbollsmål
 

Nät och nätstolpar (vollyboll, badminton,

tennis, etc)
 

Fäste för nätstolpari golv
 

Lodlineskenor(rep att svinga sig i)
 

Bomsystem
 

Matthiss
 

Romerska ringar
 

Övrig utrustning idrottshall så som tex
bockaroch plintar, koner
 

Resultattavlor
 

Fasta bänkaroch list med krok,

omklädningsrum
        
 

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Investerar Utför Kommentar 

HV HG HV HG
 

VVS OCH VENTILATION 

Pumpar 
Golvbrunnar
 

Fettavskiljare > 

Gipsavskiljare 

Vattenledningar/avloppsledningar 

Tappkranar och termostatblandare 

Reglerutrustning 

Kanalsystem för luftbehandling 

Fläktaggregat 

Ventilationsdon 

Filter (för luftbehandling) 

Värmeledningssystem
 

Värmeväxlare 

Imkanal kök >
JA

1
1

1
1

1
1
T
T

>
1

JA
JA

TA
TA

TA
TA

TA
TA

TA
TA

T
A
T
A

 

Sprinkler

HV om detkrävs enligt brandskyddskonsult.

Böreftersträva att finna lösningar som inte

kräver sprinkler 

 

ELINSTALLATIONER 

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar 

Kraftledningar (även på tomt) 
Transformatorer (högspänningsanläggning)
 

El centraler <x
I
A
)

 

Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don) <x
|x

|<
|x

|x

 

Armaturerplatsbelysning (inkl. HF-don) 
Armaturer miljobelysning (inkl. HF-don) (t ex

vid konst, vaxter) 

Eluttag utvändiga, invändiga
 

Timerför kaffebryggare 

 

LARM OCH PASSAGE 

Driftlarm för fastighetens tekniska system
 

Inbrottslarm till hyresgästens lokal 

Utrymningslarm 
Överfallslarm 

Övriga verksamhetslarm
 

Nödsignalsystem, WC/RWC
 

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HV ansvararfor kanalisation 

Entrésignalsystem
 

Styr- och 6vervakningssystem for

verksamhetsutrustning 

Lascylinder och nycklar
         

Sign
Hyresvard Hyresgast
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Handbrandsläcka

ningss lam

Se separat gränsdragningslista systematiskt

Kanalisation, tele/data

Ledni tele

Ledningsnät, d dband

Telefoner/televäxel

TV-antenn for SVT1, SVT2 och TV

TV-digitalbox

Kabel-TV

AV-utrustning ex projektor, projektorduk

och | em

Smartboards

Orienteringstavla/Informationsskarmar

P kallel na em

Interntelefon

Porttelefon

Tidsstyrning, tidkanaler, klockor,

ti istrering, etc

H lare och laranlaggni

System for| bildöverförin

Lokalbokni m

HV bekostartill anslutningspunkti

heten.

HV bekostar till anslutningspunkti

heten.

HV ansvararförtelesli 

Sign
 

Hyresvärd
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Hyresgäst
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HEMSÖ

TEKNISK BESKRIVNING

 

 

 
 

   
 

Bilaga 5.2

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0101 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40 Uddevalla

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

O INLEDNING

Denna tekniska beskrivning är framtagenför att i grova drag beskriva byggnaden Hemsö planerar att

uppföra. Byggnaderna är en skola.

Byggnaderna kommeratt projekteras i samråd med Hyresgästen där denna tekniska beskrivning är

utgångspunkt för hyresvärdens åtagandetillsammans med Typrumsbeskrivning och Gränsdragningslista

Investering.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnaderna projekteras i samråd med hyresgästen för att möta hyresgästens behov. Byggnaderna

inrymmeren skola från årskurs förskoleklass till och med årkurs nio med tillhörande idrottshall.

Byggnaden kommeratt projekteras och byggas i enlighet med miljöcertifieringssystemet Svanen.

För alla inbyggda material gäller Hemsös rutiner för SundaHus, vilket betyderatt lägst klass B

accepteras om inte särskilda skäl föreligger.

All projektering för (och utförande av) fastigheten kommeratt följa gällande regelverk för PBL, BBR,

AMA,Säker vatten, GVK/BKR och dylikt.

2 GRUNDKONSTRUKTIONER

Grundläggningen kommeratt utföras som självbärande platta med pålar och plintar.

3 STOMME

Byggnaderna uppförs i en bärande betong- stål- eller trästommeeller en hybrid av dessa material.

Bjälklagen kommeratt utförs som betong- eller träbjälklag. Ytterväggar kommeratt utföras med

utfackningsväggar.

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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HEMSÖ

4 Tak

Yttertaket består av takstolari trä eller stålfackverk. Yttertaket beläggs med takduk, takpapp,

tegelpannor eller plåt, beroende på takens lutning. Solceller installeras ovanpå taket i de väderstreck

som medger tillräcklig effektivitet i energiproduktion.

5 KOMPLETTERINGAR

5.1 HUSKOMPLETTERINGAR

Yttervaggar klas med betong, tegel, trä eller skivmaterial. Fönster i utsatt väderstreck kan komma att

utföras medfast eller justerbar solavskärmning.

Målsättning gällande akustik är att uppfylla ljudklass B.

Takavvattningen sker utvändigt med hängrännoroch stuprör.

5.2 RUMSKOMPLETTERINGAR
Innerväggar kommeratt byggas som lättväggar medstål-, trä eller pappreglar som bekläs med gips

samt isolering där det krävs med hänsyn av ljudkrav.

Innerdörrar utförs av trä eller metall/stål.

För övriga delar, se Typrumsbeskrivning.

6 INSTALLATIONER

6.1 Värmeochsanitet
Uppvärmning kommeratt ske genom radiatorer.

Rör till tappställen kommerutföras både med synlig och dold förläggning.

6.2 Ventilation

Ventilation utförs utefter myndighetskrav på luftomsättning, klimat etc. Utgångspunkten är att

byggnaderna projekteras för att klara de myndighetskrav som finns på maximal innertemperatur, varför

separat kyla inte bedöms behövainstalleras.

Eventuella synliga kanaler och ventilationsdon ska vara måladei kulör lika bakomliggandeyta.

6.3 El

Klassrum förses med eluttag utefter myndighetskrav.

6.4 Belysning

I verksamhetslokaler installeras allmänbelysning utefter aktuella myndighetskrav.

6.5 Hissar

I skolbyggnad för förskoleklasstill klass sex installeras två hissar. I skolbyggnadför klass sju till nio inkl.

idrottshall installeras en hiss. Hiss förses med larmanordning vid eventuellt driftstopp.

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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6.6 Brandsäkerhet
Ingen sprinkler behövs installeras. Utrymning för varje flygel i byggnaderna

brandtrapphus. Byggnaderna utformas inte för övernattning.

6.7 Passage

Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av passagesystem, t ex kortläsare.

6.8 |T/Telefoni

Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av IT/Telenätverk.

6.9 Nddsignalsystem

RWCoch vilrum utrustas med nödsignalsystem utefter myndighetskrav.

6.10 Säkerhet/inbrottslarm

Entrépartier/fönster mm projekteras och utföres med skyddsklass 2, upp till 4 m ovan mark. Entrépartier

HEMSÖ

möjliggörs av

samt fönster inom 4 m från marknivå är förberedda för hyresgästensinstallation av inbrottslarm.

7 UTEMILJON

Utemiljön färdigställs med plantering av träd, rabatter, gångstråk, trappor, murar, lekutrustning etc.

Sign
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HEMSÖ

Nya Ljungskileskolan F-6

Nybyggnad av skola
SKÄLLÄCKERÖD 1:40, 1:63
LJUNGS-HALLE 1:288, 1:309
 

TYPRUMSBESKRIVNING

PRELIMINARHANDLING
for totalentreprenad

Antal sidor: 37

Rev

Goteborg 2022-02- 23

 

NYSI
a

\)
}\
U



 

  
  

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 2

| I | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00
Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23

WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

FORKLARING OVER BETECKNINGAR AV MATERIAL, VARA, YTSKIKT O DYL

I rumsbeskrivningen användsföljande beteckningar:

G.

S

Vv

T.

O

= Golv, Trapp- och vilplan, trappsteg o dyl.

= Golvsocklar, trapplopps- och vilplanssocklar, trapploppskanter o dyl.

= Väggar, pelare o dyl.

= Tak, trappkupor, undersida trapplopp, takbalkar, inklädda kanaler o dyl.

= Övrigt (inredningar, utrustningar o dyl).

P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

RUMSBESKRIVNING

lie Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 3

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

    
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Klassrum

Klassrum resurs

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum
Plastmatta, under Skapinredning, VTg

S. Tra, malning
Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

T. Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

Grupprum

Material, vara, ytskikt o dyl

PA\Liljewall\2020\1 2024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Skrivtavia enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS

 



 
RUMSBESKRIVNING

CL nya Ljungskiya Ljungskileskolan F-6

all  
Hemsö

Sidnr: 4

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  
U

Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans   
Kapprum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

O

Klinker

Klinker

Malning

Demonterbart undertak

Kladfack enl. planritning
Elevskapenl. planritning
Skohylla enl. planritning

 

Kapprum (personal)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

P\LiIjewall\2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Kladkrokar/ Hatthylla enl. planritning
Forvaringsskap/ Vardefack/ Lararfack enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

Nljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 5

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling Typ/ Kulér/ Glans
 

Huvudentré / Trapphus

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

o
d

<
9

Klinker

Nedsankt torkmatta

Klinker

Malning

Demonterbart undertak

Kapphangareenl. planritning
Skohylla enl. planritning
Sittbank enl. planritning
Nedsankt torkmatta

 

Kapprum Matsal

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss

Vv

T.

Ö

Klinker

Klinker

Målning

Demonterbart undertak

Kapphängare enl. planritning

PiLIljewaln2020112024100.AADOKUMENTIBESKRIVNINGIRumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS

 



 

    

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 6

| i lie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans  
 

Entré / Trapphus

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Nedsänkt torkmatta

Klinker

Målning

Demonterbart undertak

Oo
2

<
&

Skohylla enl. planritning
Sittbänk enl. planritning
Nedsänkt torkmatta

 

Trapphus

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Klinker

Målning

Ss

Vv

T. Demonterbart undertak

O

PA\Liljewall2020\1 2024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

 

RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 7

 

| | | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del
 

Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

Frd

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

S Trä, målning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Hyllinredning enl. planritning

Torkrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

O

P\Liljewall\2020\1 2024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

Demonterbart undertak

Stövelhängare enl. planritning
Torkskåp enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS

Ä

 



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6

 

Sidnr: 8

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Arbetstorg / Fritidshem
Arbetstorg
Torg

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Tra, malning

Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

 

Arbetsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

S Trä, målning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning
Vardefackskapenl. planritning
Kladkrokar/ Hatthylla

P:\Liljewall2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

VV



 

  
   
 

 

 

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 9
| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
al | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Passage

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

6 =

Bibliotek

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Malning

T. Demonterbart undertak

6 Skrivtavla enl. planritning
| Anslagstavla enl. planritning
|
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RUMSBESKRIVNING

  

Sidnr: 10

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling
  
Nlje Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

IDe Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans
 

Torg / Bibliotek
Torg / Passage

Torg

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Kroklist enl. planritning
Sittbank enl. planritning

 

Cafék6k

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Plastmatta, under Skapinredning, VTg

Ss. Tra, malning
Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

T. Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Jalusi enl. planritning

P:\Liljewall2020\12024 1 00VA\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 11

Uppdragsnr: 1 20 241 00
aga

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans  
 

wc

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

 

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning Kulor A
Kakel Kulör X

T. Fast gipsundertak, målning

Ö. WC-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning

RWC

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning, kontrast enl. principuppställning Kulör A
Kakel Kulör X

Fast gipsundertak, målning

Ö. RWC-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringarenl. principuppställning

P.\Liljewall2020\12024 1 00\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

liljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 12
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

Stad

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S Plastmatta, uppvik, VTg

V Malning

T. Fast gipsundertak, malning

O Hyllor enl. planritning
Stadsetenl. planritning
Utslagsbackenl. planritning

 

Omkladning

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning
Kakel

T. Demonterbart undertak

Ö. Klädskåp enl. planritning
Spegelenl. planritning
Handfat enl. planritning

PiLiljewaln2020112024100WIDOKUMENTIBESKRIVNINGIRuUmsbeskrivning F-6.docx

Kulör A

Kulör X

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS

 



 

RUMSBESKRIVNING

e Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

all   

Sidnr: 13

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling
  
i

Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

RWC/D

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning, kontrast enl. principuppställning Kulör A
Kakel Kulör X

T. Fast gipsundertak, malning

Ö. RWC-inredning enl. planritning
Dusch-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning

Post / Kopiering

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss

Vv

T.

Ö

PA\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Bankinredningenl. planritning
Hyllor enl. planritning
Postfack enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

 

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 14

 
  

I | | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
Ws| | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans  
 

Samtal

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Tra, malning

Malning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning

 

Rektor

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Tra, malning

Malning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

Ö Skrivtavla enl. planritning

PiLiljewaln2020112024100WDOKUMENTIBESKRIVNINGIRumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

Mie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 15
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans   
Kontor / Administration

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

S. Trä, målning

V. Malning

T. Demonterbart undertak

0. Skrivtavla enl. planritning
Postfack enl. planritning
Bänkinredning enl. planritning
Hyllor enl. planritning

Arkiv/ Frd

Material, vara, ytskikt o dyl

Linoleum

Trä, målning

Målning

Demonterbart undertak

Hyllor enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 16
Uppdragsnr: 1 20 241 00
Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling
 

liljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

Del
  __ Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans   

Mötesrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning

 

Personalrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

V. Malning

T. Demonterbart undertak

Ö. Pentryinredning enl. planritning
Kyl enl. planritning
Frys enl. planritning
Micro enl. planritning
Diskmaskin enl. planritning
Återvinningstation enl. planritning
Whiteboard enl. planritning
Anslagstavla enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 17

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

     
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Vilrum

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

S Trä, målning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Kroklist enl. planritning

Kontor

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V.

T

O

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Skrivtavia enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 18

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl  Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Vaktmästare

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel bakom Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning

Städcentral

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

PiLIljewaln2020112024100WDOKUMENTIBESKRIVNINGRumsbeskrivning F-6.docx

S

Vv

T.

Ö

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Målning

Fast gipsundertak

Hyllor enl. planritning
Städsetenl. planritning
Utslagsbackenl. planritning
Mopptvättmaskin enl. planritning
Tvättmaskin enl. planritning
Torktumlare enl. planritning
Utkastare enl. planritning
Skåpinredning enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS ( | Jr



 

RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 19

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  
lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans  
 

Centralförråd

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta

Ss Tra, malning

Vv Malning

T. Demonterbart undertak

ö
Hyllor enl. planritning

 

Skolsköterska

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA
Stänkskydd av kakelvid tvättställ, VA

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Medicinkyl enl. planritning
Medicinskåp enl. planritning
Spegelenl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning
Kroklist enl. planritning
Handfat enl. planritning

PiLiljewall2020112024100ADOKUMENTIBESKRIVNINGRumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS 7 | Uy



 

 

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 20
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Rev. datum:

Status: Programhandling  
 

lilje Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23

all
Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans  
 

Kurator

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Kroklist enl. planritning

 

Specialpedagog

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

Ö Kroklist enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS \ UV



 

RUMSBESKRIVNING

liljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 21

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

IT

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Hyllor enl. planritning
Högskåp enl. planritning

 

Väntplats

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Trä, målning

Målning

S

V

T. Demonterbart undertak

6

P\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6

Del
 

Sidnr: 22

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Hemsö Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans   
Matsal

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum
Plastmatta, under Skapinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

V. Malning
Spaltpanel
Stankskydd av kakel vid Skapinredning, VA

T. Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Projektorduk enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

 

Diskinlämning

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning
Kakel

T. Demonterbart undertak

Ö. Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning
Avvisarlist

Hörnskydd

P:\Liljewall2020\12024 100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS ALS



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 23

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kul6r/ Glans

Servering

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksakert
Massagolv, ej halksakert under bankar

Halkal massagolv,ej halksakert

Kakel, VTv, avser även smygar

Demonterbart undertak

oO
da

<
Oo

Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning
Avvisarlist
Hörnskydd

 

Kök

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert

Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Hålkäl massagolv, ej halksäkert

Kakel, VTv, avser även smygar

Demonterbart undertak

ec
da

<
9

Storköksinredning enl. SK-ritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning
Avvisarlist
Hörnskydd

P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.doox Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS Lr Jf"



 

RUMSBESKRIVNING

e Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

all  

Sidnr: 24

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  
U

Material / vara / ytskikt o dyl  Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Passage/ Inlastning

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Avvisarlist

Hornskydd

 

Varumottagning SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

o
A

<
#

P:\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Massagolv, halksakert

Massagolv, ej halksakert under bankar

Halkal massagolv,ej halksakert

Kakel, VTv, avser även smygar

Demonterbart undertak

Storköksinredning enl. planritning

Hygienkompletteringar enl. planritning
Avvisarlist

Hörnskydd

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS [iv JV



 

  
  

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 25

| i lie Uppdragsnr: 1 20 241 00

WwW ll Nya Ljungskileskolan F-6 Hemso Datum: 2022-02-23
a Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans  
 

Gronberedning

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksakert

Massagolv, ej halksakert under bankar

S Hålkäl massagolv, ej halksäkert

V Kakel, VTv, avser Aven smygar

T. Demonterbart undertak

O Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning
Avvisarlist

Hörnskydd

 

Kyl- / Frysrum/ Grönkyl

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert

Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Mot kylrumsrumsvägg monteras sockel av polyuretanfogS

V. Prefab kylrumsvagg enligt kylhandling

T Prefab kylrumstakenligt kylhandling

Ö Storköksinredning enl. planritning

P:\LiljewalN2020\12024 1 00VA\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS LM Y V



 

   
  
 

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 26

| I lie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Disk

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert

Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Hålkäl massagolv, ej halksäkert

Kakel, VTv, avser även smygar

Demonterbart undertak

Oo
+
<

Avvisarlist

Hörnskydd

Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning

 

Frd SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert
Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Ss. Halkal massagolv, ej halksakert

Vv. Målning

T. Demonterbart undertak

Ö. Storköksinredning enl. planritning

P:\Liljewall2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

llje Nya Ljungskileskolan F-6

 

Sidnr: 21

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Hemsö Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans
 

Kantinfrd/ ren disk

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksakert

Massagolv, ej halksakert under bankar

Demonterbart undertak

o
n

<
9

Avvisarlist

Hörnskydd

Hålkäl massagolv, ej halksäkert

Kakel, VTv, avser även smygar

Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. planritning

 

Städ Frd/Städ SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Massagolv, halksäkert

Massagolv, ej halksäkert under bänkar

Hålkäl massagolv, ej halksäkert

Målning

S

V

T. Demonterbart undertak

O Storköksinredning enl. planritning
Avvisarlist

Hörnskydd
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 28

 
  

| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
Wal | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material/ vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans  
 

Paus SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

 

Ss Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning

T Demonterbart undertak

Ö -

Kontor SK

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Demonterbart undertak

G

S

V. Malning

T

ö

PALiljewall\2020\1 2024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6

 
Hemso

Sidnr: 29

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

    
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Omkl/Tvätt SK

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning
Kakel

T. Demonterbart undertak

Ö. Storköksinredning enl. planritning
Hygienkompletteringarenl. planritning

Wc/D SK

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Vv.

S.

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Målning
Kakel

Demonterbart undertak

Hygienkompletteringarenl. planritning

PA\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 30

Uppdragsnr: 1 20 241 00

    

age

li | e Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
al I Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Musiksal

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

Linoleum

Trä, målning

Målning
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning
Draperiskena med draperi enl. planritning

 

Övningsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss.

Linoleum

Tra, malning

Malning
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Skrivtavlor enl. planritning
Draperiskena med draperi enl. planritning

P.\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 
RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 31
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material/ vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans 

Förråd (musik)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Trä, målningS

V. Malning

T Demonterbart undertak

O Hyllor enl. planritning

 

Bildsal

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

V. Malning
Stankskydd av kakel vid Skapinredning, VA

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning

P:\Liljewall2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

  

Sidnr: 32

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling
 

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

Förråd (bild)

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

S Trä, målning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Hyllor enl. planritning

Hemkunskap

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

P.\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx

Linoleum

Plastmatta, under Skapinredning, VTg

Tra, malning

Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Malning
Stankskydd av kakel vid Skapinredning, VA

Demonterbart undertak

Skapinredning enl. planritning
Skapinredning höj- och sänkbar enl. planritning
Demonstrationskök enl. planritning
Spegel över demonstrationskök enl. planritning
Micro enl. planritning
Ugn enl. planritning
Diskmaskin enl. planritning
Återvinningstation enl. planritning
Handfat enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning
Kroklist enl. planritning

Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS

 



 
RUMSBESKRIVNING

liljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 33

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

 Status: Programhandling
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans 

Forrad (hemkunskap)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Skapinredning enl. planritning
Kyl enl. planritning
Frys enl. planritning

 

Tvätt (hemkunskap)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Skapinredning enl. planritning
Tvattbankenl. planritning
Tvattmaskin enl. planritning
Torktumlare enl. planritning
Torkskapenl. planritning
Kroklist enl. planritning
Strykbrada enl. planritning

P:\Liljewall\2020\1 2024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

Del
 

Sidnr: 34

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

NO-sal

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss.

Vv.

Gummigolv

Trä, målning

Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Skåpinredning enl. planritning
Labbstation enl. planritning
Labbstation höj & sänkbarenl. planritning
Dragskåp enl. planritning
Nöddusch/ögondusch enl. planritning
Kroklist enl. planritning
Handfat enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning

 

Preprum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

V.

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning
Stankskydd av kakel vid Skapinredning, VA

Demonterbart undertak

Skapinredning enl. planritning
Dragskapenl. planritning
Diskmaskin enl. planritning
Kyl/Frys enl. planritning
Nöddusch/ögondusch enl. planritning
Kroklist enl. planritning
Torkställ enl. planritning
Gasolskåp enl. planritning
Ventilerat kemikalieskåp enl. planritning
Syra/Basskåp enl. planritning

PA\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

RUMSBESKRIVNING

lljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 35

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Hiss

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

O

 

Teknikutrymme

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss.

V.

T.

0.

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

P:\Liljewall2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS

 



 

    

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 36

| I | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

‘Al || Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö Datum: 2022-02-23
a Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans 
 

VVS

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Dammbunden betong

s =

Vv Målning

T. -

Ö -

AV

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

Ss. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning
Avvisarlist

Ö. Utkastare inkl. slang

P:\Liljewal2020\12024 100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\RumsbeskrivningF-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS



 

RUMSBESKRIVNING

Nljen Nya Ljungskileskolan F-6 Hemsö

 

Sidnr: 37

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
  
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Flaktrum
Vind / Flaktrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

S

Vv

T. -

O

 

Uteforradforfritidshemmen

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Dammbunden betong

Ss. -

Vv. Målning
Avvisarlist

T. Minerit

Ö. -

P:\Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\Rumsbeskrivning F-6.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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HEMSÖ

Översiktlig tidplan med beskedtidsplan

Bilaga 5.5
 

SAvser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

 

 
 

  Uddevalla Kommun

53304 0101 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40, Uddevalla

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst | Personnr/orgnr

212000-1397  
 

0 INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt

översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked,

påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänttill bestämmelseri Projektgenomförandebilagan.

Dennabilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Upphandling

Tilldelning

Genomförande av huvudentreprenad

Bedömd preliminär tillträdesdag

kv 1 2022 —kv 2 2022

kv 2 2022

kv 3 2025 — kv 2 2027

kv 2 2027

2 Beskedtidplan —hyresgastens besked

Fastställd planlösning

Bygglovshandling godkänd av Hyresgäst

Konstruktionspåverkande ändringar

Fastställt program för belysning

Överlämnat program för färgsättning

Överlämnat program för IT/kablage

Överlämnat program för lås/larm/passage

vid avtalstecknande

enligt senare överenskommelse

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

Sign
 

Hyresvärd Hyresgäst

HANS
ANV    

1(1)





HEMSÖ
Bilaga 5

ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETE(ÄTA)

ÄTA nummer:

Objekt:

Datum:

Beskrivning av ÄTA:

 

CI Kostnadenläggs på hyran som beräknas genom en annuitetsavskrivning under kvarvarande

avtalstid med ränta 996 och restvärde 0 kr.

L] Kostnaden direktbetalas av hyresgästen. Fakturan skickas till hyresgästen.

LJ Tilltradesdagen paverkas.

Ägaretill ändringen eller tilläggsarbetet.

L] Hyresvard CJ Hyresgäst

Ansvar och kostnad för drift av ändringen eller tilläggsarbetet.

L] Hyresvard CJ Hyresgäst

Ansvar och kostnad för underhåll och utbyte av ändringen ellertilläggsarbetet.

L] Hyresvard L] Hyresgast

L] Hyresgasten ar aterstallningsskyldig

Kostnad:

 

Beställning av ÄTA:

 

Ort och datum

[HYRESGÄST]

 

[Underskrift firmatecknare/behörig företrädare]

 

Namnförtydligande





 

HEMSÖ
 

 

HYRESKONTRAKT Sida (4)
FOR LOKAL Nr: 53304 0100 00

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

1. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

2. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Uddevalla Kommun 212000-1397 
 

Aviseringsadress:

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

3. Lokalens adress Kommun: Fastighetsbeteckning:

min Uddevalla Ljungs-Hälle 1:199, del av 1:288 o 1:309

Gata: Trappor/hus: Lokalensnr:

4. Lokalens Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användastill

användning Skola o Idrott

[] Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga:

5. Hyrestid Från och med den: Till och med den:

2025-05-01 2045-04-30

6.Uppsägningstid/ Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
Förlängningstid —_——

I annatfall är kontraktet för varje gång förlängt med [X] 5 ar L] manader

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

[_] En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som påtillträdesdageni Bilaga:
förekommandefall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår

av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.
 

8. Lokalens storlek

och omfattning

Areatyp Plan cam? Areatyp Plan cam?

 

Skola 2-3 2613 Idrott 1-3 3 012    
 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästentill återbetalning eller sänkning av hyran

respektive hyresvärdenrätt till högre hyra.
 

DX] Omfattningen av den förhyrda lokalen framgårav bifogade ritning(ar).  
 

     
 

 

Bilaga: 2

CJ Tillfart för bil för i- IC] Platsför |([_] Plats for skyltskap/ |[_] Parkeringsplats(er) |[_] Garageplats(er) Oo
och urlastning skylt automat fér bil(ar) för bil(ar)

9. Inredning Lokalen uthyrs

DX utan särskild för verksamheten avsedd inredning [”] medsärskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga:

 
 

10. Underhåll

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

[_] Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventvellt särskilt tillhandahåller för

verksamheten.
 

[] Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden

eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
 

D4 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3

 
 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtarrättelse efter skriftlig uppmaning har

hyresvärdenrätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
 

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
 

[C] Annan överenskommelseenligt bilaga Bilaga:

 
 

11. Ledningar för

telefoni och data-
kommunikation  Hyresvärden Hyresgästeny yresg

bekostarerforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören angertill de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärdenväljer.

 

(_] Annanférdelning av ansvaretför telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga:

 
 

 

Fastighetsägarna Sveriges formulär 122B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel ochVisita. Eftertryck förbjuds. Sign SignKp

  

 
  



HileMSO HYRESKONTRAKT Sid 2(4)

 

FOR LOKAL Nr: 53304 0100 00
Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

22. Skyltar, Hyresgästen har efter samråd med hyresvärdenrätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
markiser m.m. har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga

anordningar såsom markiser och antennerfår inte sättas upp utan hyresvärdenstillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbartskick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter

uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbindersig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   
 

[_] Hyresgästen förbindersig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga:

23. Hyra Kronor Se bilaga 1A perår exklusive nedan markeradetillägg

14. Index DX Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

15. Fastighetsskatt [<] Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. [_] Fastighetsskatt ingar i hyran. Bilaga: 1

26. Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjDriftskostnader yresvärden tillhandahåller/ombesörjer

] El XX] VA XX] Varme D4 Varmvatten CJ Kyla XX] Ventilation

Betalning:

El Hyresgästen har eget [C] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [CJ Ingår i hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. 92:

VA [_] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D<4 Ingår i hyran. Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul. oe

Varme [_] Hyresgasten har eget [CC] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D4 Ingår i hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. 98

Varmvatten [] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad Ingår i hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. oe

Kyla [_] Hyresgasten har eget [_] Hyresgasten betalari enlighet med bifogad Cd Ingår i hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. ga

Ventilation CL] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D4 Ingår i hyran. Bilaga:
driftskostnadsklausul.

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemangenligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

[] hyresvärden [( hyresgästen

18. Avfalls- I den omfattning hyresvärden ärskyldig att delstillhandahålla utrymmeför lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen

hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverkatill den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan kommaatt besluta. Härutövergäller följande:

DX Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen
att & + å ä + . Hyresgästen förbindersig att med

renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

[C] Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamheti fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyrantill
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses

 

 

     
vara procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till kronor perår.

(_] Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen ingår i hyran.

(_] Sarskild reglering enligt bilaga Bilaga:

29. Snöröjning och |[]ingåri hyran [_] ombesérjs och bekostasav hyresgasten D< annanreglering enligt bilaga Bilaga: 1
sandning

20. Oförutsedda Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkommaförfastigheten på grund av
kostnader a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommuneller myndighet

kan kommaatt besluta om,eller
b) generella ombyggnadsåtgärdereller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärdenärskyldig att utföratill

följd av beslut av riksdag, regering, kommuneller myndighet
ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
ärliga kostnadsökningenför fastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara procent.

Har andeleninte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Medskatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning fördessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.   
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HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

21. Mervärdesskatt

 

 

  
 

(moms)

Hyresgästens ID] Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamheti lokalen.
momsplikt [C] Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamheti lokalen.

Hyresvärdens X Fastighetsagaren/hyresvarden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle

momsplikt gällande moms.
{_] Om fastighetsagaren/hyresvardenvaljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid

varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgåendetillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärdentill följd av hyresgästens självständiga agerande -— såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvisi andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller 6verlatelse — blir jamkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående momspå driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans Hyran betalas utan anfordrani förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

betalning {_] kalendermanads borjan kalenderkvartals början genom insättning på 829-2641

23. Ranta, betal- Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning förskriftlig betalningspaminnelse enligt
ningspåminnelse lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.
 

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen harinte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärdenlåter utföra arbeteföratt sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.
 

(_] Nedsattningav hyranforhindereller men i nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheteni övrigt utgår enligt hyreslagens regler.

DX Hyresgästen harinterätt till nedsättning av hyran för hinder eller meni nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och undervilken tid arbetet ska utföras.

 

[(C] Parterna är överens om att rättentill nedsättning av hyran när hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Bilaga; 
 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyllervid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 22 kap. 61 $ jordabalken.

 

[C] Förytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga:
 

[CC] Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga.  Bilaga:
 

26. Revisions-

besiktningar

Om detvid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstaterasfel och bristeri
hyresgästentillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten harföreskrivit. Om

hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.
 

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvararför att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måsteha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom

förhållanden i hyresgästens verksamhet.
 

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärdentill följd av detta enligt
reglernai plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästentill hyresvärden betala ersättning med

motsvarande belopp.
 

29. Brandskydd [C] Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd reglerasi bifogad brandskyddsklausul. Bilaga:

 
 

30.
Myndighetskrav

m.m.

[_] Hyresvärden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstoleller försäkringsbolag med stöd
av nu gällandeeller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan kommaatt kräva för lokalens nyttjande

DX] Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärdervidtas.
 

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete Hyresgästenfår inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokaleneller fastigheteni

övrigt.

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamheteller bygger
in i lokalerna, även om egendomenäratt betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begärdet, ge

hyresvärdentillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeteni lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriverochär skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på

nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hindereller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommeröverens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 

[CC] Annan överenskommelse enligt bilaga.

   
 

 

Bilaga:

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
Byggvaru- byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade— för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
deklaration

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign , 7, Sign

  AU
 

 



 

HEMSÖ
Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Sid 4 (4)

53304 0100 00

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

32. Säkerhet
Hyresgästenska till hyresvärden senast den lämna säkerhetförsina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 
[ borgenställd av [_] bankgarantiintill ett beloppom —_[_] annan säkerhet i form av

Bilaga:
  

 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärdenföretillträdet så påfordrar.
 

33. Försäkringar Hyresvärdenär skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 

[C] Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga:

 
 

34. Yttre åverkan [ Hyresvärden

ska svara för skador på grund av åverkanpåtill lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrareller portar
som ledertill eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

D4 Hyresgästen

 

35. Låsanordningar [_] Hyresvärden D< Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.
 

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelseharträffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 
[_] Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga:

  
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder —- vidtagna medeller utan hyresvärdens medgivande —lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svararför, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnaderför kvittblivning såsom
förekommandeavfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.
 

37. Force majeure Hyresvärdenfritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
intealls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärdeninte råder över och inte heller kunnat förutse.
 

 

 

 

 

 

 

 

38. Hanteringav —_|[_] Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga:
personuppgifter |

39. Särskilda Bilaga:
bestämmelser |

Särskilda bestämmelser Bilaga: 1

Beräkningsmodell hyra Bilaga: 1A

Ritningar Bilaga: 2

Gränsdragnislista Bilaga: 3

Gränsdragningslista SBA Bilaga: 4

Genomförandebilaga inkl underbilagor Bilaga: 5  
40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivandefår inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphöratt gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
 

Ort/datum:

Uddevalla 2022-0735 03

Ort/datum:

Uddevalla 2022-
 

Hyresvärdens namn:

Hemsö Dona Fastigheter AB

Hyresgästens namn:

Uddevalla Kommun

 

[] Firmatecknare
D4 Ombudenligt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): (_] FirmatecknareNamnteckning(firmateckhare/ombud):

4 J [_] Ombud enligt
/

     Ur IG Uf “JI L— fullmakt fullmakt

Namnfértydligande: we Namnfértydligande:

Ola Kraft Johanna Nyström Malin Krantz Ingemar Samuelsson
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

 

 

  

Bilaga 1

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, 1:199
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397  
 

1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE, SKICK OCH

ANVÄNDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämnsi fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen

av Lokalenregleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär

12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är

belägeni fastigheten Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, 1:199 (fastigheten är föremål för lantmäteriförrättning,

dvs. fastighetsbeteckningen kan ändras innan tillträdet), nedan kallad ”Fastigheten”.

Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning,

bilaga 2.

Hyresvärden iordningstaller Lokalen i enlighet med vad som framgår av bilaga 5

”Projektgenomförandebilaga”. Lokalens area kan komma att förändras med anledning av den

nybyggnad som kommeratt ske i Fastigheten. Lokalens omfattning såsom den har angivits på bilagda

ritning, bilaga 2, är preliminär och Lokalens omfattning kan således komma att justeras inom ramenför

Hyresavtalet; se bilaga 5. Oavsett slutlig justering ska Lokalen anses utgöra samma hyresobjekt och avse

samma hyresförhållande. Ändring av lokalarean enligt denna bestämmelse medför inte rätt för

Hyresgästen att säga upp detta hyresavtal. När Lokalen färdigställts ska ny ritning biläggas Hyresavtalet

som ennybilaga.

Lokalen uthyrs efter avslutad produktion med den utformning ochi det skick som i huvudsak framgår

av bilaga 5. I övrigt uthyrs Lokalen i av Hyresgästen godkänt skick. Avvikelser från vad som avtalats

mellan Parterna och som ärav ringa art ska inte anses som avvikelse från avtalat skick.

Lokalens utformning och skick kan komma att ändras genom särskild överenskommelse i enlighet med

Parternasskriftliga överenskommelse avseende genomförande av produktion av Lokalen, se bilaga 5.

Hyresgästen är medveten om och accepterar att vissa kompletteringsarbeten kan kommaatt kvarstå

efter tillträdesdagen för iordningsställande av Lokalen och Fastigheten, varför Lokalen och Fastigheten

vid hyrestidens början kan komma att vara i avvikande skick eller inte fullt tillgänglig jämfört med vad

som i övrigt anges i Hyresavtalet. För tid undervilken Hyresvärden utför sådana arbeten som avsesi

detta stycke äger inte Hyresgästenrätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning av vad slag det

vara må underförutsättning att Hyresgästens verksamhetalltjämti allt väsentligt kan bedrivas i Lokalen.

Sign
 

Hyresvärd Hyresgäst

   ( H( AV
 

1(10)



HEMSÖ

Hyresvärden ska ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet och i möjligaste mån försöka begränsa negativ

påverkan för dennes verksamhet. Hyresvärden ska i samråd med Hyresgästen planera tid för arbetet.

Om någon av parterna begär det, ska arean mätas upp senast 3 mån efter tillträdesdagen. Om

uppmätning ej skett innan detta datum gäller ovan angiven area. Uppmätning ska ske genom digital

uppmätning på ritning, med mätmetod framtagen av SIS (Swedish Standards Institut) 21054:2009, eller

vad som kommeri dess ställe. Om arean, så som utvisas i Hyreskontraktet, ökar eller minskar med mer

än 5 %, ska justering av bashyran ske med proportionerlig ökning/minskning av bashyran utifrån den

uppkomna ändringen som överskrider 590.

1.2 ANVÄNDNING

Lokalen hyrs ut för att användastill skola. Lokalen är dimensionerad för maximalt ca 250 barn och ca 40

personal vilket har fastställts med hänsyntill Lokalens utformningvid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivnatillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då

Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Mindre avvikelser från den angivna Tillträdesdagen kan

inträffa. Hyresgästen är införstådd med att detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen

och därmed hyresbetalningen flyttas till tid efter sagda dag.

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av

ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i

nyttjanderätten till följd av sådana arbeten.

2 TILLÄGG TILL HYRA

2.1 INDEXREGLERING

Under hyrestiden ska med hänsyntill förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som

basår) tillägg till bashyran utgå med ett visst procentpåslag enligt nedanstående grunder. Med bashyran

menas i detta Hyresavtal 100 % av den i Hyresavtalet angivna hyran.

Bashyran är anpassad till indextalet för oktober månad 2022. Skulle indextalet någon påföljande

oktobermånadha stigit i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal, varmed indextalet

ändrats i förhållande till Bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna,

varvid Bashyrans förändring beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan Bastalet och

indextalet för respektive oktobermånad.

Om indextalet blir lägre än tidigare ska föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker

alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.

2.2 FASTIGHETSSKATT

Hyresgästen ska samtidigt med hyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin andelav vid varje tillfälle

utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där Lokalen är belägen. Andelen beräknas såsom

Lokalens area dividerad med den totala uthyrningsbara arean i den taxeringsenhet där Lokalen är

belägen (andelstal).
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Den taxeringsenhet Lokalen är belägen i har en total uthyrningsbar lokalarea om 5625 m?

m2, Lokalens på ritning uppmätta area uppgår till 5625 m?, vilket för närvarande ger ett andelstal om

100 %.

Medfér allman eller sarskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatt uppkommereller

ändras ska Hyresgästen betala å conto den preliminärt beräknade fastighetsskatt som beléper pa

Lokalen. Så snart beslut om ny fastighetstaxering föreligger, ska mellanskillnaden mellan den beslutade

fastighetsskatten som belöper på Lokalen och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna.

Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början O

kronor per år. Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande

omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde. Parterna skall samråda inför en

eventuell omtaxering av fastigheten.

2.3 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER

2.3.1 ELKOSTNAD

Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseendeelleveranstill Lokalen där så är möjligt. Det åligger

Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät,

inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid.

Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärdenrätt att vidaredebitera kostnaderna

samt administrationstillägg på Hyresgästen.

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och kylbehov ger Hyresgästen

fullmakt till Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende Hyresgästens abonnemang och

elförbrukning.

2.3.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING

I hyran ingår kostnad för uppvärmning och varmvatten för normal förbrukning för den ordinarie

verksamhet för skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för uppvärmning och

varmvatten utöver den för verksamheten normala, såsom för bassänger m.m. I förekommandefall ska

Hyresgästen anskaffa och installera undermätare för el för uppmätning av den förbrukning Hyresgästen

svarar för.

2.3.3 VATTEN OCH AVLOPP

I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för den ordinarie verksamhet för

skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för vattenförbrukning utöver den för

verksamheten normala, såsom för kylmaskiner, maskiner tillhörande driften eller andra speciella

installationer. I förekommande fall ska Hyresgästen anskaffa och installera vattenmätare för

uppmätning av den förbrukning Hyresgästen svarar för.

2.3.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR

Hyresvärdentillhandahåller ingen kyla i Lokalen.

2.3.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING

Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster

eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande
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bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella

kostnaderför anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina

anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

2.4 MOMS

Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver momspliktig

verksamheteller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms

för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommun eller statlig myndighet. Om

Hyresgästen upphöratt bedriva momspliktig verksamhet i Lokalen eller sådan verksamhet som medför

att Hyresvärdensfrivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som anges på sidan i

Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta.

| det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplatits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även

ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller

tredjehandshyresgäst.

3 DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE

3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM

Fastighetens grundinstallationer avseende ventilation är i drift vardagar och helger, vid behov, med

undantag för reparations- och servicearbeten. Ventilationen är dimensionerad för maximalt 130 barn

och 30 vuxna med hänsyntill Lokalens utformning vid tillträdet.

Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta

installationerför att försörja byggnaden med el, VA, värme, varmvatten och ventilation.

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet

utöver övriga skyldigheter underavtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.

För åtgärder som Hyresgästen ger upphovtill genom en felaktig användning, onormalt slitage och

åverkan ska Hyresgästen alltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även

för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphovtill.

3.2 UTBYTE AV KÖKSUTRUSTNING/VITVAROR

Hyresgästen ansvarar för drift, underhåll och utbyte av köksutrustning/vitvaror fast monterad i

inredningen samt köksutrustning/vitvaror fast installerad (t ex kokgrytor, stekbord mm) i enighet med

gränsdragningslista, bilaga 3.

Hyresgästen skall ges möjlighet att Hyresvärden beställer och utför arbetet. Kostnaden för detta kan

sedan antingen direktfaktureras Hyresgästen alternativt läggas som ett hyrestillägg.
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3.3 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR

VERKSAMHETEN

3.3.1 FETTAVSKILJARE

För det fall myndigheterna ställer krav på att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens

verksamhet, ska Hyresgästen ombesörja och bekosta installation av fettavskiljare enligt de krav som

gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande. Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal

enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska uppvisas för Hyresvärden utan anfordran.

Erforderligt underhåll samt tömning och övrig skötsel och drift av fettavskiljare åvilar Hyresgästen.

3.3.2 SOTNING IMKANALER

Hyresvärden ombesörjer sotning av imkanaler. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften,

monterade ovan stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3.

3.3.3 GAS

I förekommande fall ska Hyresvärden skriftligen godkänna användning av gas för Hyresgästens

verksamhet och godkänna uppställningsplats för gastuber. Installation av gasledning och övriga

gasinstallationer utförs och bekostas av Hyresgästen. Hyresgästen svarar för nödvändig

tilläggsutrustning för brandbekämpning. Hyresgästen ansvarar för att hantering av gas sker i enlighet

medde föreskrifter som uppställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (Föreskriften

SÄIFS 2000:4, eller det som kommeri dess ställe) samt att besiktning sker av besiktningspliktig

användning. Hyresgästen ansvarar för att eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas. En kopia av

godkänt besiktningsprotokoll ska tillställas Hyresvärden efter utförd besiktning.

3.3.4 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING

För detfall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas

Hyresgästenatt säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant

backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att

eventuell reservkraft kontinuerligt testas.

3.4 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresgästens ändringar av Lokalen

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra

installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar

Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och

skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar

Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att

se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att

arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normeroch författningar. Hyresgästen

ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom

Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.
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Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgårav dettilläggsavtal som parterna

ska upprätta.

Hyresvärdens byggnads- ochinstallationsarbeten

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och

installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller

liknande.

Hyresvärdenförbindersig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärderi Lokalen lokal

samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och undervilken tid arbetet ska utföras. Vid

utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyn till Hyresgästens verksamhet ochi

möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens

begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal

arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som

uppstår med anledning av detta.

3.5 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING

Hyresvärden svarar för snöröjning, halkbekämpning och sandning av gångvägar, parkering,

utrymningsvägar och körbara ytor. Hyresgästen ansvarar för snöröjning och sandning enligt

gränsdragningslista, bilaga 3. Snöröjning skall i möjligaste mån vara klart till 07:30.

3.6 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och

hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra

skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. För detfall annan hyresgäst eller tredje man framför rimligt

anspråk mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av

Hyresgästens åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös. För det fall

anspråk framställs till Hyresvärden ska Hyresvärden underrätta Hyresgästen.

3.7 NEDSÄTTNING AV HYRA

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hindereller meni nyttjanderätten till följd av att

Hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheteni övrigt. Hyresvärden ska dock

i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och undervilken tid arbetena

ska utföras.

Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medförinte rätttill

nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt

avbrott i media försörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt backup-

system. Se punkt 3.3.3 ovan.

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL

Hyresvärden arbetar med miljöcertifiering av sina fastigheter enligt olika miljöcertifieringssystem, till

exempel Miljöbyggnad, Svanen eller BREEAM In-use. Byggnaden har byggts och bedömtsutifrån olika

krav gällande bland annat energi, inomhusmiljö och material. Miljöcertifieringar granskas och godkänns

av en tredje part. Detta innebäratt certifieringen granskas av specialister som säkerställer att byggnaden
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uppfyller de krav som certifieringen ställer. För Miljöbyggnad sker granskningeni förvaltningsfasen,

inom två år från när fastigheten tas i drift. Det är därför av synnerlig vikt för Hyresvärden att ta del av

den information som finns och vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla denna certifiering.

Hyresgästen förbindersig att följa de instruktioner och anvisningar som Hyresvärdentillhandahåller

avseende bland annat materialval, energiförbrukning och ventilation.

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande

drifttider, inomhustemperaturer och nyttjandeavel.

Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framförallt påverkan på

ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar- och vintertid. Hyresgästen ska undvika

att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig

solinstrålning minimeras sommartid.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av

material ska utgå från en på marknaden etablerad materialdatabas (Hyresvärden använder Sunda Hus).

Parterna ska vidare vid utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så

är möjligt välja snålspolande utrustning i Lokalen. För Svanenmärkta byggnader ska

rekommendationernai Drift- och underhållspärmen följas. Hyresvärden förordar val av närproducerade

material med miljövänliga transporter.

Hyresgästen är skyldig att omgående rapportera alla avvikelser i brukande samt eventuella

ombyggnadereller anpassningar som kan påverka Miljöbyggnadscertifieringen till Hyresvärden

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1 ORDNINGSREGLER

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden,

försäkringsbolag, eller myndigheterutfärdar.

4.2 OLYCKSSKYDD MM

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamt för Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om

skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som

denne behöverför att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter.

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är

skyldig att senast två veckorefter Tillträdesdagen samtvarje år inom 30 dagar efter det att Hyresvärden

har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd.

Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och

för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens

utrymningsvagar, skyltar och branddörrar samt för att brandcellsgranser och sprinklereffekt inte bryts.

Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövsför att förebygga

brand ochföratt hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbindersig även att inte

på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samttillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster

nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägar vid nödsituationer.
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Hyresgästenär skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som

Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av

Hyresgästeneller som uppkommittill följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig

att vidta.

Det är av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan.

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskydd i övrigt under hyresförhållandet framgår avtill

Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.

4.3 SKYLTAR MM

Hyresgästenharförst efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta

skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, parabol eller dylikt på av Hyresvärden anvisad

plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla

kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som

uppsätts eller som uppkommertill följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom

t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens

färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen

ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på

fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärdenför eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.

4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar

oavsett vållande för alla skadori Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning

och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt.

Ersättningsskyldigheten inkluderar — men är inte begränsadtill — skada som uppkommer på grund av

eller som en direkt följd av agerande av anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller

leverantörer och dylikt till Hyresgästen

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder

sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den

inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka

ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska

uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästenär skyldig att anmäla till sitt

försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästens försäkring skulle inträffa och i första hand

ta sin försäkring i anspråk.

4.5 LÅS OCH LARM MM

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och

säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan installation vidtas. Hyresgästen ska

iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm.

Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella

passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med

anledning av förlust av nycklar eller passerkort.
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4.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING MM

Hyresgästen är skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa

Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte

annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning

(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller

byggnadenoch Fastigheteni övrigt.

Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogattill Lokalen på sådant sätt att den

införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrar det ochtillfalla

Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden äger rätttill tillträde till Lokalen före avflyttningen

för besiktning avseende detta. Ovan gäller ej det som HG står som ägaretill, enligt bilaga 3.

Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående

åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har ävenrätt att tillgodogöra sig kvarlämnad

egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätt till

ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.

Hyresvärdenärinte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer

eller likhande som Hyresgästen har utfört i Lokalen.

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt

Hyresavtalet.

4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdensskriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet

eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdensskriftliga godkännande ändra verksamheteni Lokalen. Detta

omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriveri Lokalen.

4.8 PANTSATTNING OCH INSKRIVNING

Hyresgästen får inte upplåta panträtt till Lokalen eller på annat sätt ställa hyresrätten som säkerhet.

Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

4.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Hyresavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella

skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av

innehållet i Hyresavtalet.

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av

parterna för att vara bindande.

4.10 VILLKOR

Hyresavtalet är villkorat av att:

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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a) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna överlåtelsen av Fastigheten

samtövriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal;

b) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna förhyrningen av Fastigheten

enligt detta hyresavtal, hyresavtalet avseende F-6 ochdettillfälliga hyresavtalet avseende F-6;

c) bygglov som medgeren byggnation för skola beviljas genom beslut som vinnerlaga kraft;

d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenadenvinnerlaga kraft; och

e) beslut om fastighetsbildning som möjliggör Parternas överlåtelse i enlighet med

överlåtelseavtalet av Fastigheten samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal.

För detfall villkoren i punkt a) och b) ovan inte uppfylls senast den [2022-09-01], villkoren i punkt

c), d) och e) inte uppfylls senast den 2023-10-01] ska Parterna vara berättigade att säga upp detta

Avtal. Om en domstolsprövning leder till att något eller båda besluten enligt punkterna a och/eller

b upphävs ska hyresavtalet omedelbart upphöra att gälla.

Oaktat ovan är Parterna överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra en ny anpassad

fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder som krävs för att

tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder för att tillse att

Köparen erhåller bygglov. Om sådana åtgärderinte går att genomföra och någon av Parterna säger

upp detta avtal ska kostnadsreglering ske enligt punkt 6 och andra tillämpliga delar i ingånget

samverkansavtal

4.11 FÖRETRÄDESORDNING

Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som

angivits i Formuläret.

5. Övrigt

Partena skall ha kontinuerliga avstämningstillfällen vart 4:e år, en gång per mandatperiod.

Sign
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Bilaga 3
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, 1:199

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1371

Allmänt

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m

under hyresförhållandet.

Mediaförbrukning och avfallshantering regleras i särskilda bestämmelser införda som bilaga till

Hyresavtalet.

Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll

och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av

fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen

svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen

inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av

hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av utav

Hyresvärden tillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar

genom onormalt slitage eller skadegörelse. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före

återanskaffning och utbyte.

Definitioner

Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och

Skötsel.

Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av

eventuella avvikelser

Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byteeller tillförsel

av förbrukningsmaterial

Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt

Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) av byggnadsdel/installation

Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar,

om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande

myndighetsbesiktningar äger Hyresvärdenrätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens

bekostnad.

Ägare: Vilken part som är ägaren vid avflyttning av Lokalen

Sign

Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

VA, TOMT

Ledningssystem HV HV HV HV

Brunnar HV HV HV HV

Hårdgjorda ytor(t ex sten, tegel, betongplattor, asfalt) HV HV HV HV
Utbyte efter teknisk

Grusadeytor HV HG HG HV livslängd, Ca tid 8 år

P-platser inkl markeringar HV HV HV HV

Utrustning för bilparkeringsplatser(t ex elstolpar) HV HV HV HV
HV byterut när teknisk
livslängd är slut. Avser

Barkflis, gummiasfalt o konstgräs HV HG HG HV fallskydd vid lekplats

Utrustning för cykelparkering på tomt HV HV HV HV

Inhägnader, grindar, stängsel HV HG HG HV

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

Papperskorgar fast monterad HV HG HG HV

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HV HV HV

Trädgårdsmöbler lösa HG HG HG HG
Avser verksamhetens

Skyltar på tomt HG HG HG HG skyltar i samråd med HV

Flaggstänger HG HG HG HG

Flaggor samttillbehör(t ex flagglina) HG HG HG HG

Lekutrustning skolgård/förskola HV HG HG HV Drift inkluderar sandbyte
HG bekostar om åtgärd
är underhållsåtgärd. Om

Besiktning lekutrustning skolgård/förskola HV/HG utbyte krävs bekostar HV

Altan trädäck HV HG HG HV

Övrig fast utrustning på tomt HV HG HG HG

Förrådsbyggnader HV HG HV HV

Skärmtak inkl. pergola, HV HG HV HV

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Planteringar (t ex blomrabatter) HV HV HV HV

Buskar, träd, häckar HV HV HV HV

Gräsytor ej konstgräs HV HV HV HV

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt HV HV HV HV

Takbeläggning HV HV HV HV

Takavvattning HV HV HV HV

Stegar, gangbryggor, sakerhetsutrustning HV HV HV HV

Takfénster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rokluckor HV HV HV HV

Ovrigt yttertak HV HV HV HV Exempelvis entrétak

Antenn HG HG HG HG I samråd med HV

Avser verksamhetens

skyltar efter
Skyltar på fasader HG HG HG HG godkännande av HV

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV

Sign
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

FASADER

Fasadytor HV HV HV HV Klottersanering = HG

Fénsterkarm, fonsterfoder, fonsterdorrar utvandigt HV HV HV HV

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterdorrar invandigt HV HG HV HV
HG. Drift avser

Fönsterglas HV HG HV HV fönsterputs

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HG HG HG HG

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV

Solavskärmning utvändigt (tex markiser) HV HG HG HG

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

ENTRÉER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. tillbehör) HV HG HV HV
Utbyte efter teknisk

Automatisk dörröppnare HV HV HV HV livslängd. Avserbefintliga

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem, skalskydd, inbrottslarm HG HG HG HG

Porttelefon HG HG HG HG

varumottagning (inkl. väderskydd) HV HG HV HV

BYGGNAD INVÄNDIGT

Stomme HV HV HV HV

Dörrar, glaspartier HV HG HV HV

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG

Inbrottslarm till hyresgästens lokal HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

YTSKIKT
Periodiskt Utbyte ca 18

Golv HV HG HG HV år. Golvvård åligger HG
Periodiskt utbyte

Tak HV HG HG HV undertak

Väggar HV HG HG HV Periodiskt utbyte ca 8 år

INREDNING

Lös inredning HG HG HG HG

AV-utrustning HG HG HG HG

Sanitetsgods HV HG HV HV

Skyltar HG HG HG HG

Vikväggar HV HG HG HV

Köksutrustning/vitvarorlös (t ex Micro) HG HG HG HG

Köksutrustning/vitvaror fast monterad HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Förråd och soprum HG HG HG HG

Lös inredning i matsal HG HG HG HG

Övrig utrustning och inredning, fast monterad HG HG HG HG Ex hyllor o skåp

Dragskåp HG HG HG HG Ansvarar för funktion

Sign
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmärkning

Omklädningsskåp HG HG HG HG

Mörkläggning invändigt HG HG HG HG

INREDRNING IDROTTSHALL
Bockar, plintar,

basketkorgar, mål och
övrig fast och lös

Idrottsutrustning HG HG HG HG inredning i idrottshall

Resultattavlor HG HG HG HG

Idrottsmatta HV HG HG HG

Omklädningssksåp HG HG HG HG

Duschväggar/duschbås HG HG HG HG

Duschmunstycken HG HG HG HG

Väggfasta klockor HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

Ridåvägg HG HG HG HG

Pentry med köksutrustning HV HG HG HG

Mörkläggning invändig HV HG HG HG

VVS OCH VENTILATION

Pumpar HV HV HV HV

Golvbrunnar HV HG HV HV

Centralkylanläggning, för kylda
förrådsrum/processkyla/kyl o frysrum HV HG HG HG

Drift inkluderar tömning.
Utbyte efter teknisk

Fettavskiljare HV HG HG HV livslängd

Sanitetsgods HV HG HG HV

Vattenledningar/avloppsledningar HV HV HV HV

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV

Reglerutrustning HV HV HV HV

Kanalsystem för luftbehandling HV HV HV HV Vid ombyggnad HG

Fläktaggregat HV HV HV HV

Ventilationsdon HV HG HV HV Rengöring HG

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV

Värmeledningssystem HV HV HV HV

Värmeväxlare HV HV HV HV

Imkanal kök HV HG HG HV Sotning sköts av HV

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HG HG

Kraftledningar (även på tomt) HV HV HV HV

El centraler HV HV HV HV

Armaturer allmanbelysning HV HG HV HV

Armaturerplatsbelysning HG HG HG HG

Armaturer miljobelysning (t ex vid konst, vaxter) HG HG HG HG

Eluttag utvandiga HV HG HV HV      
 

Sign
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning

Eluttag invändiga HV HG HV HV

LARM

Driftlarm HV HV HV HV

Inbrottslarm HG HG HG HG
. Ex instangningslarm
Ovriga verksamhetslarm HG HG HG HG frysrum

BRAND

Se separat gransdragningslista systematiskt brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA

Kanalisation, data/bredband HV HV HV HV

Ledningsnat, HG HG HG HG

Telefoner/televaxel HG HG HG HG

TV-digitalbox HG HG HG HG

Kabel-TV HG HG HG HG

STADNING, RENHALLNING OCH SNOROJNING

Stadning invandigt inkl. golwvard (t ex polishing) HG

Rengöring av teknikutrymme HV

Rengoring av soprum HV

Rengöring av sopkärl HG

Rengöring av skrapgaller vid entréer, in- och utvändigt HG

Sophämtning HG

Snöröjning/sandningtill huvudentré HV

Snöröjning/sandning gångvägar HV

Snöröjning/sandning runt lekutrustning
skolgård/förskola HG

Snöskottning/borttagning av istappar på byggnad HV
HG innanför staket, HV

Städning utvändigt (på tomt) HG utanför staket

Sandsopning HV      
 

 
Sign
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Bilaga 4
Avser Hyreskontrakt nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, 1:199

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö DonaFastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

Generellt

Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ställer krav på ägare och nyttjanderättshavare att vidta de

åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan vara av både teknisk och organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett

systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de

brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd.Föratt

klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs undervarje rubrik följande:

e Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och

hyresgäst.

e Hur och vilket underhall som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs,

e Hur ofta underhallet/kontrollerna genomférs,

e Vem som utfér underhallet/kontrollerna (hyresvard eller hyresgäst)

e Var provningsprotokoll och journaler aterfinns (kontaktperson)

Sign
Hyresvard Hyresgäst
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1. ANSVAR

HEMSÖ

 

HG HV
 

Ansvararför den organisatoriska ansvarsfördelningen inom

sin verksamhetoch att den är väl dokumenterad,klarlagd

och känd inom den egna verksamheten.  

Ansvararför den organisatoriska

ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och

att den är väl dokumenterad, klarlagd och

känd inom den egna verksamheten.
 

2. ORGANISATION
 

HG HV
 

Ansvararför att de resurser som krävs avseende

organisatoriskt brandskydd finns inom den egna

verksamheten. Varje person i brandskyddsorganisationen

ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift

såväl som vid nödläge/ utrymning. HG tillser att

verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för

sådan verksamhet.  
Ansvarar för att de resurser som krävs

avseende såväl byggnadstekniskt som

organisatoriskt brandskydd finns inom den

egna verksamheten.

 

3. UTBILDNING
 

HG HV
 

Ansvararför att det finns en utbildningsplan för personer

medsärskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG

ansvarar också för att det finns en plan för

brandskyddsutbildning för all personal inklusive

introduktion/ information för nyanställda.

Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och

övningar som krävs och medvilka intervaller de ska

genomföras.  
Ansvararför att det finns en utbildningsplan

för personer med särskilda uppgifter avseende

brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska

installationer.

 

4, RUTINER
 

HG HV
 

 

Ansvararför att samtliga rutiner finns tillgängliga och är

kända inom den egna brandskyddsorganisationen.

Exempel på rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och

brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och

tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.

HV ansvararför att samtliga rutiner finns

tillgängliga och är kända inom den egna

brandskyddsorganisationen. Exempel på

rutiner som ska finnasär rutiner för nödläge

vid brand, heta arbeten, av HV anlitade

hantverkares/ entreprenörers arbete,tillfälliga

avstängningar av brandskyddssystem.
 

5. TEKN ISK DOKUMENTATION
 

HG HV
 

 Ansvararför att det finns utrymningsplaner inom förhyrda

ytor. Av utrymningsplanenskall det bl.a framgå placering

av släckare, brandtekniska installationer samt

utrymningsvägar.  Ansvarar för att det finns

brandskyddsdokumentation

och brandskyddsritningar. HV tar fram

ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG.
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6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM

HEMSÖ
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och e Brandlarmsanlaggning (centralapparat,

ansvarsomrade manévertabla)

e _Ledningsnat, detektorer mm

e Eventuell anslutningtill SOS

Underhåll, HV ansvarar föralla erforderliga

kontroll myndighetsbesiktningar:

ochintervall e Manadsprov och kvartalsprov enligt

skétseljournal

e Revisionsbesiktning

e  SBF-besiktning

Underhallsansvarig.

Utförare Månads- och kvartalsprov samt

revisionsbesiktning utförs av HV.

SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av

certifierat företag på uppdrag av HV.
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)   Kontaktperson och anläggningsskötare.

Journaler/protokoll återfinns hos HV.
 

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR(utrymningsskyltar)
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   hos brandskyddsombud, HG  

HG HV

Ansvar och Inom förhyrdaytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapportera till HV utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

för åtgärd gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Underhållsansvarig.

och intervall Vid fel skall HG rapportertill HV för

åtgärd.

Utförare Brandskyddsombud, HG HVeller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, (HG) HV

(kontaktperson)

6.3 UTRYMNINGSPLANER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Underlag (a-ritningar) för utrymningsplaner
ansvarsområde inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av

HV

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt

kontroll checklista.

och intervall

Utförare Brandskyddsombud, HG.

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns
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HEMSÖ
 

 

 

 

      
 

 

 

 

brandskyddsombud.

6.4 BRANDCELLSGRÄNSER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde HG skall utföra okulär kontroll. utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

Vid fel skall HG rapporteratill HV gränser mot andra hyresgäster.

för åtgärd. All håltagning genom Kostnadsansvaretför åtgärdande av brister

brandcellsgräns skall godkännas av utgår från vad som orsakatbristen.

HV.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Kvartalspov genomföras av HV.

kontroll checklista. HG skall utföra okulär Underhållsansvarig.

ochintervall kontroll. Alla förändringar av

brandcellsgranserskall godkannas

av HV.

Utförare brandskyddsombud, HG. HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen, drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

och intervall checklista. Vid fel skall HG rapporter Underhållsansvarig.

till HV för åtgärd.

Utförare Kontroll utförs av HV eller utförare anlitad av HV.

  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos HV   
6.6 SLÄCKUTRUSTNING (handbrandsläckare och brandposter) 

 

 

 

HG HV

Ansvar och Handbrandsläckare inom förhyrda Handbrandsläckare och brandposter Inom

ansvarsområde ytor. gemensamma utrymmen, drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Kontrolleras enligt checklista.

kontroll checklista. Besiktning och service 1 Besiktning och service 1 gång/år.

ochintervall gång/år. Underhållsansvarig. Underhållsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av

certifierad leverantör anlitad av HV
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos

HV   
Sign

Hyresvärd
fr

CCW

 

Hyresgast
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6.7 NÖDBELYSNING

HEMSÖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Vid fel skall HG rapport Underhållsansvarig

ochintervall till HV för åtgärd

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende Journal/protokoll avseende genomförda

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns funktionskontroller återfinns hos

hos Brandskyddsombud, HG HV

6.8 VENTILATIONSANLÄGGNING(brandfunktioner)
: HG HV

Ansvar och Samtliga ventilationsaggregat medtillhörande

ansvarsområde kanalsystem

Underhåll, kontroll Besiktning och service av rökdetektorer och

ochintervall spjäll. Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal avseende genomförd besiktning och

(kontaktperson) service återfinns hos

HV

6.9 LÅSNING(vital funktion koppladtill låsning i utrymningsväg)
HG HV
 

Ansvar och

ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.
 

Underhåll, kontroll Vid fel skall HG rapporttill HV för Funktionskontroll enligt checklista.

 

    
 

 

 

 

 

 

och intervall åtgärd Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV.

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.10 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapport till HV för utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

åtgärd. gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Funktionskontroll kontroll enligt Kontroll enligt checklista

ochintervall checklista

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)   
 

Sign
Hyresvärd
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7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

HEMSÖ

 

 

 

 

inom den egna organisationen men

också tillsammans med HV.

HG HV

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan HV tar fram underlag; kontrollplan med

medtidsintervaller för kontrollerna tidsintervaller for kontrollerna och checklistor

och checklistor för de punkter som för de punkter som åligger HV att kontrollera

åligger HG att kontrollera enligt enligt punkt 6 ovan.

punkt 6 ovan.

Åtgärdsplaner HG ansvararför att de åtgärder som HV ansvararför att de åtgärder som krävs för

krävs för att undanröja ev. fel och att undanröja ev. fel och brister som

brister som framkommit efter framkommit efter genomförd kontroll vidtas.

genomförd kontroll vidtas. Ansvarig Ansvarig person och tidplan ska finnas och

person ochtidplan ska finnas och kvittering ska göras när felet eller bristen är

kvittering ska göras när felet eller undanröjd. HV meddelar även HG om sådana

bristen är undanröjd. HG meddelar fel och brister som beröreller påverkar HG.

även HV om sådana fel och brister

som beröreller påverkar

HV.

Uppföljning SBA arbetetska följas upp årligen SBA arbetet ska följas upp årligen inom den

egna organisationen men också tillsammans

med HG.
 

Hantering av

brandfarlig vara

  
HG, ansvararför hantering av

brandfarlig vara i de förhyrda

lokalerna. Ansvaret gäller såväl

brandfarlig gas; egna

gasledningssystem inkl lösa

gasflaskor, brandfarligvätska och

brandreaktiv vara. HG ansvarar för

att tillstånd finns för tillståndspliktig

verksamhet och att föreståndare

och ställföreträdare utses och

utbildas.  
HV ansvararför brandfarlig vara som

hanteras av HV. Föreståndare och

ställföreträdare ska finnas och vara anmälda

till räddningstjänsten. Hantering ska skei

enlighet med SÄIFS, SRV och AFS.Tillstånd ska
finnas och förnyas hos räddningstjänsten.   

Sign
Hyresvärd

Ä YA

(ANYY

 

Hyresgäst

    
6 (6)



f f.-YA rw't
i#s
lz Mo%

1 (6)
Dnr:

Bqrnkonsekvensonolys Nyo ljungs kileskolon

Bakgrund

Ljungskile är en ort som växer och är ett av de områden i Uddevalla kommun som
beräknas få störst befolkningstillväxt. Uddevalla kommun arbetar for at| alla
elever ska erbjudas en nära skolgång och med den ökande inflyttningen till
Ljungskile ställs nya krav på grundskolan som behöver byggas ut for att möta
behovet av grundskoleplatser.
Ar zotg genomördes en ftirstudie i syfte att utreda forutsättningarna ftir
möjligheten attbyggaut Ljungskileskolan på samma plats till en kapacitet om upp
till 1000 elever, med årskursema F-9. skolan ligger strategiskt väl centralt i
Ljungskile och ftirstudien visade att det gär attbyggaväl fungerande lokaler inom
kommunens mark samtidigt som man löser den friyta som krävs.
För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal
tecknats mellan uddevalla kommun och fastighetsbolaget Hemsö. Hemsö ska
bygga,långsiktigt äga, utveckla och forvalta den nya Ljungskileskolan. Avtalet
innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långt hyreskontrakt.

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalys
FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter for barn. sedan 1 januari 2020 är
barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det är en skyldighet att tillåimpa
ett barnrättsperspektiv och därmed beakta barns rättigheter i relation till beslut
eller åtgärder som berör barnet.

Barnkonventionen

Artikel3
vid alla beslut som rör bam ska i ftirsta hand beaktas vad som bedöms vara
bamets bästa.
Ett verktyg for att ftrverkliga bamkonventionen och pröva barnets bästa är att
genomftira en Barnkonsekvensanalys (BKA). En BKA är en systematisk prövning
av barnets bästa som syftar till att i ett tidigt skede undersöka hur barn påverkas
av en fiorändring, ett {iirslag eller beslut. Resultatet ska påvisa intresseawägningar
och bamets bästa i frågan ftir att utgöra underlag till politiska beslut.

Artikel6
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Den ffsiska miljön kan bidra till bams liv och utveckling genom att säkerställa att
skolor får det utrymme som behövs ftir att skapa goda låirmiljöer.

För rn aah //&r',!/rr',c
Avdelning

www.uddevollo.se

Postodress
Poslodress

Besöksodress
Golo

Telefon
0522-69 60 00

E-post f unktionsbrevlodo
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Barn som berörs av skolbygget
De barn som berörs av ny skola i Ljungskile är elever vid nuvarande
Ljungskileskolan F-6 och elever vid Linndaskolan äk7-9.

Syfte
Syftet med barnkonsekvensen gällande ny skola i Ljungskile dr altutreda om det

är forenligt med barns bästa att bygga en ny skola i Ljungskile. Fokus ligger på

den nya skolan med skolgård men även frågor som rör trafik behandlas. Utifrån
det som bedöms vara barnets bästa avses analysen mynna ut i underlag infor
politiska beslut.

Forskning, rekommendationer och lagstiftning
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas av

hur den byggda miljön planeras, utformas och forvaltas. Nedan görs en översiktlig
genomgång av ett urval av den forskning, utredningar samt de rekommendationer
och riktlinjer som finns inom området.

Grönska och fysisk aktivitet
Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet mellan grönområden och
barns hälsa. Utevistelse och fusisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer
stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin
kropp kan också fokusera pä att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp
är att pröva den genom att balansera,kana, klättra, hoppa och springa. Grönska
och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd
som stimulerar till olika sorters fusisk aktivitet ftir många bam.

Trafik och rörelsefrihet
Att planera i en trafikerad miljö innebär vissa utmaningar ur ett barnperspektiv då

barns rörelsemönster kan begränsas om inte trafiksäkra miljöer skapas. Aven
tidsperspektivet ftir ett byggprojekt är viktigt att beakta i forhållande till tiden for
barndomen.
En bristf;illig trafiksåikerhet kan även leda tili att ftiräldrar skjutsar sina barn till
och från skolan i högre utsträckning vilket ökar trafiken och kan eventuellt ge en

mer riskabel trafiksituation.

Skolgårdar och lek
Lek är viktigt fiir barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag
utvecklar både deras ffsik och tränar deras sociala kompetens, men kan också ge

mojlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande. Leken skapar goda

ftirutsättningar fiir ökad självkänsla och självkännedom samt ger sociala
färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar att bam och unga behöver minst 60

minuter av måttlig fosisk aktivitet per dag samtidigt som studier tyder på att bams

$,oieka aktivitst har minskat och deras stillasittande aktiviteter ökat.
Skolgården är en av de utemiljöer som bam har störst chans att utnyttja i
vardagen. Skolgården ska fulla komplexa funktioner som är centrala ftir barns och
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ungas utveckling. Det ska f,rnnas utrymme ftir självstyrd lek och rörelse och
mojlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning, samtidigt som
skolverksamheten behöver utrymme for att genomfora sitt uppdrag inom idrott
och hälsa, liksom övrig pedagogisk verksamhet.

Rekomm endationer friyta
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara30 m2 per barn i grundskolan
och att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.
För bygglov i Uddevalla kommun gäller Boverkets rekommendation gällande
fnyla (BFS:2015:1-FRI 1) 30 kvm/elev i grundskolan.

Nuläge

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen visar på en ökning av befolkningen i Uddevalla kommun
framftir allt i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att behoven
av platser i både forskolor och skolor kommer att öka. I Ljungskileområdet
planeras for byggnation av nya bostäder på flera platser.

Befintliga skolbyggnader
Ljungskileskolan F-6 är en av de skolor som är mest trångbodd i Uddevalla
kommun. Skolan inrymmer elever i tillf;illiga rum som ej är avsedda ftir
ändamålet. Det saknas även utrymme ftir lärarplatser och grupprum. Flera av
byggnadema har renoveringsbehov såsom byte av tak och åtgärder kring
ventilation.

Linneaskolan med äk7-g ligger i anslutning till Ljungskile follJrögskola. Skolan
togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande
behov av högstadieskola i Ljungskile. Huvudbyggnaden är i stort behov av
renovering, grupprum saknas och korridorer samt trapphus är tränga. Byggnaden
är fiir liten vilket i nuläget löses med en tillfiillig modul innehållande tre klassrum
och två laborationssalar samt tre klassrum som hyrs av Folkhögskolan. Till
idrottshallen finns endast två omklädningsrum.

Trafik
För att säkra trafiksituationen vid Ljungskileskolan är lokalgatan Hälle Lider
avstängd för genomfartstrafik med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00.
Trafiksituation vid skolan på morgnama är besvärlig. Mycket trafik kommer
under en begränsad tid till skolan. Lämning av barn sker tiil största delen på
parkeringsplatsen väster om bommen. Där är de flesta parkeringsplatsema
upptagna rcdan från trrl. 7.30. Skr:lan börjal kl. 8.00 uuh uär vårduadshavarta ska
lämna av barnen strax ftire 8.00 är parkeringen vanligtvis full. Eftersom det inte
finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som
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inte ska parkera ftir att folja med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig
ut på Hälle Lider. Bilar parkeras på gångbanoma i anslutning till
parkeringsplatsen och på lan framör gymnastiksalen.
vid bussangöringen passerar på- och avstigande elever personalparkeringen

Framfor Linn6askolan finns en vändzon for hämtning och lämning, men den
används i liten utsträckning eftersom vägen dit, Syrönvägen, består av en mycket
brant och smal backe. Det råder också dålig uppsikt över omgivande trafik vid
foten av backen i korsningen mot Björkvägen. Transporter med tunga fordon ex
sophämtning och leveranser till Linn6askolan sker via Syr6nvägen.
vårdnadshavare med barn på Linnöaskolan kör därflor in på Folkhögskolans
område for hämtning och lämning av elever.

Utemiljö
Eftersom Linndaskolan ligger i anslutning till Folkhögskolan är tillgången till
skolgård begränsad. På en liten yta mellan husen finns en multiarena, ett
pingisbord och ett bollplank. För idrottsundervisning har Linnöaskolan möjlighet
att anv ånda Fo lkhö gskol ans fotboll spl an.

Friyta
Eleverna vid Ljungskileskolan F-6 har i nuläget tillgång till friyta på 35 kvm/elev.
Vid Linneaskolan äk7-9 har eleverna tillgång till friyta på 15 kvm/elev vilket inte
motsvarar Boverkets rekommendationer samt kravet lor bygglov i Uddevalla
kommun på 30 kvm/elev.

Framtid

Befolkningsprognos
En ny skola med kapacitet ft)r upp till i000 elever fuller behovet av
grundskoleplatser i Ljungskile och möjliggör en nära skolgång fiir barn och
ungdomar i området. Inga elever behöver bussas till skola på annan plats.

Skolbyggnader
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån Uddevalla kommuns funktionsprogram ftir
grundskolor. Funktionsprogrammets utgångspunkt är att skapa bästa möjliga skoia
ftir den enskilda eleven. Skolans lokaler ska ge fusiska ftirutsättningar for lärande,
social interaktion, trygghet och hälsa. Undervisning och lärande ska kunna
bedrivas utanfiir klassrummet, i grupprum, arbetstorg, atelj6er och i utemiljön.
Lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet samt över tid. Samtliga
lokaler ska kunna användas till en mängd olika funktioner och beläggningsgraden
av skolans rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både
kan arbeta enskilt, i grupp eller i projekt.
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån gällande tillgänglighetslagstiftning och med
höga krav på hållbarhet i form av miljöcertifiering.
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Två idrottshallar, varav en fullmåttshall med läktare, och 12 omklädningsrum i
anslutning till dessa byggs.

Trafik
Hämta- och lämnaplatser byggs både på Krokusvägen och Hälle Lider fijr att
minska antalet fordon på samma plats. Korttidsparkeringar anläggs på båda sidor
om skolområdet.
vändzoner vid båda skolhusen samt ett ftirbud mot tung trafik på Hälle Lider
medftir att ingen tung trafik passerar genom skolområdet.
Passagema på skolområdet utformas och byggs fiir att gynna gångtrafikanter.
Personalparkeringen flyttas ca 300 meter från skolområdet.
Cykelparkeringar enligt kommunens noffn anläggs inom området.
Befintliga gång- och cykelvägar rustas upp.

Utemiljö
Skolgården byggr på temat hav och fiäll, den delas in i flera aktiva och vilda
zoner ftir att stimulera samtliga barn och elever till aktivitet och rörelse. Lugna
zoner ftir trygghet och möjlighet till återhämtning byggs närmast entr6ema.
Skolgården kommer att innehålla tre bollplaner.
Olika platser på skolgården utformas ftir att möjliggöra uteundervisning i flera av
skoians ämnen.

Friyta
Friytan vid nya Ljungskileskolan är 38 400 kvm. Om elevantalet är 1036 elever
innebär det att friytan är 37 kvn/elev vilket är mer än de 30 kvm/elev som är
Boverkets rekommendation samt kravet ftir bygglov i uddevalla kommun.

Analys och sammanfattande bedömning
Byggande av en ny skola i Ljungskile möjliggör nya moderna skollokaler i
området, vilket uppfliller ett behov i samband med den befolkningsutveckling som
ftirväntas ske de kommande åren. Uddevalla kommuns ambition att erbjuda
samtliga elever en ndra skolgång kan uppfullas.

Byggandet av en ny skola medfiir atttränga lokaler med renoveringsbehov samt
lokaler som inte är ändamålsenliga fiir framtida utbildning byts mot flexibla,
hållbara och långsiktiga lösningar.
Tillf;illiga och inhyrda lokaler kan awecklas.
Tillgången till fler omklädningsrum vid idrottshallama möjliggör en tryggare
miljö for elever vid ombyte och dusch.

Trafiksituationen runt och genom skolområdet innebär utmaningar både i rådande
situation och vid en ny skola. Hälle Lider är allmän väg och idag får det
konsekvenser som innebär en farlig trafiksituation med köer och vändningar vid
lämning av elever på morgonen. Idag korsar elever som kliver på eller av bussen
en personalparkering.



{ffi:
6 (6)
Dnr:

Vid Linn6askolan kör tung trafik idag över skolgården fram till skolbyggnaden.
Trafiksituationen vid den nya skolan skulle innebära mer trafik, men ördelad på

fler platser och med fler vändzoner i ytterkant av området.
Personalparkeringen forläggs en bit ifrån skolan och den trafiken kommer därfor
inte att påverka elevemas trafiksituation.
Hälle Lider byggs om så att hastigheten måste hållas nere vid passagerna.

Utredning pägär filr att hitta lösningar dår passagerna av Hälle Lider byggs så att
gångtrafikanter inte möter övrig trafik.
Tung trafik forbjuds att köra genom skolområdet.
Det är i nuläget inte möjligt att helt undvika trafik genom skolområdet och
trafiksituationen fiir bamen kan därftir medfiira en risk. Det är viktigt att
trafiksäkerheten ftir bam beaktas vid genomfilrandet av skolbygget så att låimpliga
åtgärder vidtas och en så god trafiksituation som möjligt skapas.

Skolgården, framftirallt for åk 7-9 uppdateras, den delas in i olika områden och
tillgänglighets anpassas. Den nya skolgården ger möjlighet till lek och rörelse i
olika zoner, allt från trygg vistelse närmast husen till zoner som mdjliggör olika
form av aktivitet och vildare lek.
Skolgården byggs med tre boilplaner som kan användas både vid rast och
idrottsundervisning.
På flera platser finns möjlighet att bedriva undervisning utomhus i olika ämnen.

Byggandet av den nya skolan medfiir att alla elever åk F-9 i Ljungskile fär
tillgång till mer än Boverkets rekommenderade friyta på 30 kvm/elev.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att bygget av en ny skola i Ljungskile inte
strider mot Barnkonventionens artikel 3, vid alla beslut som rör bam ska i ftlrsta
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Även artikel 6,barrhar rätt till liv, överlevnad och utveckling tillgodoses.

Vid beslut om fortsatt process och byggnation av ny skola i Ljungskile kommer
hänsyn att tas till artikel 12 i Barnkonventionen, barn har rått att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör bamet. Elever kommer därfrr aktivt att fä
vara med och påverka skolgårdens utformning och skolans interiöra milJöer,
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr KS 2022/00174 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt 
samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan. 

Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 8316 kvm, och är dimensionerad 

för ca 750 barn och 160 vuxna. 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 

till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 

för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

Hyresperioden är satt från 2027-06-01 - - 2047-05-31, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst.Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall 

samarbeta under upphandlingen, projekteringen och byggnationen. Totalentreprenaden 

skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som värderar inkomna anbud 

och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära samarbete med Hemsö. 

Under sammanträdet informerar ordförande Ingemar Samuelsson (S) om att en 

barnkonsekvensanalys ska bifogas ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 98 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Bilaga 02 Hyreskontrakt, signerat av Hemsö 

Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnation, signerat av Hemsö 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

 

David Sahlsten (KD), David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP) och 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) återremissyrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen ska avgöra 

ärendet idag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Christer Hasslebäck (UP) 

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Mikael Staxäng (M) Martin Pettersson (SD) 

Roger Ekeroos (M) Rolf Carlson (SD) 

Paula Berger (S) David Höglund Velasquez (V) 

Stefan Skoglund (S) David Sahlsten (KD)  

Annelie Högberg (S) Jarmo Uusitalo (MP) 

Camilla Johansson (C)   

 

Forts. propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla detsamma. 
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Forts. § 98 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 02 - 03. 

att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 17 081 064 kr/år 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-69 56 93 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Hyreskontrakt för Ljungskileskolan årskurs F-6, enligt 

samverkansavtal med Hemsö fastighets AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation. Ett av projekten är nybyggnation av Ljungskileskolan,. 

Lokalen som Uddevalla kommun kommer att hyra är 8316 kvm, och är dimensionerad 

för ca 750 barn och 160 vuxna. 

 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd. Hyreskontraktet kommer ligga 

till grund för hyresnivån, vilken idag inte är känd. 

 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan/Riktvärdet och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning 

för hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i ett tilläggsavtal till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

 

Hyresperioden är satt från 2027-06-01 - - 2047-05-31, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

 

Hyreskontraktet innehåller även bilagor enligt följande; särskilda bestämmelser, 

ritningar, gränsdragningslista, gränsdragningslista SBA samt projektgenomförandet. 

 

I ”särskilda bestämmelser” regleras lokalens storlek, omfattning, iordningställande, 

skick och användning. Tillträdesdagen är planerad till 2023-06-01.  

Fastigheten taxeras som specialbyggnad och har således ett taxeringsvärde som är noll. 

Vill någon part omtaxera fastigheten skall detta samrådas mellan hyresvärd och 

hyresgäst. 
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Projektgenomförande bilagan reglerar hur kommunen och Hemsö skall samarbeta under 

upphandlingen, projekteringen och byggnationen.  

Totalentreprenaden skall upphandlas enligt LOU, det är således kommunen som 

värderar inkomna anbud och ger tilldelningsbeslut. Upphandlingsförfarandet görs i nära 

samarbete med Hemsö. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10 

Bilaga 02 Hyreskontrakt, signerat av Hemsö 

Bilaga 03, Projektgenomförande – Nybyggnation, signerat av Hemsö 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna Hyreskontraktet inkluderat bilaga 02 - 03. 

 

att godkänna riktvärdet för hyresavgiften: 17 081 064 kr/år 

 

att Cecilia Friberg är kommunens ombud. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Cecilia Friberg 

Kommundirektör Processledare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Hemsö fastigheter AB genom Cecilia Friberg 

 



HEMSÖ

Projektgenomförandebilaga - Nybyggnad

 

  
 

Bilaga 5

Avser Hyresavtal nr I Fastigheten, Ort

53304 0100 00 Del av Ljungs-Hälle 1:288, 1:309 m.fl,

Uddevalla
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987
Hyresgäst | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397   
 

Hyresvärden och Hyresgästen benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och individuellt

 

”Part”.

1 Bakgrund och syfte

1.1 Hyresvärden ska uppföra en ny byggnad, ”Projektet”, i vilken Hyresgästen ska hyra den

lokal, ”Lokalen”, som framgår av Hyresavtalet. Parterna är överens om att Hyresvärden ska

ansvara för projekteringen, genomförande av Projektet och vara beställare av den

entreprenad som hyresgästanpassningen medför.

1.2 Parterna är vidare överens om att byggentreprenaden omfattas av lagen om offentlig

upphandling ”LOU” se därvid punkt 3.3 nedan.

1.3 Med anledning av ovanstående har Parterna överenskommit om denna bilaga till

Hyresavtalet.

2 Omfattning

2.1 Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras rättigheter och

skyldigheter från och med Hyresavtalets undertecknande, under projekterings- och

utförandefasen samt hur möten, information, besked och eventuella förändringar i Lokalen

ska hanteras under arbetet med att färdigställda Lokalen. Denna bilaga med underbilagor

beskriver dessutom den produkt som Hyresvärden åtagit sig att utföra. Denna bilaga

upphöratt gälla vid tillträde enligt Hyresavtalet. Relevanta delar av denna bilaga gäller dock

avseende exempelvis besked, hyresgästmöten och samverkan, även för tiden efter

Hyresavtalet tillträtts i alla delar, fram till dess att alla anmärkningar enligt tillträdessyn är

åtgärdade.

Dennabilaga inkluderar följande underbilagor:

5.1 Gransdragningslista Investering

Sign
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2.2

3.1

3.2

HEMSÖ
5.2. Teknisk beskrivning

5.3 Typrumsbeskrivning

5.4 Ritning med planlösning och situationsplan med gårdsutformning

5.5. Oversiktlig tidplan med beskedtidplan

5.6 Blankett for 6verenskommelse om ATA

Hyresvärden ska före Hyresgästens inflyttning i Lokalen iordningsställa Lokalen enligt ovan

angivna handlingar, ”Handlingarna”:

Om det i Handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter,

gäller de, för att definiera produkten, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder

annat, inbördes i ovan angiven ordning.

Om specifikt utförande inte anges i Handlingarna ska den generella kvalitetsnivån i

Handlingarna utgöra utgångspunkten för Hyresvärdens åtagande

I samband med färdigställande av Lokalen ska Hyresvärden upprätta handlingar som

redovisar Lokalens slutliga utformning och skick. Efter skriftlig överenskommelse mellan

Parterna (som ska undertecknas av behöriga firmatecknare) ska dessa handlingar gälla

istället för de ovan angivna bilagorna såvitt avser Lokalens utformning och skick.

Organisation

Nedan angivna företrädare (ombud) för Parterna ska ha behörighet och befogenhet att

företräda respektive Part i samtliga frågor som uppkommer inom ramenför Projektet.

Ombudenhar således rätt att för parts räkning t.ex. besluta om ändringar och tillägg. Vid

byte av ombud ska detta meddelas andra parten skriftligen.

Projektansvarig och ombud hos Hyresgästenär:

Namn: Cecilia Friberg

Telefon: 0522-695 693

Mobil: 0702185450

E-post: cecilia.fribergQuddevalla.se

Projektansvarig och ombud hos Hyresvärdenär:

Namn: Tobias Lagerwall

Telefon: 031-730 54 17

Mobil: 0790-788866

E-post: tobias.lagerwall@hemso.se

Sign
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3.3

3.4

4.1

4.2

HEMSO
Hyresvarden kan i Projektet komma att utse en byggprojektledare, som delvis kommeratt

ha kontakt med Hyresgästen för Hyresvardens rakning. Byggprojektledaren har dock inte,

om inte Hyresvärdens ombud skriftligen meddelar annat, fullmakt att ingå överens-

kommelser angåendeiordningställandet av Lokalen och därmed sammanhängandefrågor

såsom ändringar, tillägg eller avgående arbeten.

Det noteras att Hyresgästen inom ramen för hyresförhållandet inte har någon avtals-

relation med entreprenör(er) i Projektet. Kontakter mellan entreprenör och Hyresgästen

ska ske genom Hyresvärden. Hyresgästen äger inte träffa separata avtal med Hyresvärdens

entreprenör(er) avseende förhållanden som rör Lokalen om inte Hyresvärden skriftligen

har godkänt detta.

Upphandling och entreprenadavtal

Hyresvärden ansvarar gentemot Hyresgästen för projektering och genomförande av

Projektet.

Hyresvärden ska ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av ett eller flera

entreprenadavtal med en eller flera entreprenörerför projektering och genomförande av

entreprenaden, ”Entreprenadavtalet”. Entreprenadavtalet ska omfatta samtliga

handlingar erforderliga för utförandet av Projektet och ska minst omfatta följande

handlingar:

Entreprenadavtal med underbilagor med minst:

(i) Gränsdragningslista investering emellan Hyresvärd och Entreprenör

(ii) Huvudtidplan inklusive beskedstidpunkter

(iii) Situationsplan som redovisar nybyggnationenslage

(iv) Ramhandlingar som beskriver produkten, beroende pa val av upphandlingsform

minst

a. Teknisk Beskrivning

b. Typrumsbeskrivning

c. Planritningar, fasader, mm programhandlingar A

(v) Kvalitets- och miljökrav

(vi) Beskrivningar av Hyresvärdenseller Hyresgästens kommande sidoentreprenad

Som utgångspunkt är Hyresvärden ansvarig för framtagande av ovan angivna handlingar, i

samverkan med Hyresgästen.

På Hyresgästens begäran ska de delar av upphandlingen som avser rivning och sanering

av befintliga byggnader och storkök samt larm- och passagesystem redovisas med separat

prissättning av anbudsgivare, se Bilaga 5.1 Investeringsgränsdragning. Investeringarna

som särredovisas i upphandlingen ska kostnadsregleras enligt nedan, om inte Parterna

skriftligen överenskommer om annat.

(i) Kostnaderföratt riva befintliga byggnader samt eventuell sanering skall erläggas

som en direktbetalning av Hyresgästen.

(ii) Investeringen för storköksutrustning ska erläggas av Hyresgästen genom ett

tilläggsavtal med annuitet på 10 år och med 6 % kalkylranta.

Sign
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
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(iii) Investeringen för larm och passage ska erläggas som en direktbetalning av

Hyresgästen.

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas äger

Hyresvärden rätt att fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att väntatill efter

tillträdesdagen med att avsända faktura.

Parternas respektive skyldigheter i samband med upphandlingen av Entreprenadavtalet

anges i punkterna 4.4 - 4.12 nedan.

Eftersom Projektet ska utföras och Hyresgästen omfattas av lag om offentlig upphandling

(”LOU”) ska Hyresgästen i sin upphandling av Entreprenadavtalet följa gällande LOU.

Hyresgästen är upphandlande myndighet och är även den Part som, i enlighet med

bestämmelserna i denna punkt, kommer att  fatta_ tilldelningsbeslutet. I

förfrågningsunderlaget ska framgå att entreprenaden kommeröverlåtas på Hyresvärden,

efter att Hyresgästen meddelat tilldelning.

Det förfrågningsunderlag som Hyresvärden tar fram ska inkludera bl.a. ”obligatoriska krav”

enligt LOU. Hyresgästen ska granska och godkänna samtliga förfrågningsunderlag

avseende entreprenaden innan de skickas ut på anbudsförfarande. Hyresgästen ska, från

mottagandet av handlingarna, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska

förfrågningsunderlagen. För det fall Hyresgästen inte svarar Hyresvärden inom dennafrist

ska Hyresgästen anses ha godkänt handlingarna.

Hyresgästen ombesörjer och bekostar annonseringen i samband med upphandlingen av

entreprenaden, vilket bl.a. omfattar framtagandet av annonserna. Hyresvärden ska

granska och godkänna samtliga annonser avseende upphandlingen innan de publiceras.

Hyresvärden ska, från mottagandet, ha 7 arbetsdagar på sig för att granska annonserna.

För det fall Hyresvärden inte svarar Hyresgästen inom denna frist ska Hyresvärden anses

ha godkänt annonserna.

Hyresgästen sköter alla kontakter med anbudsgivarna under upphandlingen, vilket bl.a.

omfattar att besvara de frågor anbudsgivarna ställer i samband med upphandlingen.

Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden innan frågorna besvaras, underförutsättning

att frågorna inte endast är av administrativ karaktär.

Hyresgästen ska öppna och protokollföra mottagna anbud. Hyresgästen kontrollerar

”obligatoriska krav”, varefter Hyresvärden gör en slutlig utvärdering av de inkomna

anbuden samt ger sitt skriftliga godkännande till val av anbudsgivare innan

tilldelningsbeslut fattas och offentliggörs av Hyresgästen. Hyresvärdens godkännande

enligt denna punkt ska meddelas Hyresgästen inom 7 arbetsdagar från det att samtliga

anbud utvärderats av Hyresgästen.
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4.9

4.10
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Om någonav Parterna anser att inkomna anbudi den offentliga upphandlingen är för dyra,

och Hemsö eller Kommuneninte väljer att i förhållande till Kommunen eller Hemsö stå

dennafördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag

kring Projektet göras. För det fall Part av någon anledning väljer att avbryta Projektet och

inte genomföra en ny upphandling ska vad som anges i Samverkansavtalet punkt 6

avseende kostnadsfördelning m.m. gälla samt Hyresavtalet på Hyresvärdens begäran

upphöra att gälla. Ett sådant upphörande ska skriftligen dokumenteras.

Hyresgästen ingår Entreprenadavtalet, så snart tilldelningsbeslut fattats och avtalsspärren

löpt ut, med den entreprenör som tilldelats uppdraget. I samband därmed ska samtliga

rättigheter och skyldigheter i enlighet med Entreprenadavtalet skriftligen överföras på

Hyresvärden.

Parterna är införstådda med att upphandlingssekretess enligt offentlighets- och

sekretesslagen råder för samtliga i entreprenaden ingående upphandlingar fram till dess

att tilldelningsbeslut offentliggjorts.

För det fall tilldelningsbeslutet begärs överprövat eller upphandlingen på annat sätt

klandras av tredje man ska Hyresvärden och Hyresgästen gemensamt besluta om vilka

åtgärder som ska vidtas. Eventuella skrivelser till myndigheter och tredje man ska

gemensamt tas fram och godkännas av båda Parterna. Vardera Part står sina kostnaderi

anledning av denna punkt 4.12.

5 Hyra beräkningsmodell

Se Hyresvärden och Hyresgästen har under våren 2020 ingått ett avtal om samverkan

avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i

Uddevalla kommun("Samverkansavtalet"). Samverkansavtalet anger bland annat ramarna

för Hyresavtalets innehåll och i punkten 5 i Samverkansavtalet stadgas en

beräkningsmetod för hur hyran ska beräknas och fastställas. Parterna har beslutat att göra

avsteg från den beräkningsmetoden och i stället reglera hyresnivån utifrån en

beräkningsmodell som baseras på ett riktpris på entreprenaden som fastställs efter att

projektet genomfört en Fas 1 (systemhandling) tillsammans med upphandlad entreprenör.

Hyran fastställs enligt följande process:

1. Hyresavtal tecknas med en preliminär hyra som baseras på en uppskattad

entreprenadkostnad om 29000 kr/BTA,så kallat preliminärt riktpris.

2. LOU-upphandling av entreprenad i samverkan genomförs ochtilldelas.

3. Fas 1 (systemprojektering) enligt upphandlingen genomförs. Fas 1 avslutas med

att entreprenadkostnaden uppdateras och slutligt riktpriset fastställs.

4. Om slutligt riktpris är 10 procent högre än preliminärt riktpris har Hyresgästen

möjlighet att göra om upphandlingen en gång. Det görs som en sedvanlig LOU-

upphandling av entreprenadavtal. För det fall upphandlingen görs om åtar sig

Hyresgästen att acceptera det vinnande anbudet och därefter fastställs hyran.

5. Hyran bestäms baserat på beräkningsmodell som framgårav bilaga 1-A.

6. För det fall Hyresgästen har beställt ÄTA som inte direktbetalas ska den fastställda

hyran justeras när Projektet är färdigställt och dokumenteras i särskild handling.

För detfall hyra har hunnit erläggas och den inte överensstämmer med den slutligt
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fastställda hyran ska avvikelsen justeras genom nästkommande

hyresbetalning/hyresbetalningar.

Kostnaderför rivning av befintliga byggnader och eventuell sanering samt kostnad för

storköksutrusning ingår ej i här definierat riktpris.

Tillträde

Preliminär tillträdesdag för Lokalen är det datum som står i kontraktsformuläret. Preliminär

tillträdesdag förutsätteratt tilldelningsbeslut för byggentreprenad vunnit laga kraft senast

1 oktober 2022 samt att Hyresvärden erhållit bygglov och därefter startbesked för

byggnationen senast 1 oktober 2023. Vid försening för något av ovanstående ska den

preliminära tillträdesdagenflyttas fram i motsvarande mån, såvida längre förlängning inte

erfordras med hänsyntill de entreprenadarbeten som påverkas därav.

Hyresvärden ska meddela definitiv tillträdesdag senast 6 månaderi förväg.

Ett försenattillträde till Lokalen ger inte Hyresgästen rätt att frånträda Hyresavtalet i förtid.

För detfall Tillträdesdagen, i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga, flyttas fram ska

hyrestiden förskjutas i motsvarande mån, om Hyresvärden begär det och under

förutsättning att hyrestidens slut skriftligen reglerasi ett tilläggsavtal.

Efter att Hyresvärden har meddelatdefinitiv tillträdesdag har Hyresvärden endast rätt att

flytta fram den definitiva tillträdesdagen om det uppstår förseningar som beror på

omständigheter som anges i punkten 9 (ÄTA-arbeten), punkten 10 (Besked från Parterna),

i punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), eller om det på annat sätt uppstår förseningar

som är utom Hyresvärdenskontroll.

Om det inom ramenför Projektet har sökts bygglov, eller gjorts anmälan enligt PBL som

kräver startbesked, har Hyresvärden också rätt att flytta den definitiva tillträdesdagen för

Lokalen om det uppstår förseningar som beror på uteblivet myndighetsbeslut, eller som

uppkommertill följd av myndighets underlåtenhet att meddela slutbesked, förutsatt att

det inte beror på Hyresvärden eller något förhållande på Hyresvärdenssida.

Om Hyresgästens tillträde försenas på grund av tidsförskjutning som beror på de

omständigheter som anges i punkten 9 ÄTA-arbeten, där tidsförskjutningen orsakas av

beställningar från Hyresgästen eller beror på andra orsaker som anges i punkten 9.7 nedan,

punkten 10 (Besked från Parterna), eller punkten 11 (Hyresgästens egna arbeten), ska

Hyresgästen erlägga ersättning till Hyresvärden med ett belopp motsvarande hyra jämte

hyrestillägg från och med den tillträdesdag som skulle ha gällt om inte förseningen

förelegat. Om Hyresvärdenhelt eller delvis undvikit försening genom att vidta forcering,

ska Hyresgästen även ersätta Hyresvärden för dennes kostnader för forceringen. Om

Hyresgästen i avvaktan på slutbesked/interimistiskt slutbesked ges tillträde till del av

Lokalen ska Hyresgästen erlägga hyra och hyrestillägg för tillträdd del av Lokalen, beräknad

utifrån total hyra multiplicerat medtillträdd yta dividerat med total yta.
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Hyresgästen är medveten om att olika former av störningar kommer uppkomma i samband

med genomförandet av Projektet. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyra för

hinder eller men i nyttjanderätten eller annan ersättning till följd av genomförandet av

Projektet. Hyresgästen förbinder sig att efter hyrestidens början godta kvarvarande

arbeten av skälig omfattning. Dessa arbeten ska, i möjligaste mån, ske på sådant sätt att

Hyresgästens verksamhet inte störs eller påverkar Hyresgästens möjlighet att nyttja

Lokalen.

Skulle av Hyresvärden meddelad definitiv tillträdesdag enligt punkt 6.1 ovan inträffa senare

än preliminär tillträdesdag på grund av omständighet som Hyresvärden råder övereller

ansvarar för, är Hyresgästens eventuella anspråk på ersättning för kostnader som

föranletts av en sådan försening begränsadetill ett vitesbelopp. Vitets storlek kommeratt

fastställas i relation till det vites- eller skadeståndsbelopp som Hyresvärden har rätttill

enligt tecknat entreprenadavtal. Ersättning utges till Hyresgästen när vites- eller

skadeståndsbelopp erlagts av Hyresvärdens byggentreprenör enligt entreprenadavtalet.

Parterna är överens om att Hyresvärden åtar sig att, i samråd med Hyresgästen, verka för

att avtalade viten utbetalas, men att alla kostnader som Hyresvärden ådrar sig med

anledning av en sådan tvist, ska dras från utvunnet vites- eller skadeståndsbelopp innan

det betalas ut till Hyresgästen. Hyresvärden ska inte anses ansvara för omständighet som

berättigar anlitad entreprenörtill tidsförlängning enligt tecknat entreprenadavtal, såvida

tidsförlängningen inte beror på Hyresvärdens vårdslöshet.

Hyresgästmöten

Undertiden från det att Projektet påbörjats till dess att detsamma slutbesiktigats ska

Hyresvärden ansvara för att vid behov kalla Hyresgästen till möten, ”Hyresgästmöten”.

Parterna skall vid mötena företrädas av ovan angivna ombud eller av person som skriftligt

befullmäktigats av ombudet. Utöver dessa ombud kan andra personer närvara vid mötena

efter överenskommelse Parterna emellan. Det åligger respektive Part att kalla eventuella

personer utöver ombud. Parterna ska vid första Hyresgästmötet enas om frekvens och

schemaläggning av dessa möten. Vid behov ska Part på begäran av den andra Parten

närvara vid extra mötevilket ska hållas utan dröjsmål från påkallandet.

Vid Hyresgästmötena ska Hyresvärden föra protokoll, vilka ska justeras av Parterna.

Protokollen ska tillhandahållas Hyresgästen snarast och Hyresgästen åtar sig att returnera

det justerade protokollet inom 7 arbetsdagar efter erhållandet. I protokollet ska bl.a. anges

vilka handlingar som Parterna tillhandahållit varandra samt de frågor som tagits upp och

eventuella beslut som fattats.

Översiktlig tidplan för projektet med beskedtidplan

Av beskedtidplan framgår översiktligt Projektets olika faser med projektering, upphandling,

tilldelning, genomförande av huvudentreprenad, åtgärder samt bedömd preliminär

tillträdesdag. I beskedstidplan redovisas också när besked ska vara Hyresvärdentillhanda.

Tidplanen kommeratt uppdateras och preciseras kontinuerligt under projekteringen och

genomförandet av Projektet. Efter upphandlad huvudentreprenad kommer denna

översiktliga tidplan att justeras och preciseras utefter den huvudtidplan som

entreprenören upprättat.
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ATA-arbeten

Parterna har fram till tillträdet rätt att lämna besked (Hyresvärden) eller framställa

önskemål (Hyresgästen) om förändring av Lokalens skick, utformning, utförande eller

funktion genom ändring, tillägg eller avgående arbeten ”ÄTA”.

Hyresvärden ska efter besked eller förfrågan, utan oskäligt dröjsmål, ta ställning till

önskemålet om ÄTA. Hyresvärden är skyldig att utreda förutsättningarna för ÄTA endast

efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna. En utredning innefattar, om inte annat

anges i överenskommelsen, projektering och beräkning av tids- och konsekvenserna av

eventuell ÄTA. Hyresvärden ska därefter redovisa resultatet av projekteringen till

Hyresgästen så snart det kan ske. Hyresvärden ska i samband med redovisningen av

resultatet av projekteringen även redovisa förslag till överenskommelse enligt punkten 9.5

nedan.

Om Hyresvärden ska genomföra en utredning av förutsättningarna för ÄTA ska

Hyresgästen kontant ersätta Hyresvärden för dennes utlägg för externa kostnader för

utredning av i Projektet upphandlade konsulter eller entreprenörer. Efter begäran från

Hyresgästen ska Hyresvärdeni förväg tillhandahålla en uppskattning av kostnaderna för

utredningen. Hyresgästen äger när som helst avbryta utredningen genom att skriftligen

meddela Hyresvärden det. Om så sker ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för

Hyresvärdensverifierade kostnaderför projekteringen av berörd ÄTA.

Om en utredning har skett är inte Hyresvärden eller Hyresgästen skyldig att träffa

överenskommelse om ÄTA. Hyresvärdens rätt att neka till en efterföljande

överenskommelse förutsätter dock sakligt skäl. Som sakligt skäl ska t.ex. anses att

ändringen medför en värdeminskning av byggnaden, att ändringen påverkar fasaden eller

att ändringen medför en negativ påverkan på tekniska system inom byggnaden. Sakligt skäl

ska även anses vara att Hyresvärden drabbas av en kostnadsökning eller intäktsminskning.

Överenskommelse om ÄTAska föratt vara gällande träffas skriftligen enligt bifogade ÄTA-

blankett, bilaga 5.6.

Av överenskommelsen ska bl.a. framgå om kostnaden för ÄTA ska läggas till det

hyresgrundande beloppet eller om den ska direktbetalas kontant av Hyresgästen. Parterna

kan i överenskommelsen besluta om en fast ersättning.I så fall ska alltid ett tillägg om 10

procent beräknat på den fasta ersättningen påföras Hyresgästen (detta utgör ersättning

för Hyresvärdens internkostnad). Om det inte träffas någon särskild överenskommelse om

fast ersättning ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för dennes självkostnader(alla externa

kostnader) för arbetet. Sådana kostnader inkluderar bland annat kostnader för material,

projektering, arbete, hjälpmedel, underentreprenörer och samordning på arbetsplatsen.

Därutöver ska Hyresgästen till Hyresvärden erlägga ersättning för Hyresvärdens interna

kostnader. Denna kostnad ska utgöras av ett påslag om 10 procent beräknat på den externa

självkostnaden.

Om en ändring eller tillägg medför en besparing för Hyresvärden, ska besparingen

tillkomma Hyresgästen endast i det fall denna kan kvittas mot ändring eller tillägg som leder

till ökade kostnader.
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Under Projektets gång kommer förändringar att tas upp i en ATA-lista. ATA-listan ska

avstammasveckovis eller vid behov mellan Hyresgästen och Hyresvärdens projektledare.

Beslut om genomförande fattas normalt på Hyresgästmöten.

Hyresvärdenharrätt att, efter samråd med Hyresgästen, besluta om mindre ändringar av

bl.a. planlösningen och funktionen i Lokalen som kan komma att krävas av

konstruktionsskäl eller liknande skäl, annan författning eller myndighetsbeslut. Kostnaden

för sådan ändring ska regleras i enlighet med vad som framgår ovan i denna punkt.

Så snart Hyresvärden har haft kostnad (även delkostnad) som ska direktbetalas enligt ÄTA-

blankett äger Hyresvärden fakturera Hyresgästen, varvid en betalningstid om 30 dagar ska

tillämpas. Hyresgästen är medveten om att Hyresvärden kan komma att vänta till efter

tillträdesdagen med att avsända faktura. Betalningsskyldighet för Hyresgästen för

utredning av eventuell ÄTA samtför beställd ÄTA är att betrakta som hyra (som betalas vid
ett tillfälle om inte annat anges).

I det fall Parterna har träffat överenskommelse enligt punkt 4.8 ovan eller överenskommit

om ÄTA som inneburit att hyran eller arean för Lokalen enligt Hyresavtalet ska förändras

eller att ansvaret för drift, underhåll, utbyte, ägande eller återställande förändrats i

förhållandetill Hyresavtalet, eller att hyrestiden förändrats, ska sådan överenskommelse,

före tillträdet, dokumenteras i form av ett tilläggsavtal till Hyresavtalet.

Besked från Parterna

Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan Parterna. Hyresgästen står därvid till

Hyresvärdens förfogande och ska ansvara för att erforderliga besked och synpunkter utan

dröjsmål, i förhållande till Beskedstidplan, lämnas i alla verksamhetsspecifika frågortill

Hyresvärdens ombud. Tillkommerfrågor som inte omfattas av Beskedstidplanen (eller om

sådan inte har upprättats) ansvarar Hyresgästen för att besvara dessa och lämna all

erforderlig information utan oskäligt dröjsmål, dock senast inom 7 arbetsdagar från det att

frågan framställts skriftligen. För frågor som kräver särskild kunskap kan de

projektansvariga inhämta besked i frågan från annan.

Om besked inte lämnas inom 7 arbetsdagar har Hyresvärdenrätt att välja utförande, efter

meddelande däromtill Hyresgästen.

Såvida annat inte anges i denna bilaga ska Hyresvärden upprätta de handlingar som

erfordras för genomförandet av Projektet, exempelvis beskrivningar och ritningar, med

undantag för verksamhetsrelaterade/hyresgästspecifika handlingar som tas fram av

Hyresgästen. Respektive Part ansvarar själv för riktigheten av den information som lämnas

till den andre samt för de handlingar som Part själv upprättar eller låter upprätta.

Hyresvärden ska, [i enligt vad som anges i Beskedstidsplanen,] tillhandahålla sådana

handlingar såsom exempelvis beskrivningar och ritningar för Hyresgästens kännedom,

granskning samt, när så erfordras, godkännande. Hyresgästen har då möjlighet att lämna

besked eller önskemål om ändring eller tillägg enligt punkt 9 ovan.
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11.1

11.2
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Hyresgästens egna arbeten

Förutsatt Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande äger Hyresgästen rätt att utföra

egna arbeten inom Lokalen, nedan ”HG-arbeten”, i enlighet med upprättad tidplan. I det

fall att godkännande ges skall Parterna skriftligen överenskomma vilka tids- och

kostnadskonsekvenser arbetena innebär. Utgångspunkten därvidlag är att Hyresgästen har

att stå för samtliga kostnader och den tidspåverkan HG-arbetena innebär. Hyresgästen

ansvarar även för att denne har använderkorrekt ritningsunderlag vid dennes inredning av

Lokalen.

I det fall Hyresvärden godkänner att HG-arbeten får utföras ansvarar Hyresgästen också

för samtliga skador som Hyresgästen, Hyresgästens entreprenörer eller dennes

underentreprenörer orsakar. Det område inom vilket HG-arbetena skall utföras skall

avsynas av Parterna innan arbetena påbörjas. Det åligger Hyresvärden att samordna

arbetena inom Projektet med HG-arbetena. Hyresgästen förbinder sig att följa

Hyresvärdens och eventuell byggarbetsmiljösamordnares instruktioner rörande

samordning av arbeten och arbetsmiljö.

Tillträdessyn

Parterna ska i samband medtillträdet genomföra en tillträdessyn. Denna tillträdessyn är

inte att likställa med den eller de slutbesiktningar som Hyresvärden genomför med dennes

entreprenör. Det noteras att det i särskilda bestämmelser anges att Hyresgästen godtar

vissa provisoriska anordningar, injusteringsarbeten m.m.
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GRÄNSDRAGNINGSLISTA INVESTERING — SKOLA

 

 
 

 

Bilaga 5.1
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

Ljungskileskolan i -Hä : :jung 53304 0100 00 Del av Ljungs-Hälle 1:288, 1:309, m.fl.

Uddevalla
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556785-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 12000-1397   
 

Föreslagen standard gränsdragningslista investering

Allmänt

Denna gränsdragningslista är en underbilaga till Projektgenomförandebilagan, Bilaga 5 och avser enbart

att reglera ansvaret för investeringar som ska ske under den tid som Projektgenomförandebilagan äger

tillämpning. Av bilagorna Teknisk beskrivning, Typrumsbeskrivning och Typritningar framgår vilka

investeringar som ingåri avtalet.

Ansvarför underhåll och utbyte av det objektet som tillförs framgår av Gränsdragningslista förvaltning,

Bilaga 3 till hyresavtalet.

Definition:

Investering: Med investering avses att stå kostnaden för att objektet tillförs lokalen för första

gången.

Utför: Med utför avses vem som ansvarar för att montera eller installera objektet.

Notering: Hemsö kani de flesta fall erbjuda hyresgästen att montering och installation görs inom

entreprenaden. Exempelvis: Entreprenören tar fram en optionslista till hyresgästen med kostnad för

inköp och installation/monter för arbeten som skall bekostas av hyresgästen men som kan avropas av

hyresgästen och genomföras inom entreprenaden.
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Utför

HV

Investerar

HV HG HG

Ledni

Brunnar

Hårdgjorda ytor (t ex sten, tegel,
betongplattor, asfalt

Grusade

P-platser inkl markeringar

Utrustnin latser (ex laddstolpar

Utrustni

Inh

for cykelparkeri tomt

nader, grindar, stangsel

rmaturer tomt

och dylikt

Atervinni

S r

Fla er

Fla

Övrig fast utrustnin

tomt

samt tillbehör(t ex flagglina

tomt

Konstverk tomt och fasad

Planteringar (t ex blomrabatter

Buskar, träd, häckar

G e räs

Lekutrustning fast monterad

Bänkar latser, fast monterade

Konstgräs, barkflis

Tätskikt

Takbe i

Takavvattni

Stegar, gå säkerhetsutrustnin

Takfönster, takluckor, lanterniner,

ljuskupoler, rökluckor

rtak

TV-Antenn

Papperskorgar fasader

Kommentar

HV ansvarar inom ramenföraktuell P-norm

HV bekostar om det krävs P-norm

HV ansvarar inom ramenföraktuell P-norm

HV bekostari enligt bygglovshandling.

bekostas av HG

HV bekostar utvändig återvinningsstation i

enlighet med bygglov. Station eller kärl

inomhus omfattas av hyresgästens

och bekostas av HG.

HV bekostar om det är krav för bygglov eller

del av fasadutformning. Annars förhandling
och med möjlighet att dela kostnaden för

HV bekostar inom ramenför Skolgårdslyftet,
se Handbokför t

Asfaltsgummifår enbart förekommai

I
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Investerar Utför Kommentar

Hv HG Hv | He |
Skyltar pa fasader x XL Enligt överenskommelse med HV

Åskledare x Xx

Utvändiga fläkthus x X 

         

 Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Investerar | Utför Kommentar

HV HG HV HG

Fasadytor x x

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterdorrar

utvandigt x x

Fonsterkarm, fonsterfoder, fonsterd6érrar

invandigt x xX

Fonsterglas x x

HV ansvararför persienner inom ramenfor
Milj6byggnad samt BBR avseende

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) x X__| solvarmelast, energi och dagsljus
HV ansvararfor utvandig solavskarmning

inom ramenfér Miljobyggnad samt BBR

Solavskärmning utvändigt X X avseende solvärmelast, energi och dagsljus.

HV ansvararför belysning enligt bygglov.

Belysningsarmaturerpa fasad Xx x Ovrig belysning bekostar HG.
HV ansvararför allmän belysning inom

Lampor, lysrör och dylikt x x ramenfér Miljabyggnad och BRR.
 

ENTREER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl.

 

 

 

 

 

tillbehör) x x

HV bekostar inom ramenfor BBR-krav
Automatisk dörröppnare Xx xX (tillgänglighet eller brand)

HV bekostar inom ramen för BBR-krav
Rullstolsramp X Xx (tillganglighet)

Skrapgaller entréer x x

Lastkaj, varumottagning (inkl. vaderskydd) X x
 

Stomme

 

 

 

Xx X

Dorrar, glaspartier X x

Hissar xX X
 

 

 

 

Sanitetsgods

 

 

 

 

 

 

      Xx X

Toalettborste x x

Spegel ovan tvattstall i WC/RWC x x

Hallare for
pappershanddukar/toalettpapper/tvadispen

ser Xx x

Duschvaggar/duschbas X Xx

Förråd och soprum Xx x

Hyllor pa konsolsystem i stadutrymme x x   
 

Sign
Hyresgast
 

Hyresva rd
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Vitvarori tvättstuga, tvätt-och

torkutrustning xX x
 

        

 

Sign
Hyresvard Hyresgast
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Investerar | Utför Kommentar

HV HG HV HG

Lös inredning xX x

HV kan erbjuda produktförslag och erbjuda

Låsbara elevskåp X X montering inom entreprenaden.

Whiteboard inkl tavelbelysning x x

Kapphylla med krokar X x

Vikvaggar x x

Låsbara skåp för personal x x

Morklaggning invandigt x X Ej motordriven

Köksinredning pentry, fast monterad xX x | hemvister enligt pentryuppstallning

Vitvaror, fast monterad Xx X Hemvister och basrum,ej specialsalar

Vitvaror, los (ex Micro, kokplattor) Xx x

HV ansvararför skyltar för WC, städ, hissar,

Skyltar, fastighetsrelaterade xX x teknik, nddutrymning

Skyltar, verksamhetsrelaterade X x

Ovrig verksamhetsspecifik utrustning och

inredning x x

STORKOK OCH HEMKUNSKAP

Köksinredning pentry, fast monterad x X

Vitvaror, tex

micro/tvattmaskin/torktumlare/diskmaskin//

spis/ugn/kylskap/frysskapetc. x x HV ansvararfér framdragning av VA

Förhandling vad som ingår och bekostas av
HV avseendefast utrustning, ex stekbord,

Mottagnings — eller kokeri, kokgrytor. HV ansvararför
tillagningsköksinredning, fast inredning X xX framdragningavel

Mottagnings — eller

tillagningskoksinredning, lös inredning Xx

Inredning diskutrymme x x

Serverings-och utlamningsdiskar Xx x

Fast monterad utrustning matsal X X

Lös inredning matsal/kök Xx xX

NO-SALAR

Gasolskap inkl skyltning x Xx HG ansvararför skyltning

Draghuvar och dragskåp inkl skyltning xX X HV svarafér framdragning av ventilation

Punktutsug Xx Xx HV svarafor framdragning av ventilation

Förvaringsskåp kemikalierinkl
brandisolering x x

Néddusch och dgondusch X xX HV ansvararfor framdragning av VA

Höj och sänkbara elevbord medel Xx x HV ansvararfor framdragningav el

SLOJD/BILD/MUSIK       
Sign
Hyresgast
 

Hyresvard
AJA ’

IN    
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Möbleroch lös inredning trä-, metall- och

textilslöjd, bild, musik
 

Förvaringsskåp
 

Arbetsbänkar med el HV ansvararfor framdragning avel
 

Okrossbar foliespegel med draperi <x
|<

|X
TX

<x
|<

|x
|x

 

Utrustning och verktyg i slöjd, såsom
spånsug/kontursåg/pelarborr/bandsåg/pelar
slip m.m
 

 

IDROTT

Förhandling med hyresgäst avseende

utrustning idrottshall. HV utför med fördel

montering och installation för att minimera

HG åverkani väggar, tak och golv. Gäller

samtliga installationeri idrottshall.
 

Ribbstolar
 

Takhängda basketkorgar
 

Handbollsmål
 

Nät och nätstolpar (vollyboll, badminton,

tennis, etc)
 

Fäste för nätstolpar i golv
 

Lodlineskenor(rep att svinga sig i)
 

Bomsystem
 

Matthiss
 

Romerska ringar
 

Övrig utrustning idrottshall så som tex

bockar och plintar, koner
 

Resultattavlor
 

Fasta bänkaroch list med krok,

omklädningsrum
        
 

Sign
Hyresvärd Hyresgäst

LY
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Investerar Utför Kommentar

HV HG HV HG

Pumpar

Golvbrunnar

Fettavskiljare

Gipsavskiljare

Vattenledningar/avl edningar

Ta nar och termostatblandare

Reglerutrustnin

Kana för luftbehandli

Fläkta

Ventilationsdon

Filter (för luftbehandlin

Värmeledni m

Värmeväxlare

>
JA

12
0

20
0

TA
TA

TA
TA

TA
TA
T
A
T
A

>
1

10
1

0
1

1
1

1
1

Imkanal kök

HV om detkrävs enligt brandskyddskonsult.

Böreftersträva att finna lösningar som inte

Sprinkler kräver sprinkler

Lam imtändare, säkri

Kraftledningar (även på

Transformatorer nningsanläggnin

El centraler

Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don

Armaturerplats ing (inkl. HF-don

Armaturer miljöbelysning (inkl. HF-don) (t ex

vid konst, växte

Eluttag utvändiga, invändi

Timerför kaffe are

Driftlarm för hetens tekniska

Inbrottslarm till ns lokal

ningslarm

Överfallslarm

Övriga verksamhetslarm

N nalsystem, WC/RWC

Passe inom naden/till lokalen HV ansvararfor kanalisation

na m
Styr- och 6vervakningssystem för

verksamhetsutrustni

inder och ar 
Sign

Hyp, oy Hyresgast

fd
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Handbrandsläckare ningstavla

nin lam

Se separat gränsdragningslista systematiskt

rbete

Kanalisation, tele/data

Lednin tele

Ledningsnat, data/bredband

Telefoner/televaxel

TV-antenn for SVTa, SVT2 och TV

TV-digitalbox

Kabel-TV

AV-utrustning ex projektor, projektorduk

och | em

Smartboards

Orienterin a/Informationsskarmar

P kal na m

Interntelefon

Porttelefon

Tidsstyrning, tidkanaler, klockor,

ti istrering, etc

H lare och laranläggnin

S m förljud-och bildöverföri

Lokalbokni m

HV bekostartill anslutningspunkti
heten.

HV bekostar till anslutningspunkti

heten.

HV ansvararförtelesli 

Sign
 

Hyresvärd

  

Hyresgäst
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HEMSÖ

TEKNISK BESKRIVNING

 

 

 
 

    

Bilaga 5.2
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Hälle 1:288, 1:309 m.fl. Uddevalla
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst | Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

0 INLEDNING

Denna tekniska beskrivning är framtagen föratt i grova drag beskriva byggnaden Hemsö planerar att

uppföra. Byggnaderna är en skola.

Byggnaderna kommeratt projekteras i samråd med Hyresgästen där denna tekniska beskrivning är

utgångspunkt för hyresvärdens åtagandetillsammans med Typrumsbeskrivning och Gränsdragningslista

Investering.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Byggnaderna projekteras i samråd med hyresgästen för att möta hyresgästens behov. Byggnaderna

inrymmeren skola från årskurs förskoleklass till och med årkurs nio med tillhörandeidrottshall.

Byggnaden kommeratt projekteras och byggas i enlighet med miljöcertifieringssystemet Svanen.

För alla inbyggda material gäller Hemsös rutiner för SundaHus, vilket betyder att lägst klass B

accepteras om inte särskilda skäl föreligger.

All projektering för (och utförande av) fastigheten kommeratt följa gällande regelverk för PBL, BBR,

AMA,Säker vatten, GVK/BKR och dylikt.

2 GRUNDKONSTRUKTIONER

Grundläggningen kommeratt utföras som självbärande platta med pålar och plintar.

3 STOMME

Byggnaderna uppförs i en bärande betong- stål- eller trästommeeller en hybrid av dessa material.

Bjälklagen kommeratt utförs som betong- eller träbjälklag. Ytterväggar kommeratt utföras med

utfackningsväggar.

Sign
 

Hyresvärd Hyresgäst
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HEMSÖ

4 Tak

Yttertaket består av takstolar i trä eller stålfackverk. Yttertaket beläggs med takduk, takpapp,

tegelpannor eller plåt, beroende på takens lutning. Solceller installeras ovanpå taket i de väderstreck

som medger tillräcklig effektivitet i energiproduktion.

5 KOMPLETTERINGAR

5.1 HUSKOMPLETTERINGAR

Ytterväggar kläs med betong, tegel, trä eller skivmaterial. Fönster i utsatt väderstreck kan komma att

utföras medfasteller justerbar solavskärmning.

Målsättning gällande akustik är att uppfylla ljudklass B.

Takavvattningen sker utvändigt med hängrännor och stuprör.

5.2 RUMSKOMPLETTERINGAR

Innervaggar kommeratt byggas som lättväggar medstål-, trä eller pappreglar som bekläs med gips

samtisolering där det krävs med hänsyn av ljudkrav.

Innerdörrar utförs av trä eller metall/stål.

För övriga delar, se Typrumsbeskrivning.

6 INSTALLATIONER

6.1 Värmeoch sanitet
Uppvärmning kommeratt ske genom radiatorer.

Rör till tappställen kommerutföras både med synlig och dold förläggning.

6.2 Ventilation

Ventilation utförs utefter myndighetskrav på luftomsättning, klimat etc. Utgångspunkten är att

byggnaderna projekteras för att klara de myndighetskrav som finns på maximal innertemperatur, varför
separat kyla inte bedöms behövainstalleras.

Eventuella synliga kanaler och ventilationsdon ska vara måladei kulör lika bakomliggandeyta.

6.3 El

Klassrum förses med eluttag utefter myndighetskrav.

6.4 Belysning
I verksamhetslokaler installeras allmänbelysning utefter aktuella myndighetskrav.

6.5 Hissar

I skolbyggnadför förskoleklass till klass sex installeras två hissar. I skolbyggnad för klass sju till nio inkl.

idrottshall installeras en hiss. Hiss förses med larmanordning vid eventuellt driftstopp.

Sign

Hyresvärd Hyresgäst
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HEMSÖ

6.6 Brandsäkerhet

Ingen sprinkler behövs installeras. Utrymning för varje flygel i byggnaderna möjliggörs av

brandtrapphus. Byggnaderna utformas inte för övernattning.

6.7 Passage

Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av passagesystem, t ex kortläsare.

6.8 IT/Telefoni

Kanalisation förbereds för hyresgästens installation av IT/Telenätverk.

6.9 Nödsignalsystem
RWCoch vilrum utrustas med nödsignalsystem utefter myndighetskrav.

6.10 Säkerhet/inbrottslarm

Entrépartier/fönster mm projekteras och utföres med skyddsklass 2, upp till 4 m ovan mark. Entrépartier

samt fönster inom 4 m från marknivå är förberedda för hyresgästens installation av inbrottslarm.

7 UTEMILJON

Utemiljön färdigställs med plantering av träd, rabatter, gångstråk, trappor, murar, lekutrustning etc.

Sign
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 2

| | | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
Ws| | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans     

FORKLARING OVER BETECKNINGARAV MATERIAL, VARA, YTSKIKT O DYL

I rumsbeskrivningen användsföljande beteckningar:

G = Golv, Trapp- och vilplan, trappsteg o dyl.

S = Golvsocklar, trapplopps- och vilplanssocklar, trapploppskanter o dyl.

V = Vaggar, pelare o dyl.

T. = Tak, trappkupor, undersida trapplopp, takbalkar, inkladda kanalero dyl.

QO. = Ovrigt (inredningar, utrustningar o dyl).

P:\Liljewal2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING

e Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

all  

Sidnr: 3

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   De Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans   
Klassrum / Basrum

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Tra, malning

Plastmatta, uppvik bakom Skapinredning, VTg

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel bakom Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Ö. Pentryinredning enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning

Grupprum
Förråd / Grupprum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning

PALiljewall2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS fa
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RUMSBESKRIVNING

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 4
Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Kapprum

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Klinker

Ss Klinker

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

O Kladfackenl. planritning
Elevskapenl. planritning
Sittbank/ Skohylla enl. planritning

Arbetsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss

Vv

T.

Ö

Linoleum

Trä, målning

Målning

Demonterbart undertak

Skrivtavla enl. planritning
Värdefackskåp enl. planritning
Klädkrokar/ Hatthylla

PALiljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS A



 

      

RUMSBESKRIVNING Sidnr: 5

| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

WwW I Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
a Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/ Kulör/ Glans

wc

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning Kulér A
Kakel Kulör X

T. Fast gipsundertak, malning

Ö. WC-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning

 

RWC

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

Ss. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning Kulor A
Kakel Kulör X

| T. Fast gipsundertak, målning

Ö. RWC-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning

P:\Liljewalh2020\12024100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS 7
LA



 

RUMSBESKRIVNING

Hemsö

 

Sidnr: 6

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   
liljen Nya Ljungskileskolan 7-9

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans  
 

Städförråd / Städcentral

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V.

T

O

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

Demonterbart undertak

Hyllor enl. planritning
Stadsetenl. planritning
Utslagsbackenl. planlösning
Mopptvattmaskin enl. planlösning
Tvättmaskin enl. planlösning
Torktumlare enl. planlösning
Utkastare enl. planlösning

 

Samtalsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V.

T

O

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Skrivtavla enl. planritning

P:\Liljewall2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
A/



 

RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 7

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/ Kulör/ Glans   
Fullstor idrottshall

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Sportgolv

S. Trä, målning

Vv. Målning
Spaltpanel

T. Diktmonterat undertak
Spaltpanel

Ö. Skrivtavla enl. planritning
Läktare
Linjemålning
Idrottsutrustning

Förråd (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

Ss

Vv

T.

Ö

Sportgolv

Trä, målning

Målning

Fast gipsundertak, målning

Hyllor enl. planritning
Högskåpenl. planritning
Upphängningför idrottsredskap enl. planritning

PA\Liljewall\2020\1 2024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS /”



 

RUMSBESKRIVNING

lille, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemso

 

Sidnr: 8

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans  
 

Uteförråd (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V.

T

O

Klinker

Klinker

Malning

Fast gipsundertak, malning

Hyllor enl. planritning
Upphangningfor idrottsredskapenl. planritning

 

Städ (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

6

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

Fast gipsundertak, malning

Hyllor enl. planritning
Stadset enl. planritning
Utslagsback enl. planlösning

 

Städförråd (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

V

T.

6

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning

Fast gipsundertak, malning

Hyllor enl. planritning
Stadset enl. planritning
Utslagsbackenl. planritning

P:\Liljewall2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING

lie Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemso

 

Sidnr: 9

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling 
  Del Material / vara / ytskikt o dyl  Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans
 

Omklädning tjejer
Omklädning killar
Omklädning enskild

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning
Kakel

Demonterbart undertak

Ö. Fasta bänkarenl. planritning
Kroklist enl. planritning
Spegelenl. planritning

RWC/D

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

V.

Plastmatta, VTg

Plastmatta, uppvik, VTg

Malning, kontrast enl. principuppstallning
Kakel

Fast gipsundertak, malning

RWC-inredningenl. planritning
Dusch-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringarenl. principuppstallning

P:\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 10

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

WC/D

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning, kontrast enl. principuppställning Kulör A
Kakel Kulör X

Fast gipsundertak, målning

Ö. Dusch-inredning enl. planritning
Hygienkompletteringar enl. principuppställning

Dusch

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

V. Malning, kontrast enl. principuppstallning Kulér A
Kakel Kuldr X

T. Fast gipsundertak, malning

Ö. Dusch-inredning enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 11

| i lie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
WsI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kul6r/ Glans   
Larare / Domare

Larare

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

S Trä, målning

Vv. Målning

T Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning
Kroklist/ Hatthylla enl. planritning
Spegel enl. planritning
Klädskåp enl. planritning

 

Liten idrottshall

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Sportgolv

S. Tra, malning

Vv. Målning
Spaltpanel

T. Diktmonterat undertak
Spaltpanel

Ö. Skrivtavla enl. planritning
Linjemålning
Idrottsutrustning
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 12

| i I ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
WsI I Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans  
 

Administration

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

S Trä, målning

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Skrivtavla enl. planritning
Postfack enl. planritning
Bankinredning enl. planritning
Hyllor enl. planritning

 

Personalrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum

Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

S. Trä, målning
Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Vv. Målning

T. Demonterbart undertak

Ö. Pentryinredning enl. planlösning
Kyl enl. planlösning
Frys enl. planlösning
Micro enl. planlösning
Diskmaskin enl. planlösning
Återvinningstation enl. planlösning
Whiteboard enl. planritning
Anslagstavla enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan 7-9

 
Hemsö

Sidnr: 13

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling Typ/Kulör/ Glans   
Vilrum

Material, vara, ytskikt o dyl

Linoleum

Trä, målning

Målning

Demonterbart undertak

Kroklist enl. planritning

 

Kapprum (personal)

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

oO
A

<
o

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Kladkrokar/ Hatthylla enl. planritning
Forvaringsskap/ Vardefack/ Lararfack enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 14

Uppdragsnr: 1 20 241 00

     
lil e Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23

al | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Omkladning (personal)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Plastmatta, VTg

S. Plastmatta, uppvik, VTg

Vv. Målning, kontrast enl. principuppställning Kulör A
Kakel Kulör X

T. Demonterbart undertak

Ö. Klädskåp med bänkenl. planritning
Spegelenl. planritning
Handfat enl planritning

 

Specialpedagog / Speciallärare

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

O

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Kroklist enl. planritning
Skrivtavia enl. planritning

PiLIljewaln2020112024100AADOKUMENTIBESKRIVNINGRumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS A



 

RUMSBESKRIVNING

lille, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 15

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
  
 

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kuldr/ Glans

Textilslöjd

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Gummigolv

S. Trä, målning

Vv. Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Tvättmaskin enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning
Anslagstavla enl. planritning
Spegel helkropp enl. planritning

 

Trä- / Metallslöjd

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Gummigolv
Rostfri plåt vid lödbord

S. Trä, målning
Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Vv. Målning
Spaltpanel
Stänkskydd av rostfri plåt vid Skåpinredning
Väggskydd av rostfri plåt vid lödbord, höjd och omfattning enl.
planritning
Väggskydd av plywood, höjd och omfattning enl. planritning

Demonterbart undertak

Ö. Skåpinredning enl. planritning
Nöddusch/ögondusch enl. planritning
Virkeshylla enl. planritning
Verktygsskåp enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning
Gasolskåp med toppskiva enl. planritning
Virkesställ/Grenställ enl. planritning
Skivställ enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

lljen Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 16

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

    
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans

Maskinrum

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Gummigolv

S. Tra, malning

Vv. Målning

Demonterbart undertak

Ö. Maskinpark enl. beställaren

Ateljé / Bildsal

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Linoleum
Plastmatta, under Skåpinredning, VTg

Trä, målning

Plastmatta, uppvik bakom Skåpinredning, VTg

Målning
Stänkskydd av kakel vid Skåpinredning, VA

Demonterbart undertak

Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavlor enl. planritning
Kroklist enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

Mile, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 17

Uppdragsnr: 1 20 241 00
Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material/ vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/ Kulör/ Glans  
 

Förråd bild

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Linoleum

Ss Tra, malning

Vv. Målning

T Demonterbart undertak

O Skapinredning enl. planritning
Hyllor enl. planritning

Musiksal

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

Linoleum

Trä, målning

Målning
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Skåpinredning enl. planritning
Skrivtavla enl. planritning
Draperiskena med draperi enl. planritning

PALIljewalN2020112024100AADOKUMENTIBESKRIVNINGIRumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprättad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING

 

Sidnr: 18
Uppdragsnr: 1 20 241 00

 
   
 

| I | e Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
a I | Rev. datum:

| Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Övningsrum

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S.

Linoleum

Trä, målning

Målning
Spaltpanel

Demonterbart undertak

Skrivtavla enl. planritning
Draperiskena med draperi enl. planritning

 

Förråd musik

Material, vara, ytskikt o dyl

G.

S

Vv

T.

0

Linoleum

Tra, malning

Malning

Demonterbart undertak

Hyllor enl. planritning

PALIljewal2020\12024 100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx

A
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RUMSBESKRIVNING

lie, Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 19

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

    
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/ Kulör/ Glans

Passage

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Klinker

Målning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

[0]

 

Trapphus
Trapphus / Passage

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

Vv Målning

T. Demonterbart undertak

0 Racke
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 20

| I | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
WsI I Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans  
 

Passage (utrymning idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Klinker

Målning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

O

 

Entréhall

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

V Malning

T. Demonterbart undertak

O Sittbank/ Skohylla enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING

aga

lie Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 21

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23
Rev. datum:

Status: Programhandling   Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans 

Entréhall (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

KlinkerS

V. Malning

T Demonterbart undertak

O Sittbank/ Skohylla enl. planritning
Pentryinredning enl. planritning
Högskåpenl. planritning

 

Entrétorg

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

S Klinker

Vv. Målning

T Demonterbart undertak

O Kroklist enl. planritning
Sittbank enl. planritning
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 22

| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23
WSI | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Målningsbehandling  Typ/Kulör/ Glans

Torg

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Klinker

Målning

S

Vv

T. Demonterbart undertak

Ö

 

Vindfång

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Klinker

Nedsänkt torkmatta

Klinker

Målning

Demonterbart undertak

Oo
A

<
a

P:Liljewall\2020\12024 100\A\DOKUMENTIBESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.doox Uppdragsansvarig: MSv/ Upprattad av: KVS_/' \ ) /
v



 

RUMSBESKRIVNING

lilje Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö

 

Sidnr: 23

Uppdragsnr: 1 20 241 00

Datum: 2022-02-23

 
   

Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kul6r/ Glans

Hiss

Material, vara, ytskikt o dyl

G. -

s

Vv

Te
5

 

Av

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Dammbundenbetong

Ss. -

Vv. Målning
Avvisarlister

Demonterbart undertak

Ö. Konsolhyllor
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 24

    

| i | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00
Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemso Datum: 2022-02-23

Ws| | Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulér/ Glans
 

vvS

Material, vara, ytskikt o dyl

 

G. Dammbunden betong

S.

Vv. Målning

T. Demonterbart undertak

Ö.

Teknik

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Dammbunden betong

S.

Vv. Målning

T. Demonterbart undertak

Ö.

PA\Liljewall\2020\12024100\A\DOKUMENT\BESKRIVNING\Rumsbeskrivning 7-9.docx Uppdragsansvarig: MSv / Upprattad av: KVS
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RUMSBESKRIVNING Sidnr: 25

| I | ie Uppdragsnr: 1 20 241 00

Nya Ljungskileskolan 7-9 Hemsö Datum: 2022-02-23

Ws| |
Rev. datum:

Status: Programhandling

Del Material / vara / ytskikt o dyl Malningsbehandling _Typ/ Kulör/ Glans  
 

Uteförråd (idrott)

Material, vara, ytskikt o dyl

G. Dammbundenbetong

S.

Vv. Målning

T.

Ö. Hyllor enl. planritning

/

|

. 2 fi
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HEMSO

Oversiktlig tidolan med beskedtidsplan

 

 

 
 

   
 

Bilaga 5.5
SAvser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Ljungs-Halle 1:288, 1:309 m.fl. Uddevalla
Hyresvard Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

0 INLEDNING

Denna översiktliga tidplan med beskedtidplan syftar till att vid tillfället för tecknandet av hyreskontrakt

översiktligt beskriva en tidplan för projektets kommande skeden. För bestämmelser och besked,

påverkan av tillträdesdag mm hänvisas allmänt till bestämmelser i Projektgenomförandebilagan.

Dennabilaga syftar också till att redovisa de besked som hyresgästen åtagit att lämna.

1 Översiktlig tidplan

Upphandling

Tilldelning

Genomförande av huvudentreprenad

Bedömd preliminär tillträdesdag

kv 1 2022 —kv 2 2022

kv 2 2022

kv 3 2023 —kv 2 2025

kv 2 2025

2 Beskedtidplan — hyresgastens besked

Fastställd planlösning

Bygglovshandling godkänd av Hyresgäst

Konstruktionspåverkande ändringar

Fastställt program för belysning

Överlämnat program för färgsättning

Överlämnat program för IT/kablage

Överlämnat program för lås/larm/passage

vid avtalstecknande

enligt senare överenskommelse

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

enligt senare överenskommelse med entreprenör

Sign
 

Hyresvärd Hyresgäst

  KLIN   
1 (1)





HEMSÖ
Bilaga 5

ÄNDRINGS- OCH TILLÄGGSARBETE(ÄTA)

ÄTA nummer:

Objekt:

Datum:

Beskrivning av ÄTA:

 

CJ Kostnaden läggs på hyran som beräknas genom en annuitetsavskrivning under kvarvarande

avtalstid med ränta 996 och restvärde O kr.

LI Kostnaden direktbetalas av hyresgästen. Fakturan skickas till hyresgästen.

L] Tilltradesdagen paverkas.

Ägaretill ändringen ellertillaggsarbetet.

L] Hyresvard L] Hyresgast

Ansvar och kostnadfor drift av andringen eller tillaggsarbetet.

CL] Hyresvard L] Hyresgast

Ansvar och kostnad för underhåll och utbyte av ändringeneller tilläggsarbetet.

CL] Hyresvard L] Hyresgast

CJ Hyresgästen ar aterstallningsskyldig

Kostnad:

 

Bestallning av ATA:

 

Ort och datum

[HYRESGAST]

 

[Underskrift firmatecknare/behörig företrädare]

 

Namnförtydligande





HEMSÖ
 

 

HYRESKONTRAKT Site (2
FÖR LOKAL Nr: 53304 0101 00

Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

1. Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hemsö DonaFastigheter AB 556795-8987

2. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Uddevalla Kommun 212000-1397 
 

Aviseringsadress:

 

 

  
 

 

 
 

 
 

3. Lokalens adress Kommun: Fastighetsbeteckning:

mm Uddevalla Skallackeréd 1:63 0 1:40

Gata: Trappor/hus: Lokalensnr:

Halle Lider 114

4. Lokalens Lokalen medtillhérande utrymmenhyrsut fér att anvandastill
anvandning Skola

[_] Anvandningsandaméalet har narmare angettsi bifogad specifikation. Bilaga:

5. Hyrestid Fran och med den: Till och med den:

2027-06-01 2047-05-31

6. Uppsagningstid/
Forlangningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 12 månader före den avtalade hyrestidens utgång.

I annatfall är kontraktet för varje gång förlängt med DJ 5 år CJ månader

 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs uti befintligt skick.
 

{_] En beskrivningav lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdageni

 

 

förekommandefall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår Bilaga:
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

8. Lokalensstorlek Areatyp Plan cam2 Areatyp Plan cam2
och omfattning

Skola 1-3 8316    
 

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medföravvikelsen inte rätt för hyresgästentill återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärdenrätttill högre hyra.

 

D4 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).  
 

     
 

 

Bilaga: 2

CJ Tillfart för bil föri-  |{_] Platsfér |[_] Plats fér skyltskap/ |[_] Parkeringsplats(er) |[_] Garageplats(er) oO
och urlastning skylt automat fér bil(ar) för bil(ar)

9. Inredning Lokalen uthyrs

utansärskild för verksamheten avsedd inredning ["] medsärskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga:

 
 

10. Underhåll

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

[CC] Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för

verksamheten.
 

[] Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.
 

D<4 Annanfördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 3

 
 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärdenrätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.
 

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.
 

[CJ] Annan överenskommelseenligt bilaga Bilaga:

 
  a1, Ledningar for

telefoni och data-
kommunikation  [_] Hyresvärden DX Hyresgästen

bekostarerforderlig dragning av ledningarför telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören angertill de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärdenväljer.

 

[_] Annanférdelning av ansvaretfér telefoni och datakommunikation,se bilaga.

 
Bilaga:
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HEMSÖ
Undertecknandeparter har dennadagträffat följande hyresavtal.

HYRESKONTRAKT Sid 2 (4)

FÖR LOKAL Nr: 53304 0101 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller
 

12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärdenrätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtaterforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga

anordningar såsom markiser och antennerfår inte sättas upp utan hyresvärdenstillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattandefastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbindersig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medgerhyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  
 

 

[_] Hyresgästen förbindersig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga:

23: Hyra Kronor Se bilaga 1A perår exklusive nedan markeradetillägg

14. Index [X] Andring av ovan angiven hyra skeri enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

15. Fastighetsskatt |[X] Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul. {_] Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 1

16. Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjDriftskostnader yresvärden tillhandahåller/ombesörjer

El DI VA Värme P4 Varmvatten (Kyla [X] Ventilation

Betalning:

El D< Hyresgästen har eget {_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [( Ingåri hyran.
fj Bilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

VA [_] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad DX Ingår i hyran. Bi
; ilaga:

abonnemang. driftskostnadsklausul.

Värme [_] Hyresgästen har eget [] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad &X] Ingari hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. ga

Varmvatten [_] Hyresgasten har eget [_] Hyresgasten betalar i enlighet med bifogad XJ Ingari hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. ga

Kyla [_] Hyresgästen har eget [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad [_] Ingari hyran. Bilaga:
abonnemang. driftskostnadsklausul. 99:

Ventilation [_] Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D<4 Ingåri hyran. Bilaga:
driftskostnadsklausul. ga

17. Matare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

[CJ hyresvärden [ hyresgästen

18. Avfalls- I den omfattning hyresvärdenär skyldig att dels tillhandahalla utrymmeforlagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
hantering skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverkatill den ytterligare källsortering som hyresvärden

kan kommaatt besluta. Härutövergäller följande:

DX] Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen
att é t å ä + . Hyresgästen förbindersig att med

renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

[C] Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses

vara procent. Hyrestillägget uppgårvid detta kontrakts tecknande till kronorper år.

[_] Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriveri lokalen ingåri hyran.
 

[ Särskild reglering enligt bilaga Bilaga:

 

19. Snöröjning och
sandning

[CJ ingåri hyran [_] ombesérjs och bekostas av hyresgasten [X] annanreglering enligt bilaga Bilaga: 3

   
  20. Oförutseddakostnader  Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkommaför fastigheten på grund av

a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgåendeskatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommuneller myndighet

kan kommaatt besluta om,eller
b) generella ombyggnadsåtgärdereller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden ärskyldig att utföratill

följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet
ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala

årliga kostnadsökningenförfastigheten.

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara procent.

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms)i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran.

Medskatt enligt a) ovan avses inte momsochfastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt

nedanståenderegler om hyrans betalning.
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HEMSÖ
Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Sid 3 (4)

53304 0101 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

21. Mervärdesskatt

 

 

(moms)

Hyresgästens |[X] Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamheti lokalen.
momsplikt [C] Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamheti lokalen.

Hyresvärdens Xl Fastighetsagaren/hyresvarden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erläggavid varje tillfälle

momsplikt gällande moms.
{_] Om fastighetsdgaren/hyresvardenväljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid

varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommandefall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärdentill följd av hyresgästens självständiga agerande — såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelsetill eget bolag), eller överlåtelse — blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen

fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående momspå driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans Hyran betalas utan anfordrani förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

betalning [_] kalendermanadsbérjan  [X] kalenderkvartals början genom insättning på 829-2641

  
 

23. Ranta, betal-
ningspaminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning förskriftlig betalningspaminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.
 

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärdenlåter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt angesi detta kontrakt med tillhörande bilagor.
 

{_] Nedsattning av hyranfér hindereller men i nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.

D4 Hyresgästen harinterätt till nedsättning av hyran för hindereller meni nyttjanderättentill följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och undervilken tid arbetet ska utföras.

 

[C] Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av
lokaleneller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga. Bilaga: 
 

25. Miljöpåverkan Hyresgästenska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet förvilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådantsätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 $ jordabalken.

 

[C] För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga:
 

[ Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 
 

26. Revisions-
besiktningar

Om detvid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och bristeri
hyresgästentillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndighetenharföreskrivit. Om
hyresgästen inom nämndatid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som

myndighetenharföreskrivit.
 

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvararföratt tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom

förhållanden i hyresgästens verksamhet.
 

 

 
 

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annatlov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärdentill följd av detta enligt
reglernai plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgifteller vite, ska hyresgastentill hyresvärden betala ersättning med

motsvarande belopp.

29. Brandskydd DX Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 4

30. [_] Hyresvarden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd

Myndighetskrav
m.m.

av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
DX Hyresgästen för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärdervidtas.
 

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete Hyresgästenfår inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokaleneller fastigheten i

övrigt.

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomenäratt betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärdentill byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärdentillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
ellerstör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hindereller men i annans nyttjanderätt.

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 

[CC] Annan överenskommelseenligt bilaga.

   
 

 

Bilaga:

Om hyresgästen utför arbeten avseendelokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
Byggvaru- byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som skatillföras lokalen.
deklaration
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HEMSÖ
Undertecknandeparter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Sid 4 (4)

53304 0101 00

Kryss i ruta innebäratt den därefter följande texten gäller

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr:

 

32. Säkerhet Hyresgästen skatill hyresvärden senast den lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom
 

borgenställd av bankgaranti intill ett belopp om annansäkerhet i form avpp Bilaga:
  

 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senastvid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärdenföretillträdet så påfordrar.
 

33. Försäkringar Hyresvärdenär skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för

den egna verksamheten.
 

[] Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga:

 
 

34. Yttre åverkan [_] Hyresvärden

ska svara för skador på grund av åverkanpåtill lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrareller portar
somledertill eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

D< Hyresgästen

 

35. Låsanordningar Hyresvärden Hyresgästeny yresg

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.
 

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelseharträffats, ha bortfört sin egendom och

återställt lokalen i godtagbart skick.
 

[CC] Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga:

  
Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder —- vidtagna medeller utan hyresvärdens medgivande -lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärdensvararför, ska hyresgästen avlägsna materialeteller ersätta hyresvärden dennes kostnaderför kvittblivning såsom

förekommandeavfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.
 

37. Force majeure Hyresvärdenfritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
intealls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärdeninte råder över och inte heller kunnat förutse.
 

 

 

 

 

 

 

 

38.Hanteringav —_|[_] Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga:
personuppgifter |

39. Särskilda Bilaga:
bestämmelser

Särskilda bestämmelser Bilaga: 1

Beräkningsmodell hyra Bilaga: 1A

Ritningar Bilaga: 2

Gränsdragningslista Bilaga: 3

Gränsdragningslista SBA Bilaga: 4

Genomförandebilaga inkl underbilagor Bilaga: 5  

 40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivandefår inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende dennalokal upphöratt gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
 

Ort/datum:

Uddevalla 2022-03-23

Ort/datum:

Uddevalla 2022-
 

Hyresvärdens namn:

Hemsö Dona Fastigheter AB

Hyresgästens namn:

Uddevalla Kommun

‘4 4
 

    Narpintechingyirmatepfnare/ompud): CL Firmatecknare Namnteckning(firmatecknare/ombud): C] Firmatecknare

Y hp : D4 Ombud enligt [_] Ombud enligt
ULM GT x. AN fullmakt fullmakt

Namnfértydligande: “~/ Namnfértydligande:

Ola Kraft Johanna Nyström Malin Krantz Ingemar Samuelsson  
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HEMSÖ

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

 

 

Bilaga 1
Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0101 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397     
1 LOKALENS STORLEK, OMFATTNING, IORDNINGSSTALLANDE, SKICK OCH

ANVANDNING

1.1 LOKALENS STORLEK OCH OMFATTNING, IORDNINGSSTÄLLANDE OCH SKICK

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämnsi fortsättningen ”Lokalen”. Villkoren för förhyrningen

av Lokalen regleras i formulärblankett för hyreskontrakt utformad av Fastighetsägarna Sverige, formulär

12B3 (4 sid), ”Formuläret” inklusive tillhörande bilagor, tillsammans kallat ”Hyresavtalet”. Lokalen är

belägen i fastigheten Skälläckeröd 1:63, del av 1:40 (fastigheten är föremål för lantmäteriförrättning,

dvs. fastighetsbeteckningen kan ändras innan tillträdet), nedan kallad ”Fastigheten”.

Lokalen har den storlek och omfattning som framgår av sidan 1 i Formuläret och enligt bilagd ritning,

bilaga 2.

Hyresvärden iordningstdller Lokalen i enlighet med vad som framgår av bilaga 5

”Projektgenomförandebilaga”. Lokalens area kan komma att förändras med anledning av den

nybyggnad som kommeratt ske i Fastigheten. Lokalens omfattning såsom den har angivits på bilagda

ritning, bilaga 2, är preliminär och Lokalens omfattning kan således kommaatt justeras inom ramenför

Hyresavtalet; se bilaga 5. Oavsett slutlig justering ska Lokalen anses utgöra samma hyresobjekt och avse

samma hyresförhållande. Ändring av lokalarean enligt denna bestämmelse medför inte rätt för

Hyresgästen att säga upp detta hyresavtal. När Lokalen färdigställts ska ny ritning biläggas Hyresavtalet

som ennybilaga.

Lokalen uthyrs efter avslutad produktion med den utformning ochi det skick som i huvudsak framgår

av bilaga 5. I övrigt uthyrs Lokalen i av Hyresgästen godkänt skick. Avvikelser från vad som avtalats

mellan Parterna och som är av ringa art ska inte anses som avvikelse från avtalat skick.

Lokalens utformning och skick kan komma att ändras genom särskild överenskommelse i enlighet med

Parternas skriftliga överenskommelse avseende genomförande av produktion av Lokalen, se bilaga 5.

Hyresgästen är medveten om och accepterar att vissa kompletteringsarbeten kan komma att kvarstå

efter tillträdesdagenför iordningsställande av Lokalen och Fastigheten, varför Lokalen och Fastigheten

vid hyrestidens början kan kommaatt vara i avvikandeskick eller inte fullt tillgänglig jämfört med vad

som i övrigt anges i Hyresavtalet. För tid undervilken Hyresvärden utför sådana arbeten som avsesi

detta stycke äger inte Hyresgästen rätttill nedsättning av hyran eller annan ersättning av vad slag det

vara må under förutsättning att Hyresgästens verksamhetalltjämti allt väsentligt kan bedrivas i Lokalen.
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Hyresvärden ska ta hänsyntill Hyresgästens verksamhet och i möjligaste mån försöka begränsa negativ

påverkan för dennes verksamhet. Hyresvärden ska i samråd med Hyresgästen planera tid för arbetet.

Om någon av parterna begär det, ska arean mätas upp senast 3 mån efter tillträdesdagen. Om

uppmätning ej skett innan detta datum gäller ovan angiven area. Uppmätning ska ske genom digital

uppmätning på ritning, med mätmetod framtagen av SIS (Swedish Standards Institut) 21054:2009, eller

vad som kommeri dess ställe. Om arean, så som utvisas i Hyreskontraktet, ökar eller minskar med mer

än 5 %, ska justering av bashyran ske med proportionerlig ökning/minskning av bashyran utifrån den

uppkomna ändringen som överskrider 596.

1.2 ANVÄNDNING

Lokalen hyrs ut för att användastill skola. Lokalen är dimensionerad för maximalt ca 800 barn och ca

120 personal vilket har fastställts med hänsyntill Lokalens utformning vid tillträdet.

1.3 TILLTRÄDESDAG

Hyrestiden räknas och hyra utgår fr.o.m. den i Formuläret angivnatillträdesdagen ”Tillträdesdagen” då

Hyresgästen har rätt att tillträda Lokalen. Mindre avvikelser från den angivna Tillträdesdagen kan

inträffa. Hyresgästen är införstådd med att detta inte ska medföra annan påföljd än att Tillträdesdagen

och därmed hyresbetalningen flyttastill tid efter sagda dag.

Hyresvärden har rätt att efter Tillträdesdagen utföra nödvändiga arbeten som injusteringar av

ventilation, el mm. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i

nyttjanderätten till följd av sådana arbeten.

2 TILLÄGG TILL HYRA

2.1 INDEXREGLERING

Underhyrestiden ska med hänsyntill förändringarna i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som

basår) tillägg till bashyran utgå med ett visst procentpåslag enligt nedanstående grunder. Med bashyran

menas i detta Hyresavtal 100 26 av den i Hyresavtalet angivna hyran.

Bashyran är anpassadtill indextalet för oktober månad 2022. Skulle indextalet någon påföljande

oktobermånad ha stigit i förhållande till Bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal, varmed indextalet

ändrats i förhållande till Bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna,

varvid Bashyrans förändring beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan Bastalet och

indextalet för respektive oktobermånad.

Om indextalet blir lägre än tidigare ska föregående indextillägg utgå oförändrat. Hyresändringen sker

alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har föranlett omräkning.

2.2 FASTIGHETSSKATT

Hyresgästen ska samtidigt med hyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin andelav vid varje tillfälle

utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där Lokalen är belägen. Andelen beräknas såsom

Lokalens area dividerad med den totala uthyrningsbara arean i den taxeringsenhet där Lokalen är

belägen (andelstal).
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Den taxeringsenhet Lokalen är belägeni har en total uthyrningsbar lokalarea om 8316 m?

m2, Lokalens på ritning uppmätta area uppgår till 8316 m?, vilket för närvarande ger ett andelstal om

100 %.

Medför allmän eller särskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatt uppkommereller

ändras ska Hyresgästen betala å conto den preliminärt beräknade fastighetsskatt som belöper på

Lokalen. Så snart beslut om ny fastighetstaxering föreligger, ska mellanskillnaden mellan den beslutade

fastighetsskatten som belöper på Lokalen och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna.

Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens början 0

kronor per år. Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande

omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde. Parterna skall samråda inför en

eventuell omtaxering av fastigheten.

2.3 FÖRBRUKNINGSMEDIA OCH DRIFTKOSTNADER

2.3.1 ELKOSTNAD

Hyresgästen ska teckna eget abonnemang avseendeelleveranstill Lokalen där så är möjligt. Det åligger

Hyresgästen att teckna sådana avtal, att samtliga uppkomna kostnader för elleverans och elnät,

inklusive fasta kostnader, skatter och avgifter, debiteras Hyresgästen under Hyresavtalets giltighetstid.

Om Hyresgästen inte tecknar eget abonnemang har Hyresvärdenrätt att vidaredebitera kostnaderna

samt administrationstillägg på Hyresgästen.

För att möjliggöra för Hyresvärden att beräkna Fastighetens energibalans och kylbehov ger Hyresgästen

fullmakttill Hyresvärden att hos nätägare inhämta uppgifter avseende Hyresgästens abonnemang och

elförbrukning.

2.3.2 VÄRME/VARMVATTEN/UPPVÄRMNING

I hyran ingår kostnad för uppvärmning och varmvatten för normal förbrukning för den ordinarie

verksamhetför skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för uppvärmning och

varmvatten utöver den för verksamheten normala, såsom för bassänger m.m. I förekommandefall ska

Hyresgästen anskaffa och installera undermätare för el för uppmätning av den förbrukning Hyresgästen

svarar för.

2.3.3 VATTEN OCH AVLOPP

I hyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för den ordinarie verksamhetför

skola som bedrivs i Lokalen. Hyresgästen ska betala kostnaden för vattenförbrukning utöver den för

verksamheten normala, såsom för kylmaskiner, maskiner tillhörande driften eller andra speciella

installationer. I förekommande fall ska Hyresgästen anskaffa och installera vattenmätare för

uppmätning av den förbrukning Hyresgästen svarar för.

2.3.4 KYLNING AV INOMHUSTEMPERATUR

Hyresvärdentillhandahåller ingen kyla i Lokalen.

2.3.5 EMBALLAGE OCH AVFALLSHANTERING

Hyresgästen ska sköta sin hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster

eller tredje man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande
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bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar för eventuella

kostnader för anpassning av avfallshanteringssystem i Lokalen. Hyresgästen har även att informera sina

anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och miljöbestämmelser

Emballage och avfallshämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen.

2.4 MOMS

Hyresvärden är frivilligt skattskyldig till moms för Lokalen. Hyresgästen bedriver momspliktig

verksamheteller verksamhet som möjliggör att Lokalen kan omfattas av frivillig skattskyldighet till moms

för Hyresvärden, t.ex. verksamhet som bedrivs av landsting, kommun eller statlig myndighet. Om

Hyresgästen upphöratt bedriva momspliktig verksamheti Lokalen eller sådan verksamhet som medför

att Hyresvärdensfrivilliga skattskyldighet upphör, ska Hyresgästen förutom vad som anges på sidan 2 i

Formuläret, även fullt ut ersätta Hyresvärden för skattetillägg och ränta.

I det fall Lokalen helt eller delvis har vidareupplåtits, i ett eller flera led, är Hyresgästen även

ersättningsskyldig gentemot Hyresvärden enligt ovan för åtgärd som vidtas av andrahands- eller

tredjehandshyresgäst.

3 DRIFT, UNDERHÅLL OCH BRUKANDE

3.1 ANSVAR FÖR UNDERHÅLL MM

Fastighetens grundinstallationer är i drift vardagar och helger, vid behov, med undantag för

reparations- och servicearbeten. Ventilationen är dimensionerad för maximalt 800 barn och 120 vuxna

med hänsyn till Lokalens utformningvid tillträdet.

Hyresvärden ska fortlöpande underhålla Lokalen vad avser byggnadsstomme och byggnadens fasta

installationer för att försörja byggnaden medel, VA, värme, varmvatten och ventilation.

Hyresgästen svarar för och bekostar underhåll och reparationer i den omfattning som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3. Parterna ska vid utövande av sin vårdplikt och underhållningsskyldighet

utöver övriga skyldigheter underavtalstiden ta miljöhänsyn vid val av material och metoder.

För åtgärder som Hyresgästen ger upphovtill genom en felaktig användning, onormalt slitage och

åverkan ska Hyresgästenalltid stå det fulla ansvaret. Inom Lokalen står Hyresgästen samma ansvar även

för åtgärder som Hyresgästens kunder och besökare ger upphovtill.

3.2 UTBYTE AV KÖKSUTRUSTNING/VITVAROR

Hyresgästen ansvarar för drift, underhåll och utbyte av köksutrustning/vitvaror fast monterad i

inredningen samt köksutrustning/vitvaror fast installerad (t ex kokgrytor, stekbord mm) i enighet med

gränsdragningslista, bilaga 3.

Hyresgästen skall ges möjlighet att Hyresvärden beställer och utför arbetet. Kostnaden för detta kan

sedan antingen direktfaktureras Hyresgästen alternativt läggas som ett hyrestillägg.
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3.3 HYRESGÄSTENS ANSVAR AVSEENDE INSTALLATIONER NÖDVÄNDIGA FÖR

VERKSAMHETEN

3.3.1 FETTAVSKILJARE

Hyresgästen skall följa myndigheternas krav avs fettavskiljare. För det fall myndigheterna ställer krav på

att fettavskiljare ska finnas installerad för Hyresgästens verksamhet, ska Hyresvärden ombesörja

installation av fettavskiljare enligt de krav som gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande.

Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal enligt myndigheternas krav. Sådant avtal ska

uppvisas för Hyresvärden utan anfordran.

Erforderligt underhåll samt tömning och övrig skötsel och drift av fettavskiljare åvilar Hyresgästen.

3.3.2 SOTNING IMKANALER

Hyresvärden ombesörjer sotning av imkanaler. Hyresgästen ska tillse att fettfilter i frånluften,

monterade ovan stekbord, rengöres regelbundet och ansvarar i övrigt för det som framgår av

gränsdragningslista, bilaga 3.

3.3.3 BACKUP-SYSTEM FÖR MEDIAFÖRSÖRJNING

För det fall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet uppmanas

Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. Innan installation av sådant

backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. Det åligger Hyresgästen att ansvara för att

eventuell reservkraft kontinuerligt testas.

3.3.4 KÖK OCH MATLAGNING

Hyresgästenharett tillagningskök. Köket får endast användas för tillagning av mat för skolans/ egna

behov. Hyresgästen ägerinte rätt att bedriva matlagning i köket åt andra skolor/forskoloreller liknande

verksamheter, om inte annat skriftligen har överenskommit.

Hyresgästensvararför att ventilationsfilter/fettfilter vid fläktkåpan rengörs regelbundet och fläktarna

ska rengöras enligt skötselinstruktion. Fel eller skador som uppstår p.g.a. att filter inte har rengjorts

enligt ovan ansvarar hyresgästenför.

3.4 OMBYGGNADER OCH ÄNDRINGAR I LOKALEN UNDER HYRESTIDEN

Hyresgästens ändringar av Lokalen

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att låta utföra

installations-, ombyggnads- och inredningsarbeten i Lokalen eller vidta åtgärder som påverkar

Fastigheten i övrigt. Arbetena får endast utföras enligt av Hyresvärden på förhand granskade och

skriftligen godkända ritningar samt av entreprenör som Hyresvärden skriftligen godkänt. Lämnar

Hyresvärden sitt medgivande (godkänns genom tilläggsavtal), är det likväl Hyresgästens skyldighet att

se till att bygglov m.fl. nödvändiga tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas samt att

arbetena utförs fackmannamässigt och i enlighet med gällande normerochförfattningar. Hyresgästen

ska i god tid före arbetet påbörjas informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster inom

Fastigheten om tidplanen för arbetena och dess omfattning.
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Vid åtgärder som berörs av denna bestämmelse gäller vad som framgårav det tilläggsavtal som parterna

ska upprätta.

Hyresvärdens byggnads- ochinstallationsarbeten

Hyresvärden har rätt att efter det att Hyresgästen har tillträtt Lokalen utföra byggnads- och

installationsarbeten såsom framdragning av ledningar för värme, ventilation, vatten, avlopp, el eller

liknande.

Hyresvärdenförbindersig att i god tid underrätta Hyresgästen om planerade åtgärder i Lokalen lokal

samt i samråd med Hyresgästen överenskomma när och under vilken tid arbetet ska utföras. Vid

utförande av sådana åtgärder i Lokalen ska Hyresvärden ta hänsyntill Hyresgästens verksamhet och i

möjligaste mån försöka begränsa negativ påverkan för dennes verksamhet. Om på Hyresgästens

begäran en överenskommelse om att utförande av arbeten enligt ovan ska utföras på icke normal

arbetstid träffas mellan Hyresvärd och Hyresgäst, ska Hyresgästen stå för de extra kostnader som

uppstår med anledning av detta.

3.5 SNÖRÖJNING, HALKBEKÄMPNING, SANDNING

Hyresvärden svarar för snöröjning, halkbekämpning och sandning av gångvägar, parkering,

utrymningsvägar och körbara ytor. Hyresgästen ansvarar för snöröjning och sandning enligt

gränsdragningslista, bilaga 3. Snöröjning skall i möjligaste mån vara klart till 07:30.

3.6 ANSVAR FÖR ÅTAGANDEN M.M.

Om Hyresgästen åsidosätter sina åtaganden enligt Hyresavtalet, förutom betalning av hyra och

hyrestillägg, och inte efter anmaning vidtar rättelse utan dröjsmål, har Hyresvärden rätt att fullgöra

skyldigheten på Hyresgästens bekostnad. För det fall annan hyresgäst eller tredje man framförrimligt

anspråk mot Hyresvärden på nedsättning av hyran eller annan ersättning med anledning av

Hyresgästens åsidosättanden enligt ovan ska Hyresgästen hålla Hyresvärden skadeslös. För det fall

anspråk framställs till Hyresvärden ska Hyresvärden underrätta Hyresgästen.

3.7 NEDSATTNING AV HYRA

Hyresgästenhar inte rätt till nedsättning av hyran för hindereller men i nyttjanderätten till följd av att

Hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av Lokalen eller Fastigheten i övrigt. Hyresvärden ska dock

i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetena

ska utföras.

Tillfälligt avbrott i försörjningen av el, vatten, avlopp, värme, ventilation eller dylikt medförinte rätttill

nedsättning av hyra eller skadestånd. Om Hyresgästens verksamhet påverkas även vid ett tillfälligt

avbrott i media försörjningen åligger det Hyresgästen att säkerställa att det finns erforderligt backup-

system. Se punkt 3.3.3 ovan.

3.11 INOMHUSMILJÖ OCH MATERIALVAL

Hyresvärden arbetar med miljöcertifiering av sina fastigheter enligt olika miljöcertifieringssystem, till

exempel Miljöbyggnad, Svanen eller BREEAM In-use. Byggnaden har byggts och bedömts utifrån olika

krav gällande bland annat energi, inomhusmiljö och material. Miljöcertifieringar granskas och godkänns

av en tredje part. Detta innebär att certifieringen granskas av specialister som säkerställer att byggnaden
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uppfyller de krav som certifieringen ställer. För Miljöbyggnad sker granskningen i förvaltningsfasen,

inom två år från när fastigheten tas i drift. Det är därför av synnerlig vikt för Hyresvärden att ta del av

den information som finns och vidta de åtgärder som krävs för att upprätthålla denna certifiering.

Hyresgästen förbindersig att följa de instruktioner och anvisningar som Hyresvärdentillhandahåller

avseende bland annat materialval, energiförbrukning och ventilation.

Parterna ska sträva efter att hålla en så låg energiförbrukning som möjligt, till exempel gällande

drifttider, inomhustemperaturer och nyttjande av el.

Hyresgästen ska verka för en god innemiljö. Områden som berörs här är framförallt påverkan på

ventilationssystemet, fukt, dagsljus och termiskt klimat sommar- och vintertid. Hyresgästen ska undvika

att möblera framför eller på annat sätt stänga ventilationsdon. Hyresgästen ska se till att onödig

solinstrålning minimeras sommartid.

Parterna ska ta miljöhänsyn vid metoder och materialval i Lokalen. Det ska ske genom att parts val av

material ska utgå från en på marknaden etablerad materialdatabas (Hyresvärden använder Sunda Hus).

Parterna ska vidare vid utbyte välja material utifrån låg energianvändning och lång livslängd och där så

är möjligt välja snalspolande utrustning i Lokalen. För Svanenmärkta byggnader ska

rekommendationernai Drift- och underhållspärmenföljas. Hyresvärden förordar val av närproducerade

material med miljövänliga transporter.

Hyresgästen är skyldig att omgående rapportera alla avvikelser i brukande samt eventuella

ombyggnadereller anpassningar som kan påverka Miljöbyggnadscertifieringentill Hyresvärden

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1 ORDNINGSREGLER

Hyresgästen är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och ordningsregler som Hyresvärden,

försäkringsbolag, eller myndigheter utfärdar.

4.2 OLYCKSSKYDD MM

Hyresvärden och Hyresgästen ansvarar gemensamtför Lokalens brandskydd enligt lag (2003:778) om

skydd mot olyckor. Hyresvärden och Hyresgästen ska på begäran av den andre lämna de uppgifter som

denne behöverför att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lagen och därtill hörande föreskrifter.

Hyresvärdens skyldighet att dokumentera brandskyddet inom byggnaden medför att Hyresgästen är

skyldig att senast två veckor efterTillträdesdagen samt varje år inom 30 dagarefter det att Hyresvärden

har begärt det, till Hyresvärden överlämna en skriftlig dokumentation över Hyresgästens brandskydd.

Hyresgästens dokumentation ska ha det innehåll som framgår av Statens räddningsverks allmänna råd

och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

Hyresgästen är skyldig att inom Lokalen i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och

för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresgästen ansvarar för underhåll av Lokalens

utrymningsvägar, skyltar och branddörrar samt för att brandcellsgränser och sprinklereffekt inte bryts.

Hyresgästen är vidare skyldig att i övrigt vidta de åtgärder inom Lokalen som behövs för att förebygga

brand ochför att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Hyresgästen förbindersig även att inte

på något sätt blockera Fastighetens utrymningsvägar, samttillåter, att Fastighetens övriga hyresgäster

nyttjar eventuella i Lokalen belägna utrymningsvägarvid nödsituationer.
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Hyresgästenär skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister i utrustning eller anordning som

Hyresgästen har installerat eller som i annat fall inträffat på grund av bristfälligt utförd åtgärd av

Hyresgästen eller som uppkommittill följd av att Hyresgästen inte utfört en åtgärd som han varit skyldig

att vidta.

Detär av synnerlig vikt för Hyresvärden att Hyresgästen fullgör sina förpliktelser enligt ovan.

Ansvarsfördelning mellan parterna avseende brandskyddi övrigt under hyresförhållandet framgåravtill

Hyresavtalet hörande gränsdragningslista avseende brandskydd, bilaga 4.

4.3 SKYLTAR MM

Hyresgästen har först efter särskild skriftlig överenskommelse rätt att i eller på Fastigheten uppsätta

skylt, ljusreklam, annan skyltning eller markiser, antenn, paraboleller dylikt på av Hyresvärden anvisad

plats. Hyresgästen svarar för inhämtande av myndighetstillstånd som krävs (t.ex. bygglov) och alla

kostnader med anledning av uppsättandet. Hyresgästen ansvarar för all skada orsakad av vad som

uppsätts eller som uppkommer till följd av arbeten som utförs på detta. Vid fastighetsunderhåll såsom

t.ex. fasadrenovering ska Hyresgästen ombesörja och bekosta nedmontering och efter renoveringens

färdigställande, uppmontering av vad som uppsatts. Vid Hyresavtalets upphörande ska Hyresgästen

ombesörja och bekosta nedmontering av vad som uppsatts samt återställa eventuella skador på

fasaden. Hyresgästen ska ersätta Hyresvärden för eventuell reklamskatt som upplåtelsen kan medföra.

4.4 ANSVAR FÖR SKADOR MM

Hyresgästen ska väl vårda Lokalen samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. Hyresgästen ansvarar

oavsett vållandeför alla skador i Lokalen (innefattande även skada som uppstått på grund av inredning

och utrustning som Hyresgästen låtit tillföra Lokalen) samt på Fastigheten i övrigt.

Ersättningsskyldigheten inkluderar — men är inte begränsadtill — skada som uppkommerpå grund av

eller som en direkt följd av agerande av anställda, besökande, anlitade uppdragstagare eller

leverantörer och dylikt till Hyresgästen

Det åligger Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i sedvanlig omfattning. Hyresgästen förbinder

sig att teckna och vidmakthålla erforderlig försäkring för sin verksamhet och egendom samt den

inredning och de lokalanpassningar som Hyresgästen utför i Lokalen. Försäkringen ska även täcka

ansvaret för miljöpåverkan till följd av Hyresgästens verksamhet inom Fastigheten. Hyresgästen ska

uppvisa kopia av försäkringsbrevet på Hyresvärdens begäran. Hyresgästen är skyldig att anmäla till sitt

försäkringsbolag om en skada som omfattas av Hyresgästensförsäkring skulle inträffa och i första hand

ta sin försäkring i anspråk.

4.5 LÅS OCH LARM MM

Hyresgästen ansvarar för att Lokalen är utrustad med för verksamheten erforderliga lås- larm- och

säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med Hyresvärdeninnan installation vidtas. Hyresgästen ska

iaktta de säkerhetsföreskrifter som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm.

Hyresgästen ansvarar under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella

passerkort till Lokalen och Fastigheten. Hyresgästen ska bekosta alla eventuella kostnader med

anledning av förlust av nycklar eller passerkort.

Sign 
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4.6 ÅTERSTÄLLANDE VID AVFLYTTNING MM

Hyresgästenär skyldig att senast på dagen för Hyresavtalets upphörande på egen bekostnad återställa

Lokalen i godtagbart skick samt återlämna densamma tömd och väl rengjord. Hyresgästen ska, om inte

annat överenskoms, medta och bortforsla av Hyresgästen särskild bekostad inredning och utrustning

(även inkluderat data- och telekablage) samt reparera eventuell uppkommen skada på Lokalen eller

byggnaden och Fastigheteni övrigt.

Vad gäller sådan inredning och utrustning som Hyresgästen fogat till Lokalen på sådant sätt att den

införlivas med Fastigheten (accession) ska denna kvarlämnas om Hyresvärden påfordrardet ochtillfalla

Hyresvärden utan särskild ersättning. Hyresvärden äger rätttill tillträde till Lokalen före avflyttningen

för besiktning avseende detta. Ovan gäller ej det som HG står som ägaretill, enligt bilaga 3.

Brister Hyresgästen i sina åtaganden enligt denna bestämmelse har Hyresvärden rätt att omgående

åtgärda bristen på Hyresgästens bekostnad. Hyresvärden har ävenrätt att tillgodogöra sig kvarlämnad

egendom eller göra sig av med denna på Hyresgästens bekostnad. Vidare har Hyresvärden rätttill

ersättning för eventuell skada till följd av bristen, såsom hyresförlust.

Hyresvärdenärinte skyldig att utge någon ersättning för förändringar, ombyggnationer, installationer

eller likhande som Hyresgästenharutfört i Lokalen.

Eventuellt ställd säkerhet återlämnas först när Hyresgästen har uppfyllt alla förpliktelser enligt

Hyresavtalet.

4.7 ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE I ANDRA HAND OCH ÄNDRAD VERKSAMHET

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdensskriftliga godkännande överlåta hyresrätten enligt Hyresavtalet

eller upplåta Lokalen, helt eller delvis, i andra hand.

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i Lokalen. Detta

omfattar även verksamhet som eventuell underhyresgäst eller annan bedriveri Lokalen.

4.8 PANTSÄTTNING OCH INSKRIVNING

Hyresgästen får inte upplåta panträtttill Lokalen eller på annatsätt ställa hyresrätten som säkerhet.

Detta Hyresavtal får inte inskrivas.

4.9 FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Hyresavtalet utgör parternasfullständiga reglering av alla frågor som Hyresavtalet berör. Alla eventuella

skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregår/föregått Hyresavtalet ersätts av

innehållet i Hyresavtalet.

Eventuella ändringar och tillägg till Hyresavtalet ska vara skriftligen avfattade och undertecknade av

parterna för att vara bindande.

4.10 VILLKOR

Hyresavtalet är villkorat av att:

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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a) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna överlåtelsen av Fastigheten

samt Övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal;

b) kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutar om att godkänna förhyrningen av Fastigheten

enligt detta hyresavtal, hyresavtalet avseende 7-9 och idrott och dettillfälliga hyresavtalet avseende

F-6;

c) bygglov som medger en byggnation för skola beviljas genom beslut som vinnerlaga kraft;

d) tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden vinnerlaga kraft; och

e) beslut om fastighetsbildning som möjliggör Parternas överlåtelse i enlighet med

överlåtelseavtalet av Fastigheten samt övriga fastigheter som omfattas av samma överlåtelseavtal.

För detfall villkoren i punkt a) och b) ovan inte uppfylls senast den 2022-09-01,villkoren i punkt c),

d) och e) inte uppfylls senast den 2024-03-01 ska Parterna vara berättigade att säga upp detta Avtal.

Om en domstolsprövning leder till att något eller båda besluten enligt punkterna a och/eller b

upphävs ska hyresavtalet omedelbart upphöra att gälla.

Oaktat ovan är Parterna överens om atti första hand aktivt verka för att genomföra en ny anpassad

fastighetsbildning genom avstyckning och/eller genomföra övriga åtgärder som krävs för att

tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder för att tillse att

Köparen erhåller bygglov. Om sådana åtgärderinte går att genomföra och någon av Parterna säger

upp detta avtal ska kostnadsreglering ske enligt punkt 6 och andra tillämpliga delar i ingånget

samverkansavtal

4,11 FORETRADESORDNING

Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som

angivits i Formuläret.

5. Övrigt

Partena skall ha kontinuerliga avstämningstillfällen vart 4:e år, en gång per mandatperiod.
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Bilaga 3

Avser Hyresavtal nr i fastigheten, ort

53304 0101 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40

Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö Dona Fastigheter AB 556795-8987

Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1371

Allmänt

Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m m

under hyresförhållandet.

Mediaförbrukning och avfallshantering regleras i särskilda bestämmelser införda som bilaga till

Hyresavtalet.

Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll

och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av

fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer och byggnadsstomme. Hyresgästen

svarar för och bekostar erforderligt inre underhåll och skötsel av Lokalen med vad därtill hör samt egen

inredning och utrustning i Lokalen. Ljuskällor, batterier och annat förbrukningsmaterial utbytes av

hyresgästen. Hyresgästens underhållsansvar omfattar även återanskaffning och utbyte av utav

Hyresvärdentillhandahållen inredning och utrustning som skadas eller av annan orsak blir obrukbar

genom onormalt slitage eller skadegörelse. Hyresvärdens godkännande skall inhämtas före

ateranskaffning och utbyte.

Definitioner

Drift: Tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt består av Tillsyn och

Skötsel.

Tillsyn: Driftåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt och rapportering av

eventuella avvikelser

Skötsel: Driftåtgärder som omfattar åtgärderna justering eller vård av ett objekt samt byteeller tillförsel

av förbrukningsmaterial

Underhåll: Tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt

Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) av byggnadsdel/installation

Ansvaret för drift omfattar även utförande samt bekostande av lagstadgade myndighetsbesiktningar,

om ej annat uttryckligen anges nedan. För det fall Hyresgästen brister i sina åtaganden rörande

myndighetsbesiktningar äger Hyresvärdenrätt att låta utföra myndighetsbesiktningar på Hyresgästens

bekostnad.

Ägare: Vilken part som är ägarenvid avflyttning av Lokalen

Sign
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Ägare Drift |Underhall Utbyte Anmarkning

VA, TOMT

Ledningssystem HV HV HV HV

Brunnar HV HV HV HV

Hardgjorda ytor(t ex sten, tegel, betongplattor, asfalt) HV HV HV HV
Utbyte efter teknisk

Grusade ytor HV HG HG HV livslängd, Ca tid 8 år

P-platser inkl markeringar HV HV HV HV

Utrustning för bilparkeringsplatser(t ex elstolpar) HV HV HV HV
HV byter ut när teknisk
livslängd är slut. Avser

Barkflis, gummiasfalt o konstgräs HV HG HG HV fallskyddvid lekplats

Utrustning for cykelparkering pa tomt HV HV HV HV

Inhägnader, grindar, stängsel HV HG HG HV

Belysningsarmaturer på tomt HV HV HV HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

Papperskorgar fast monterad HV HG HG HV

Trädgårdsmöbler fast monterade HV HG HG HV

Trädgårdsmöblerlösa HG HG HG HG
o Avser verksamhetens

Skyltar på tomt HG HG HG HG skyltar i samråd med HV

Flaggstänger HG HG HG HG

Flaggor samttillbehör(t ex flagglina) HG HG HG HG

Lekutrustning skolgård/förskola HV HG HG HV Drift inkluderar sandbyte

HG bekostar om åtgärd

3 är underhållsåtgärd. Om

Besiktning lekutrustning skolgård/förskola HV/HG utbyte krävs bekostar HV

Altan trädäck HV HG HG HV

Övrig fast utrustning på tomt HG HG HG HG

Förrådsbyggnader HV HG HV HV

Skärmtak inkl. pergola HV HG HV HV

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Planteringar (t ex blomrabatter) HV HV HV HV

Buskar, träd, häckar HV HV HV HV

Gräsytor ej konstgräs HV HV HV HV

BYGGNAD UTVÄNDIGT

Tätskikt HV HV HV HV

Takbeläggning HV HV HV HV

Takavvattning HV HV HV HV

Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning HV HV HV HV

Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor HV HV HV HV

Övrigt yttertak HV HV HV HV Exempelvis entrétak

Antenn HG HG HG HG I samråd med HV

Avser verksamhetens

skyltar efter

Skyltar på fasader HG HG HG HG godkännande av HV

Utvändiga fläkthus HV HV HV HV

Sign
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

FASADER

Fasadytor HV HV HV HV Klottersanering = HG

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar utvändigt HV HV HV HV

Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar invändigt HV HG HV HV
HG. Drift avser

Fönsterglas HV HG HV HV fönsterputs

Solavskärmning invändigt (t ex persienner) HG HG HG HG

Belysningsarmaturer på fasad HV HV HV HV

Solavskärmning utvändigt (tex markiser) HV HG HG HV

Lampor, lysrör och dylikt HV HV HV HV

ENTRÉER

Entrépartier, dörrar, glaspartier (inkl. tillbehör) HV HG HV HV
Utbyte efter teknisk

Automatisk dörröppnare HV HV HV HV livslängd.

Låscylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem, skalskydd, inbrottslarm HG HG HG HG

Porttelefon HG HG HG HG

varumottagning(inkl. vaderskydd) HV HG HV HV

BYGGNAD INVANDIGT

Stomme HV HV HV HV

Dorrar, glaspartier HV HG HV HV

Lascylinder och nycklar HG HG HG HG

Passersystem inom byggnaden/till lokalen HG HG HG HG

Inbrottslarm till hyresgästens lokal HG HG HG HG

Skyltar HG HG HG HG

YTSKIKT

Periodiskt Utbyte ca 18

Golv HV HG HG HV år. Golvvård åligger HG
Periodiskt utbyte

Tak HV | HG HG HV undertak

Vaggar HV HG HG HV Periodiskt utbyte ca 8 ar

INREDNING

Lös inredning HG HG HG HG

AV-utrustning HG HG HG HG

Sanitetsgods HV HG HV HV

Skyltar HG HG HG HG

Vikväggar HV HG HG HV

Köksutrustning/vitvaror lös (t ex Micro) HG HG HG HG

Köksutrustning/vitvaror fast monterad HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Förråd och soprum HG HG HG HG

Lös inredning i matsal HG HG HG HG
Utrusning som sitter fast

Övrig utrustning och inredning, fast monterad HG HG HG HG i väggareller golv

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll Utbyte Anmarkning

Omkladningsskap HG HG HG HG

Morklaggning invandigt HG HG HG HG

Avdelningskök, storkök

Köksutrustning/vitvarorfat installerad (kokgrytor,

stekbord mm HG HG HG HG

Köksutrustning lös HG HG HG HG

Installationer för köksutrustning HV HG HG HV

Kyl-/frysrum HV HG HG HG

Förråd och soprum HV HF HG HV

Lös utrusning matsal HG HG HG HG

Fast monterad utrusning matsal HG HG HG HG Ex serveringsdiskar

VVS OCH VENTILATION

Pumpar HV HV HV HV

Golvbrunnar HV HG HV HV

Centralkylanläggning, för kylda

förrådsrum/processkyla/kyl o frysrum HV HG HG HG
Drift inkluderar tömning.

Utbyte efter teknisk
Fettavskiljare HV HG HG HV livslängd

Sanitetsgods HV HG HG HV

Vattenledningar/avloppsledningar HV HV HV HV

Tappkranar och termostatblandare HV HV HV HV

Reglerutrustning HV HV HV HV

Kanalsystem för luftbehandling HV HV HV HV Vid ombyggnad HG

Fläktaggregat HV HV HV HV

Ventilationsdon HV HG HV HV Rengöring HG

Filter (för luftbehandling) HV HV HV HV

Värmeledningssystem HV HV HV HV

Värmeväxlare HV HV HV HV

Imkanal kök HV HG HG HV Sotning sköts av HV

ELINSTALLATIONER

Lampor, lysrör, glimtändare, säkringar HV HG HG HG

Kraftledningar (även på tomt) HV HV HV HV

El centraler HV HV HV HV

Armaturerallmänbelysning HV HG HV HV

Armaturerplatsbelysning HG HG HG HG

Armaturer miljöbelysning (t ex vid konst, växter) HG HG HG HG

Eluttag utvändiga HV HG HV HV

Eluttag invändiga HV HG HV HV

LARM

Driftlarm HV HV HV HV

Inbrottslarm HG HG HG HG

Sign 
Hyresvärd Hyresgäst
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Ägare Drift Underhåll |Utbyte Anmärkning
. Ex instangningslarm

Ovriga verksamhetslarm HG HG HG HG frysrum

BRAND

Se separat gransdragningslista systematiskt brandskyddsarbete

TELE, RADIO/TV, DATA

Kanalisation, data/bredband HV HV HV HV

Ledningsnat, HG HG HG HG

Telefoner/televaxel HG HG HG HG

TV-digitalbox HG HG HG HG

Kabel-TV HG HG HG HG

STADNING, RENHALLNING OCH SNOROJNING

Stadning invandigtinkl. golvvard (t ex polishing) HG

Rengoring av teknikutrymme HV

Rengöring av soprum HV

Rengöring av sopkärl HG

Rengöring av skrapgaller vid entréer, in- och utvändigt HG

Sophämtning HG

Snöröjning/sandning till entréer HV

Snöröjning/sandning gångvägar HV
Snöröjning/sandning runt lekutrustning

skolgård/förskola HG

Snöskottning/borttagning av istappar på byggnad HV
HG innanför staket, HV

Städning utvändigt (på tomt) HG utanför staket

Sandsopning HV

Sign
Hyresvärd Hyresgast
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Bilaga 4
Avser Hyreskontrakt nr i fastigheten, ort

53304 0100 00 Skälläckeröd 1:63, del av 1:40
Hyresvärd Personnr/orgnr

Hemsö DonaFastigheter AB 556795-8987
Hyresgäst Personnr/orgnr

Uddevalla Kommun 212000-1397

Generellt

Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778, ställer krav på ägare och nyttjanderättshavare att vidta de

åtgärder som behövs för att förebygga brand ochför att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Åtgärderna kan vara av både teknisk eller organisatorisk karaktär. För att uppfylla lagens krav måste ett

systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas.

Detta dokument utgör grund för att klarlägga ansvarsområden avseende drift och underhåll av de

brandtekniska installationerna som ingår i Hyresvärdens ”HV” och Hyresgästens ”HG” brandskydd. Föratt

klarlägga ansvarsförhållandena beskrivs undervarje rubrik följande:

oe Ansvarig för installationen och eventuell uppdelning av ansvar mellan hyresvärd och

hyresgäst.

Hur ochvilket underhåll som bedrivs och/eller vilka kontroller som görs,

Hur ofta underhållet/kontrollerna genomförs,

Vem som utför underhållet/kontrollerna (hyresvärd eller hyresgäst)

Var provningsprotokoll och journaler återfinns (kontaktperson)

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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1. ANSVAR

HEMSÖ
 

HG HV
 

Ansvarar för den organisatoriska ansvarsfördelningen inom

sin verksamhet och att den är väl dokumenterad, klarlagd

och känd inom den egna verksamheten.  

Ansvararför den organisatoriska

ansvarsfördelningen inom sin verksamhet och

att den är väl dokumenterad,klarlagd och

känd inom den egna verksamheten.
 

2. ORGANISATION
 

HG HV
 

Ansvarar för att de resurser som krävs avseende

organisatoriskt brandskydd finns inom den egna

verksamheten.Varje person i brandskyddsorganisationen

ska ha en tydlig och väl avgränsad uppgift vid normal drift

såväl som vid nödläge/ utrymning. HGtillser att

verksamheter med brandfarlig vara utser föreståndare för

sådan verksamhet.  
Ansvararför att de resurser som krävs

avseende såväl byggnadstekniskt som

organisatoriskt brandskydd finns inom den

egna verksamheten.

 

3. UTBILDNING
 

HG HV
 

Ansvarar för att det finns en utbildningsplan för personer

medsärskilda uppgifter avseende brandskyddsarbetet. HG

ansvarar också för att det finns en plan för

brandskyddsutbildning för all personal inklusive

introduktion/ information för nyanställda.

Utbildningsplanerna ska beskriva vilka utbildningar och

övningar som krävs och medvilka intervaller de ska

genomföras.

Ansvararför att det finns en utbildningsplan

för personer medsärskilda uppgifter avseende

brandskyddsarbetet inklusive brandtekniska

installationer.

 

4, RUTINER
 

HG HV
 

Ansvararför att samtliga rutinerfinns tillgängliga och är

kända inom den egna brandskyddsorganisationen.

Exempelpå rutiner som skafinnas är rutiner för nödläge

vid brand inklusive utrymning, hantering av kemikalier och

brandfarlig vara, avfallshantering, olycks- och

tillbudsrapportering och bemanning vid utrymning.  HV ansvararför att samtliga rutiner finns

tillgängliga och är kända inom den egna

brandskyddsorganisationen. Exempel på

rutiner som ska finnas är rutiner för nödläge

vid brand, heta arbeten, av HV anlitade

hantverkares/ entreprenörers arbete,tillfälliga

avstängningar av brandskyddssystem.
 

5. TEKNISK DOKUMENTATION
 

HG HV
 

Ansvararför att det finns utrymningsplaner inom förhyrda

ytor. Av utrymningsplanen skall det bl.a framgå placering

av släckare, brandtekniska installationer samt

utrymningsvägar.  

Ansvararför att det finns

brandskyddsdokumentation

och brandskyddsritningar. HV tar fram

ritningsunderlag (arkitektritningar) till HG.
 

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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6.1 AUTOMATISKT BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM

HEMSO
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och e  Brandlarmsanlaggning (centralapparat,

ansvarsomrade manovertabla)

e —Ledningsnat, detektorer mm

e Eventuell anslutningtill SOS

Underhåll, HV ansvarar för alla erforderliga

kontroll myndighetsbesiktningar:

ochintervall e Manadsprovoch kvartalsprov enligt

sk6tseljournal

e Revisionsbesiktning

e SBF-besiktning

Underhallsansvarig.

Utförare Månads- och kvartalsprov samt

revisionsbesiktning utförs av HV.

SBF-besiktning (årsbesiktning) utförs av

certifierat företag på uppdrag av HV.
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)   Kontaktperson och anläggningsskötare.

Journaler/protokoll återfinns hos HV.
 

6.2 VÄGLEDANDE MARKERINGAR(utrymningsskyltar)
 

 

 

 

    
 

 

 

 

   hos brandskyddsombud, HG  

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen, drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapportera till HV utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

för åtgärd gränser mot andra hyresgäster.

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Underhållsansvarig.

och intervall Vid fel skall HG rapporter till HV för

åtgärd.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, (HG) HV

(kontaktperson)

6.3 UTRYMNINGSPLANER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Underlag (a-ritningar) för utrymningsplaner

ansvarsområde inom hyresgästens förhyrning tillhandahålls av

HV

Underhåll, Regelbunden kontroll enligt

kontroll checklista.

och intervall

Utförare Brandskyddsombud, HG.

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns

 

Sign
Hyresvärd

AWNod

 

Hyresgast
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HEMSÖ
 

 

 

 

   
 

 

 

 

brandskyddsombud.

6.4 BRANDCELLSGRÄNSER

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde HG skall utföra okulär kontroll. utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

Vid fel skall HG rapportera till HV gränser mot andra hyresgäster.

för åtgärd. All håltagning genom Kostnadsansvaret för åtgärdandeav brister

brandeellsgräns skall godkännas av utgår från vad som orsakatbristen.

HV.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Kvartalspov genomföras av HV.

kontroll checklista. HG skall utföra okulär Underhållsansvarig.

ochintervall kontroll. Alla förändringar av

brandcellsgranserskall godkannas

av HV.

Utförare brandskyddsombud, HG. HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.5 BRANDDÖRRAR/PORTAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Regelbundenkontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

och intervall checklista. Vid fel skall HG rapporter Underhållsansvarig.

till HV för åtgärd.

Utförare Kontroll utförs av HV eller utförare anlitad av HV.

  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos HV   
6.6 SLÄCKUTRUSTNING(handbrandsläckare och brandposter)
 

 

 

 

HG HV

Ansvar och Handbrandsläckare inom förhyrda Handbrandsläckare och brandposter Inom

ansvarsområde ytor. gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Kontrolleras enligt checklista.

kontroll checklista. Besiktning och service 1 Besiktning och service 1 gång/år.

och intervall gang/ar. Underhallsansvarig. Underhallsansvarig

Utförare Brandskyddsombud, HG Årlig besiktning och service utförs av

certifierad leverantör anlitad av HV
  Journaler/protokoll

(kontaktperson)  Journal/protokoll avseende

genomförda kontroller återfinns

hos brandskyddsombud, HG  Journal/protokoll avseende genomförda

funktionskontroller återfinns hos

HV   
Sign

Hyresvärd
Al = J0a
 

Hyresgäst
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6.7 NÖDBELYSNING

HEMSO
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

   
 

 

HG HV

Ansvar och Inom férhyrda ytor Inom gemensammautrymmen,drifts-

ansvarsomrade utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

granser mot andra hyresgaster.

Underhåll, Regelbundenkontroll enligt Funktionskontroll enligt checklista.

kontroll checklista. Vid fel skall HG rapport Underhållsansvarig

och intervall till HV för åtgärd

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal/protokoll avseende Journal/protokoll avseende genomförda

(kontaktperson) genomförda kontroller återfinns funktionskontroller återfinns hos

hos Brandskyddsombud, HG HV

6.8 VENTILATIONSANLÄGGNING(brandfunktioner)
HG HV

Ansvar och Samtliga ventilationsaggregat medtillhörande

ansvarsområde kanalsystem

Underhåll, kontroll Besiktning och service av rökdetektorer och

ochintervall spjäll. Underhållsansvarig.

Utförare HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Journal avseende genomförd besiktning och

(kontaktperson) service återfinns hos

HV

6.9 LÅSNING(vital funktion koppladtill låsning i utrymningsväg)

HG HV
 

Ansvar och

ansvarsområde

Inom förhyrda ytor Inom gemensamma utrymmen,drifts-

utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

gränser mot andra hyresgäster.
 

Underhåll, kontroll Vid fel skall HG rapporttill HV för Funktionskontroll enligt checklista.

 

    
 

 

 

 

 

    

ochintervall åtgärd Underhållsansvarig.

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV.

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)

6.10 RÄDDNINGSVÄGAR OCH UTRYMNINGSVÄGAR

HG HV

Ansvar och Inom förhyrda ytor. Inom gemensamma utrymmen,drifts-

ansvarsområde Vid fel skall HG rapporttill HV för utrymmen, kommunikationsutrymmen samti

åtgärd. gränser mot andra hyresgäster.

Kontroll Funktionskontroll kontroll enligt Kontroll enligt checklista

ochintervall checklista

Utförare Brandskyddsombud, HG HV eller utförare anlitad av HV

Journaler/protokoll Brandskyddsombud, HG HV

(kontaktperson)
 

Sign
Hyresvärd Hyresgäst
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7. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

HEMSÖ

 

 

 

 

inom den egna organisationen men

också tillsammans med HV.

HG HV

Kontroller HG tar fram underlag; kontrollplan HV tar fram underlag; kontrollplan med

medtidsintervaller för kontrollerna tidsintervaller for kontrollerna och checklistor

och checklistor för de punkter som för de punkter som åligger HV att kontrollera

åligger HG att kontrollera enligt enligt punkt 6 ovan.

punkt 6 ovan.

Åtgärdsplaner HG ansvararför att de åtgärder som HV ansvararför att de åtgärder som krävs för

krävs för att undanröja ev. fel och att undanröja ev. fel och brister som

brister som framkommit efter framkommit efter genomförd kontroll vidtas.

genomförd kontroll vidtas. Ansvarig Ansvarig person och tidplan ska finnas och

person och tidplan ska finnas och kvittering ska göras när felet eller bristen är

kvittering ska göras när felet eller undanröjd. HV meddelar även HG om sådana

bristen är undanröjd. HG meddelar fel och brister som beröreller påverkar HG.

även HV om sådana fel och brister

som berör eller påverkar

HV.

Uppföljning SBA arbetet ska följas upp årligen SBA arbetetska följas upp årligen inom den

egna organisationen men också tillsammans

med HG.
 

Hantering av

brandfarlig vara

  
HG, ansvararför hantering av

brandfarlig vara i de förhyrda

lokalerna. Ansvaret gäller såväl

brandfarlig gas; egna

gasledningssystem inkl lösa

gasflaskor, brandfarligvätska och

brandreaktiv vara. HG ansvararför

att tillstånd finns för tillståndspliktig

verksamhet och att föreståndare

ochställföreträdare utses och

utbildas.  
HV ansvararför brandfarlig vara som

hanteras av HV. Föreståndare och

ställföreträdare ska finnas och vara anmälda

till räddningstjänsten. Hantering ska skei

enlighet med SÄIFS, SRV och AFS.Tillstånd ska
finnas och förnyas hos räddningstjänsten.

 

Sign
Hyresvärd

(Koy
 

Hyresgast
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Bqrnkonsekvensonolys Nyo ljungs kileskolon

Bakgrund

Ljungskile är en ort som växer och är ett av de områden i Uddevalla kommun som
beräknas få störst befolkningstillväxt. Uddevalla kommun arbetar for at| alla
elever ska erbjudas en nära skolgång och med den ökande inflyttningen till
Ljungskile ställs nya krav på grundskolan som behöver byggas ut for att möta
behovet av grundskoleplatser.
Ar zotg genomördes en ftirstudie i syfte att utreda forutsättningarna ftir
möjligheten attbyggaut Ljungskileskolan på samma plats till en kapacitet om upp
till 1000 elever, med årskursema F-9. skolan ligger strategiskt väl centralt i
Ljungskile och ftirstudien visade att det gär attbyggaväl fungerande lokaler inom
kommunens mark samtidigt som man löser den friyta som krävs.
För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal
tecknats mellan uddevalla kommun och fastighetsbolaget Hemsö. Hemsö ska
bygga,långsiktigt äga, utveckla och forvalta den nya Ljungskileskolan. Avtalet
innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långt hyreskontrakt.

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalys
FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter for barn. sedan 1 januari 2020 är
barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det är en skyldighet att tillåimpa
ett barnrättsperspektiv och därmed beakta barns rättigheter i relation till beslut
eller åtgärder som berör barnet.

Barnkonventionen

Artikel3
vid alla beslut som rör bam ska i ftirsta hand beaktas vad som bedöms vara
bamets bästa.
Ett verktyg for att ftrverkliga bamkonventionen och pröva barnets bästa är att
genomftira en Barnkonsekvensanalys (BKA). En BKA är en systematisk prövning
av barnets bästa som syftar till att i ett tidigt skede undersöka hur barn påverkas
av en fiorändring, ett {iirslag eller beslut. Resultatet ska påvisa intresseawägningar
och bamets bästa i frågan ftir att utgöra underlag till politiska beslut.

Artikel6
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Den ffsiska miljön kan bidra till bams liv och utveckling genom att säkerställa att
skolor får det utrymme som behövs ftir att skapa goda låirmiljöer.

För rn aah //&r',!/rr',c
Avdelning

www.uddevollo.se

Postodress
Poslodress

Besöksodress
Golo

Telefon
0522-69 60 00

E-post f unktionsbrevlodo
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Barn som berörs av skolbygget
De barn som berörs av ny skola i Ljungskile är elever vid nuvarande
Ljungskileskolan F-6 och elever vid Linndaskolan äk7-9.

Syfte
Syftet med barnkonsekvensen gällande ny skola i Ljungskile dr altutreda om det

är forenligt med barns bästa att bygga en ny skola i Ljungskile. Fokus ligger på

den nya skolan med skolgård men även frågor som rör trafik behandlas. Utifrån
det som bedöms vara barnets bästa avses analysen mynna ut i underlag infor
politiska beslut.

Forskning, rekommendationer och lagstiftning
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas av

hur den byggda miljön planeras, utformas och forvaltas. Nedan görs en översiktlig
genomgång av ett urval av den forskning, utredningar samt de rekommendationer
och riktlinjer som finns inom området.

Grönska och fysisk aktivitet
Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet mellan grönområden och
barns hälsa. Utevistelse och fusisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer
stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin
kropp kan också fokusera pä att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp
är att pröva den genom att balansera,kana, klättra, hoppa och springa. Grönska
och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd
som stimulerar till olika sorters fusisk aktivitet ftir många bam.

Trafik och rörelsefrihet
Att planera i en trafikerad miljö innebär vissa utmaningar ur ett barnperspektiv då

barns rörelsemönster kan begränsas om inte trafiksäkra miljöer skapas. Aven
tidsperspektivet ftir ett byggprojekt är viktigt att beakta i forhållande till tiden for
barndomen.
En bristf;illig trafiksåikerhet kan även leda tili att ftiräldrar skjutsar sina barn till
och från skolan i högre utsträckning vilket ökar trafiken och kan eventuellt ge en

mer riskabel trafiksituation.

Skolgårdar och lek
Lek är viktigt fiir barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag
utvecklar både deras ffsik och tränar deras sociala kompetens, men kan också ge

mojlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande. Leken skapar goda

ftirutsättningar fiir ökad självkänsla och självkännedom samt ger sociala
färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar att bam och unga behöver minst 60

minuter av måttlig fosisk aktivitet per dag samtidigt som studier tyder på att bams

$,oieka aktivitst har minskat och deras stillasittande aktiviteter ökat.
Skolgården är en av de utemiljöer som bam har störst chans att utnyttja i
vardagen. Skolgården ska fulla komplexa funktioner som är centrala ftir barns och
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ungas utveckling. Det ska f,rnnas utrymme ftir självstyrd lek och rörelse och
mojlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning, samtidigt som
skolverksamheten behöver utrymme for att genomfora sitt uppdrag inom idrott
och hälsa, liksom övrig pedagogisk verksamhet.

Rekomm endationer friyta
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara30 m2 per barn i grundskolan
och att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.
För bygglov i Uddevalla kommun gäller Boverkets rekommendation gällande
fnyla (BFS:2015:1-FRI 1) 30 kvm/elev i grundskolan.

Nuläge

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen visar på en ökning av befolkningen i Uddevalla kommun
framftir allt i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att behoven
av platser i både forskolor och skolor kommer att öka. I Ljungskileområdet
planeras for byggnation av nya bostäder på flera platser.

Befintliga skolbyggnader
Ljungskileskolan F-6 är en av de skolor som är mest trångbodd i Uddevalla
kommun. Skolan inrymmer elever i tillf;illiga rum som ej är avsedda ftir
ändamålet. Det saknas även utrymme ftir lärarplatser och grupprum. Flera av
byggnadema har renoveringsbehov såsom byte av tak och åtgärder kring
ventilation.

Linneaskolan med äk7-g ligger i anslutning till Ljungskile follJrögskola. Skolan
togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande
behov av högstadieskola i Ljungskile. Huvudbyggnaden är i stort behov av
renovering, grupprum saknas och korridorer samt trapphus är tränga. Byggnaden
är fiir liten vilket i nuläget löses med en tillfiillig modul innehållande tre klassrum
och två laborationssalar samt tre klassrum som hyrs av Folkhögskolan. Till
idrottshallen finns endast två omklädningsrum.

Trafik
För att säkra trafiksituationen vid Ljungskileskolan är lokalgatan Hälle Lider
avstängd för genomfartstrafik med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00.
Trafiksituation vid skolan på morgnama är besvärlig. Mycket trafik kommer
under en begränsad tid till skolan. Lämning av barn sker tiil största delen på
parkeringsplatsen väster om bommen. Där är de flesta parkeringsplatsema
upptagna rcdan från trrl. 7.30. Skr:lan börjal kl. 8.00 uuh uär vårduadshavarta ska
lämna av barnen strax ftire 8.00 är parkeringen vanligtvis full. Eftersom det inte
finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som
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inte ska parkera ftir att folja med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig
ut på Hälle Lider. Bilar parkeras på gångbanoma i anslutning till
parkeringsplatsen och på lan framör gymnastiksalen.
vid bussangöringen passerar på- och avstigande elever personalparkeringen

Framfor Linn6askolan finns en vändzon for hämtning och lämning, men den
används i liten utsträckning eftersom vägen dit, Syrönvägen, består av en mycket
brant och smal backe. Det råder också dålig uppsikt över omgivande trafik vid
foten av backen i korsningen mot Björkvägen. Transporter med tunga fordon ex
sophämtning och leveranser till Linn6askolan sker via Syr6nvägen.
vårdnadshavare med barn på Linnöaskolan kör därflor in på Folkhögskolans
område for hämtning och lämning av elever.

Utemiljö
Eftersom Linndaskolan ligger i anslutning till Folkhögskolan är tillgången till
skolgård begränsad. På en liten yta mellan husen finns en multiarena, ett
pingisbord och ett bollplank. För idrottsundervisning har Linnöaskolan möjlighet
att anv ånda Fo lkhö gskol ans fotboll spl an.

Friyta
Eleverna vid Ljungskileskolan F-6 har i nuläget tillgång till friyta på 35 kvm/elev.
Vid Linneaskolan äk7-9 har eleverna tillgång till friyta på 15 kvm/elev vilket inte
motsvarar Boverkets rekommendationer samt kravet lor bygglov i Uddevalla
kommun på 30 kvm/elev.

Framtid

Befolkningsprognos
En ny skola med kapacitet ft)r upp till i000 elever fuller behovet av
grundskoleplatser i Ljungskile och möjliggör en nära skolgång fiir barn och
ungdomar i området. Inga elever behöver bussas till skola på annan plats.

Skolbyggnader
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån Uddevalla kommuns funktionsprogram ftir
grundskolor. Funktionsprogrammets utgångspunkt är att skapa bästa möjliga skoia
ftir den enskilda eleven. Skolans lokaler ska ge fusiska ftirutsättningar for lärande,
social interaktion, trygghet och hälsa. Undervisning och lärande ska kunna
bedrivas utanfiir klassrummet, i grupprum, arbetstorg, atelj6er och i utemiljön.
Lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet samt över tid. Samtliga
lokaler ska kunna användas till en mängd olika funktioner och beläggningsgraden
av skolans rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både
kan arbeta enskilt, i grupp eller i projekt.
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån gällande tillgänglighetslagstiftning och med
höga krav på hållbarhet i form av miljöcertifiering.
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Två idrottshallar, varav en fullmåttshall med läktare, och 12 omklädningsrum i
anslutning till dessa byggs.

Trafik
Hämta- och lämnaplatser byggs både på Krokusvägen och Hälle Lider fijr att
minska antalet fordon på samma plats. Korttidsparkeringar anläggs på båda sidor
om skolområdet.
vändzoner vid båda skolhusen samt ett ftirbud mot tung trafik på Hälle Lider
medftir att ingen tung trafik passerar genom skolområdet.
Passagema på skolområdet utformas och byggs fiir att gynna gångtrafikanter.
Personalparkeringen flyttas ca 300 meter från skolområdet.
Cykelparkeringar enligt kommunens noffn anläggs inom området.
Befintliga gång- och cykelvägar rustas upp.

Utemiljö
Skolgården byggr på temat hav och fiäll, den delas in i flera aktiva och vilda
zoner ftir att stimulera samtliga barn och elever till aktivitet och rörelse. Lugna
zoner ftir trygghet och möjlighet till återhämtning byggs närmast entr6ema.
Skolgården kommer att innehålla tre bollplaner.
Olika platser på skolgården utformas ftir att möjliggöra uteundervisning i flera av
skoians ämnen.

Friyta
Friytan vid nya Ljungskileskolan är 38 400 kvm. Om elevantalet är 1036 elever
innebär det att friytan är 37 kvn/elev vilket är mer än de 30 kvm/elev som är
Boverkets rekommendation samt kravet ftir bygglov i uddevalla kommun.

Analys och sammanfattande bedömning
Byggande av en ny skola i Ljungskile möjliggör nya moderna skollokaler i
området, vilket uppfliller ett behov i samband med den befolkningsutveckling som
ftirväntas ske de kommande åren. Uddevalla kommuns ambition att erbjuda
samtliga elever en ndra skolgång kan uppfullas.

Byggandet av en ny skola medfiir atttränga lokaler med renoveringsbehov samt
lokaler som inte är ändamålsenliga fiir framtida utbildning byts mot flexibla,
hållbara och långsiktiga lösningar.
Tillf;illiga och inhyrda lokaler kan awecklas.
Tillgången till fler omklädningsrum vid idrottshallama möjliggör en tryggare
miljö for elever vid ombyte och dusch.

Trafiksituationen runt och genom skolområdet innebär utmaningar både i rådande
situation och vid en ny skola. Hälle Lider är allmän väg och idag får det
konsekvenser som innebär en farlig trafiksituation med köer och vändningar vid
lämning av elever på morgonen. Idag korsar elever som kliver på eller av bussen
en personalparkering.
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Vid Linn6askolan kör tung trafik idag över skolgården fram till skolbyggnaden.
Trafiksituationen vid den nya skolan skulle innebära mer trafik, men ördelad på

fler platser och med fler vändzoner i ytterkant av området.
Personalparkeringen forläggs en bit ifrån skolan och den trafiken kommer därfor
inte att påverka elevemas trafiksituation.
Hälle Lider byggs om så att hastigheten måste hållas nere vid passagerna.

Utredning pägär filr att hitta lösningar dår passagerna av Hälle Lider byggs så att
gångtrafikanter inte möter övrig trafik.
Tung trafik forbjuds att köra genom skolområdet.
Det är i nuläget inte möjligt att helt undvika trafik genom skolområdet och
trafiksituationen fiir bamen kan därftir medfiira en risk. Det är viktigt att
trafiksäkerheten ftir bam beaktas vid genomfilrandet av skolbygget så att låimpliga
åtgärder vidtas och en så god trafiksituation som möjligt skapas.

Skolgården, framftirallt for åk 7-9 uppdateras, den delas in i olika områden och
tillgänglighets anpassas. Den nya skolgården ger möjlighet till lek och rörelse i
olika zoner, allt från trygg vistelse närmast husen till zoner som mdjliggör olika
form av aktivitet och vildare lek.
Skolgården byggs med tre boilplaner som kan användas både vid rast och
idrottsundervisning.
På flera platser finns möjlighet att bedriva undervisning utomhus i olika ämnen.

Byggandet av den nya skolan medfiir att alla elever åk F-9 i Ljungskile fär
tillgång till mer än Boverkets rekommenderade friyta på 30 kvm/elev.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att bygget av en ny skola i Ljungskile inte
strider mot Barnkonventionens artikel 3, vid alla beslut som rör bam ska i ftlrsta
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Även artikel 6,barrhar rätt till liv, överlevnad och utveckling tillgodoses.

Vid beslut om fortsatt process och byggnation av ny skola i Ljungskile kommer
hänsyn att tas till artikel 12 i Barnkonventionen, barn har rått att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör bamet. Elever kommer därfrr aktivt att fä
vara med och påverka skolgårdens utformning och skolans interiöra milJöer,
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§ 99 Dnr KS 2022/00155 

Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 
Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Ljungs-Hälle 
1:199, 1:288 och 1:309 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska  

majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB gällande 

samhällsfastigheter, dvs fastigheter som används till skattefinansierad verksamhet och  

som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till förslaget är de stora  

investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och  

nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och förskolor. Hemsö ska  

bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i fastigheter och lokaler  

för samhällsservice.  

 

Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Dona  

Fastigheter AB förvärva del av kommunens fastigheter Skälläckeröd 1:63, 1:15 och  

1:40 och del av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309. 

Det totala markområdet uppgår till cirka 44 600 kvm och innefattar en byggrätt på cirka  

18 100 BTA. Köparen har för avsikt att uppföra en ny skola för årskurs F-9 samt  

tillhörande idrottshallar och utegårdar på markområdet.  

Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussioner parterna  

emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 28 960 000 kronor i enlighet med  

upprättat köpeavtal. 

Under sammanträdet informerar ordförande Ingemar Samuelsson (S) om att en 

barnkonsekvensanalys ska bifogas ärendet inför behandlingen i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02.  

Köpeavtal inklusive bilagor, 2022-03-04.  

Fullmakt signering Hemsö, 2022-03-04.  

Kartbild Ljungskileskolan, 2022-03-01.  

Värderingsutlåtande Uddevalla Skälläckeröd 1:63 m.fl.  

Värderingsutlåtande byggrätter Ljungskile skola. 

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20. 

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Återremiss för att återuppta medborgardialogen i Ljungskile. 

 

David Sahlsten (KD), David Höglund Velasquez (V), Christer Hasslebäck (UP) och 

Martin Pettersson (SD): Bifall till Jarmo Uusitalos (MP) återremissyrkande. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 99 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera detsamma 

och finner kommunstyrelsen besluta att avgöra ärendet idag. 

 

Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera ärendet. 

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen ska avgöra 

ärendet idag. 

 

Ja-röst Nej-röst 

Ingemar Samuelsson (S)  Christer Hasslebäck (UP) 

Monica Bang Lindberg (L)  Ann-Charlott Gustafsson (UP)  

Mikael Staxäng (M) Martin Pettersson (SD) 

Roger Ekeroos (M) Rolf Carlson (SD) 

Paula Berger (S) David Höglund Velasquez (V) 

Stefan Skoglund (S) David Sahlsten (KD)  

Annelie Högberg (S) Jarmo Uusitalo (MP) 

Camilla Johansson (C)   

 

Forts. propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna och finner 

kommunstyrelsen bifalla detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

 

att sälja del av fastigheterna Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 och del av fastigheterna 

Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309 i enlighet med upprättat köpeavtal, för en 

överenskommen köpeskilling om 28 960 000 kronor. 

Reservation 

Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas 

ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2022-04-01 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang-Lindberg (L), Rolf Carlsson (SD)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-04-01 

Sebastian Johansson 
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Handläggare 

 Jenny Nord 

Telefon 0522-69 64 77 
jenny.nord@uddevalla.se 

 

Försäljning avseende del av fastigheterna Uddevalla 

Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt del av Uddevalla 

Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 

majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB gällande 

samhällsfastigheter, dvs fastigheter som används till skattefinansierad verksamhet och 

som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till förslaget är de stora 

investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och 

nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och förskolor. Hemsö ska 

bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i fastigheter och lokaler 

för samhällsservice.  

Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Dona 

Fastigheter AB förvärva del av kommunens fastigheter Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 

1:40 och del av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309. 

Det totala markområdet uppgår till cirka 44 600 kvm och innefattar en byggrätt på cirka 

18 100 BTA. Köparen har för avsikt att uppföra en ny skola för årskurs F-9 samt 

tillhörande idrottshallar och utegårdar på markområdet.  

Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussioner parterna 

emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 28 960 000 kronor i enlighet med 

upprättat köpeavtal.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02 

Köpeavtal inklusive bilagor, 2022-03-04 

Fullmakt signering Hemsö, 2022-03-04 

Kartbild Ljungskileskolan, 2022-03-01 

Värderingsutlåtande Uddevalla Skälläckeröd 1:63 m.fl. 

Värderingsutlåtande byggrätter Ljungskile skola 

Samverkansavtal mellan Uddevalla kommun och Hemsö AB, 2020-02-20 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att sälja del av fastigheterna Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 och del av fastigheterna 

Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309 i enlighet med upprättat köpeavtal, för en 

överenskommen köpeskilling om 28 960 000 kronor. 
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Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har under inledningen av 2020, på uppdrag av den politiska 

majoriteten, tagit fram ett förslag till samverkansavtal med Hemsö AB gällande 

samhällsfastigheter, dvs fastigheter som används till skattefinansierad verksamhet och 

som är specifikt anpassade för samhällsservice. Bakgrunden till förslaget är de stora 

investeringsbehov som finns i kommunen både vad gäller om/tillbyggnad och 

nybyggnad av verksamhetslokaler så som exempelvis skolor och förskolor. Hemsö ska 

bidra genom att långsiktigt äga, utveckla, förvalta och investera i fastigheter och lokaler 

för samhällsservice.  

Som en del av implementeringen av samverkansavtalet föreslås Hemsö Dona 

Fastigheter AB förvärva del av kommunens fastigheter Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 

1:40 och del av fastigheterna Ljungs-Hälle 1:199, 1:288 och 1:309. 

 

Det totala markområdet uppgår till cirka 44 600 kvm och innefattar en byggrätt på cirka 

18 100 BTA. Köparen har för avsikt att uppföra en ny skola för årskurs F-9 samt 

tillhörande idrottshallar på området.  

 

Östra skolan är tänkt för årskurs F-6 med 4-parallelliga klasser och ca 750 elever.  

Skolan innehåller ca 28 klassrum, administration, bibliotek, fritidshem och matsal. För 

årskurs F-3 bedöms utegården uppgå till ca 10 000 kvm och för årskurs 4 - 6 ca 14 550 

kvm.  

Västra skolan är tänkt för årskurs 7 – 9 med 3 parallella klasser och ca 250 elever. 

Skolan innehåller 9 klassrum, specialsalar och idrottshall med fullmått inklusive läktare 

med ca 150 platser. Utegården bedöms uppgå till ca 11 800 kvm. 

 

Markområdet berörs av två detaljplaner som anger kvartersmark för allmänt ändamål, 

”A”. Detaljplanerna avser dels Ändring för del av Ljungskile Skälläckeröd 1:63 m.fl, 

akt 14-LJU-874 från 1970, dels Stadsplan för del av Ljungskile Hälle gård, akt 14-LJU-

939 från 1975. 

 

På markområdet finns per dagens datum flertalet byggnader. Dessa kommer att rivas i 

etapper. Köparen ska på säljarens bekostnad ombesörja att byggnaderna rivs i enlighet 

med LOU. Parterna är överens om att verka för att återbruka material från befintliga 

byggnader inom markområdet. I första hand ska material återbrukas för ny byggnation 

inom markområdet. 

Så snart kommunen genomfört försäljningen av markområdet till Hemsö Dona 

Fastigheter AB kommer Hemsö påbörja byggnationen av den nya skolan och i samband 

med detta har ett hyresavtal ingåtts mellan parterna där kommunen blir hyresgäst.  

 

Överlåtelsen ska fullgöras genom fastighetsbildning varvid undertecknat köpeavtal 

läggs till grund för förrättningen och beslut genom fastighetsbildning. 
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Köpeskillingen grundar sig på utförda värderingar och har efter diskussioner parterna 

emellan landat på den föreslagna köpeskillingen om 28 960 000 kronor i enlighet med 

upprättat köpeavtal. 

 

Det bokförda värdet för Ljungskileskolan per 2022-02-28 är cirka 8 200 000 kronor. 

 

Parternas skyldighet att fullgöra köpeavtalet är villkorat av att lagakraftvunnet beslut 

om att ingå köpeavtal har fattats av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

att hyresavtalen (tre stycken) avseende skola tecknas mellan Uddevalla kommun och 

Hemsö Dona Fastigheter AB och att lagakraftvunnet beslut om att teckna hyresavtalen 

har fattats av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

att bygglov som medger byggnation för skola beviljats genom beslut som vunnit laga 

kraft; 

att tilldelningsbeslut avseende entreprenaden har vunnit laga kraft;  

och att beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft.  

För det fall villkoren inte uppfylls ska parterna vara berättigade att säga upp ingånget 

köpeavtal. Parterna är dock överens om att i första hand aktivt verka för att genomföra 

en ny anpassad fastighetsbildning och/eller genomföra övriga åtgärder som krävs för att 

tilldelningsbeslut avseende entreprenaden kan vinna laga kraft eller åtgärder för att tillse 

att köparen erhåller bygglov. 

 

 

 

 

  

 

 

Malin Krantz  Jenny Nord 

Kommundirektör mark- och exploateringsingenjör  

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Hemsö Dona Fastigheter AB 
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Detta SAMVERKANSAVTAL ("Avtalet") har nedan angivet datum träffats mellan:

(1) Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, ("Kommunen"); och

(2) Hemsö Fastighets Ä8, org.nr 556179-8169, ("Hemsö").

Kommunen och Hemsö benämns nedan var för sig "Payt" och tillsammans "Parterna"

BAKGRUND

A, Uddevalla kommun är en starkt växande kommun i Bohuslåin. Kommunen står inftir stora
investeringar de närmaste åren i nya bostadsområden, kommunala verksamhetslokaler samt
infrastruktur etc. Med anledning av detta har Kommunen och Hemsö kommit överens om
att Hemsö ska bidra till Kommunens expansion genom att langsiktigt äga, utveckla,
förvalta och investera i fastigheter och lokaler för samhällsservice.

Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat pä attäga, fcirvalta och utveckla
samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland
och Tyskland. Beståndet uppgår idag till ca 55 miljarder kronor. Hemsös majoritetsägare är

Tredje AP-fonden.

B

C. Parterna har fcirt diskussioner om fastighetsförvärv, markanvisningar och
samverkansprojekt och kommit överens om att träffa följande Avtal om samverkan
avseende utveckling av samhällsfastigheter, och markförvärv i samband därmed, i
Uddevalla.

DEFINITIONER

"Avrop 1" definieras i punkt 2.I(a).

"Avrop 2" definieras i punkt 2.1(b).

"Avsiktsftirkla rin gen" definieras i Avtalets bakgrundsavsnitt.

"Avtalet" avser detta samverkansavtal, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda ändringar
av och tillägg till dessa i enlighet med punkt 14.2.

"Ekonomisk Ram" definieras i punkt 2.1(b).

"Erforderliga beslut inom kommunen" avser kommunens för var tid gällande
beslutsordning.

"Färdigställandet" definieras i punkt 2.1(0.

"Förstudiefasen" definieras i punkt 2.1(b).

"Genomftirandefasen" defi nieras i punkt 2.1 (e).

"Hemsö" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Initial Analys" definieras i punkt 2.1(a).

1.
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1

2.r

"Kommunen" definieras i inledningen till detta Avtal

"Parterna" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Planeringsfasen" definieras i punkt 2.1(d).

"Programfasen" definieras i punkt 2.1(c).

"Styrgruppen" definieras i punkt 4.1.

övnncnrpANDE oM pÄRTERNAS SAMVERKAN

Parterna har kommit överens om en samverkansmodell för nuvarande och kommande
gemensamma projekt (ny- och ombyggnation) enligt vad som följer av denna punkt 2.

Samverkansmodellen rir indelad i olika faser i enlighet med den schematiska bild som
framgår av Bilaga I och niirmare beskrivs nedan.

(a) "Initial Analys" avser det inledande steget i Parternas gemensamma projekt. Båda
Parler har möjlighet att initiera ett om- och/eller nybyggnadsprojekt inom
Uddevalla kommun och därmed starta den Initiala Analysen. Partema ska i den

Initiala Analysen bedöma forutsättningarna för projektet och om projektet ska
utredas ytterligare. Om båda Parter finner det initierade projektet intressant, ska
Parlerna inom ramen för den Initiala Analysen i samråd bland annat ta fram en

förstudiebudget som ska beslutas skriftligen av Styrgruppen och godkännas via
Erforderliga beslut inom kommunen. ("Avrop 1"). För det fall Avrop I ej sker ska
kostnader hänförliga till den Initiala Analysen bäras av respektive Part. Om beslut
om Avrop I fattas inleds Förstudiefasen.

(b) "Förstu diefasen " innefattar framtagande av pro grambudget,
produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de principer som
framgår av punkt 5 nedan ("Ekonomisk Ram"). Förstudiefasen inleds efter att
beslut om Avrop I fattas.

Under Förstudiefasen är avsikten att någon av Parterna antingen ansöker om
förhandsbesked avseende bygglov eller att någon av parterna parallellt initierar en
detaljplaneprocess genom att lämna in en planansökan till
kommunledningskontoret som dåirefter bereder ärendet rörande planbesked.
Markanvisningsavtal ska ingås för att bland annat reglera föruts?ittningarna för en

framtida överlåtelse. Det noteras härvid att en sådan direktanvisning av mark
kräver beslut i kommunstyrelsen. En värdering av marken ska göras i enlighet med
de principer som framgår av punkt 7 nedan. Sådant avtal ska, i förekommande fall,
vara villkorat av exempelvis en lagakraftvunnen detaljplan. Parterna är överens om
att beslut under Förstudiefasen ska vävas in i kommunens befintliga besluts- och
organis ationsprocess.

Under Förstudiefasen ska Parterna vidare reglera kostnaderna för planprocessen
och, i fiirekommande fall, ingå plankostnadsavtal.

Parterna ska under Förstudiefasen ta fram en Ekonomisk Ram för projektet i
enlighet med det exempel som framgår av Bilaga2. Den Ekonomiska Ramen ska
innehålla uppskattade uppgifter om samtliga projektrelaterade kostnader, inklusive
en förenklad produktionskostnadskalkyl samt en budgetreserv. Budgetreserven ska
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(c)

(d)

innefatta oförutsedda kostnader under det fortsatta arbetet med projektet. Patlerna
ska verka för att den Ekonomiska Ramen hålls. För det fall att någon kostnadspost
överskrids så ska Parterna i god samverkansanda verka för att någon annan post

sänks i motsvarande mån. Om detta inte är möjligt ska Parterna gemensamt besluta
om att budgetreserven får användas.

Pafterna är överens om att beslut under förstudiefasen ska vävas in i Kommunens
befintliga besluts- och organisationsprocess. Om Parterna under Förstudiefasen
beslutar att inte gå vidare med projektet ska Parterna undersöka möjligheten till att
ta ett omtag avseende projektet, alternativt att reglering av nedlagda kostnader ska

ske enligt punkt 6 nedan.

Om parterna kommer överens om indikativ hyresnivå och den Ekonomiska
Ramen, produktionskostnadskalkyl, programbudget och tidplan ska Parterna fatta
beslut om "Avrop 2" varpä Programfasen inleds, se bilaga 1.

"Programfasen" avser den fas som inleds efter det att aktuell detaljplan har varit
föremål för samråd. Under denna fas ska Parterna bl.a. fastställa kvalitet och krav
på projektet genom att projektera fram programhandlingar. Dessutom upprättas ett
hyresavtal avseende projektet i enlighet med principerna i den Ekonomiska Ramen
och punkt 5 nedan.

Under Programfasen tas en förnyad produktionskalkyl fram baserad på de nya
uppgifter och förbättrade handlingar som tas fram under Programfasen varpå den

Ekonomiska Ramen uppdateras med de nya uppgifterna. I samband därmed
fastställs bashyran som efter att hyresavtalet undertecknats justeras i enlighet med
punkt 5.1 (c) (ii) nedan.

Pro gramfasen omfattar dessutom eventuell a m arkförviirv/upplåtelser som kan
komma att genomföras genom fastighets-/marköverlåtelseavtal eller
överenskommelse om fastighetsreglering. Sådant avtal ska forst godkännas av rätt
instans enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente och delegationsordning samt

vara villkorat av att aktuell detaljplan i förekommande fall vinner laga kraft samt
att hyresavtal tecknas på överenskomna villkor. Fullföljandet av detaljplanen ska
sedan ske genom ett granskningsförfarande följt av beslut om antagande i
kommunfullmäktige. Pafterna ska arbeta utifrån en "full transparens"-princip med
en gemensam ekonomisk ram under Programfasen.

Om Partema under Programfasen beslutar att inte gå vidare med projektet ska
Parterna undersöka möjligheten till att ta ett omtag avseende projektet, alternativt
att reglering av nedlagda kostnader ska ske enligt punkt 6 nedan.

Programfasen övergår till Planeringsfasen i samband med att Parterna ingår ett
hyresavtal och eventuella övriga erforderliga avtal för projektets genomförande.

"Planeringsfasen" följer efter Programfasen. Under denna fas ska Hemsö tafran
projekthandlingar som ska ligga till grund för framtida förfrågningsunderlag. Det
noteras härvid särskilt att Kommunen ska ha möjlighet att inkomma med
synpunkter och kommentarer avseende utformningen av sådana projekthandlingar.
Parterna ska genom Kommunen handla upp erforderliga entreprenader enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt därefter ingå entreprenadavtal.
Kommunen är upphandlande myndighet och åir även den part som kommer altfatla
tilldelningsbeslutet. Kommunen ska upphandla entreprenaden i nära samarbete
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2.2

2.3

3.

med Hemsö. Hemsö ansvarar för att ta fram administrativa föreskrifter (AF)
upphandlingsftjreskrifter (AFB), inkluderande bl.a. obligatoriska krav ("skakrav")
i nära samarbete med Kommunen. Hemsö ansvarar för att ta fram och
tillhandahålla övriga handlingar (inkl. proj ekthandlingar) och kontraktsvillkor.

(e) "Genomftirandefasen" inleds när entreprenadavtal är tecknat.
Genomförandefasen omfattar bl.a. att tillse att förpliktelser i hyresavtal och
entreprenadavtal efterföljs,harrtera löpande frågor med anledning av byggnation
samt ÄTA-arbeten. Hemsö ansvarar för att tillse att byggnationen sker i enlighet
med hyresavtal och entreprenadavtal. När entreprenaden är f;irdigställd och
slutbesiktigad avslutas projektet genom fiirdigställande.

(0 "Färdigställandet" avser det avslutande ledet i Parternas samverkan i ett projekt
då Parterna ska göra en slutlig reglering av hyresnivån i enlighet med hantering av
ÄTA-arbeten enligt punkt 5.1 (c) (ii) samt tillse att överlämning sker från
entreprenören till Hemsö såsom fastighetsägare och Kommunen såsom
hyresgäst/verksamhetsutövare på ett tillfredsställande sätt.

Om Parterna beslutar om att uppföra en byggnad som liknar en byggnad som Parterna
tidigare har uppfört eller i övrigt identifierat, så kan samverkansmodellen kortas ner och
anpassas för det aktuella objektet. Den totala projekttiden kan till exempel kortas ner
genom att den Initiala Analysen utgår och att Parterna istället inleder direkt med
Förstudiefasen. Utöver det faktum att den totala projekttiden kan kortas ner åir Parterna
överens om att byggnadens tekniska kvalitet kommer attvarabestämd med utgångspunkt i
det valda objektet, dock att mindre ändringar kan komma att göras inom ramen för
projektet.

Utöver vad som framgår av punkt 2.2 ovan är Parterna överens om att Styrgruppen via
Erforderliga beslut inom kommunen kan ta fram förslag till beslut att göra avsteg från
ovanstående samverkansmodell när det är erforderligt.

F'ASTIGHETER OCH PROJEKT

3.1 Samverkan och exklusivitet

3.1.1 Parterna är vid ingåendet av detta Avtal överens om att samverka kring utveckling
av samhällsfastigheter i Uddevalla, dels att genom att Hemsös dotterbolag
förvärvar befintliga samhällsfastigheter av Kommunen dels genom att utföra
nybyggnation av lokaler inom nya samhällsfastigheter i enlighet med vad som
framgår av denna punkt 3.

3.1.2 Parterna är överens om att samverka kring utvecklingen av ett antal
samfiillsfastigheter i Uddevalla kommun. Samverkan omfattar följ ande
identifi erade fastigheter och proj ekt:

a) Rotviksbroprojektet

Rotviksbroprojektet omfattar hela eller del av fastigheten Uddevalla Högås
Torp 1:10 och avser förvärv av befintligt äldreboende och förskola
(Kreatören) på fastigheten. Kommunen har identifierat ett behov av att
bygga ut äldreboendet och Pafterna är överens om att det är av yttersta vikt
att denna tillbyggnation startar så snart som möjligt.

{v
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

b) Ljungskileprojektet

Lj ungskileproj ektet omfattar förskola och grundskola i Lj ungskileområdet
i Uddevalla:

Nya Hälle.förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla
Ljungs-Hälle 1:129, 7:288, l:399 och 1:406 och avser byggnation av en ny
förskola. Parterna är överens om att byggnation av denna förskola behöver
inledas så snart som möjligt för att bl.a. möjliggöra ombyggnationen av
Ljungskileskolan.

Ljungskileskolan, omfattar hela eller delar av fastigheterna Uddevalla
Skälläckeröd 7:6, 7:75, l:40 och Ljungs-Hälle 1:288 och 1:309 och avser
om- och nybyggnation av Ljungskileskolan till en F-9 skola samt
tillhörande idrottshall/idrottshallar. Parterna är överens om att verka för att
framtida om- och nybyggnation sker inom befintlig detaljplan.

Råssbyn.förskola, omfattar hela eller delar av fastigheterna Forshälla-
Strand 5:l och avser byggnation av en ny forskola.

Grundskola Ammencis/Skciret, omfattar hela eller delar av fastigheterna
Forshälla-Röd2:12 samt Forshälla-Röd 2:15, och avser byggnation av en

ny F-6 skola samt en idrottshall.

Forshdllaskolan, omfattar hela eller delar av fastigheten Buddeberg 2: I 3

och avser förvärv och utveckling av befintlig grundskola och förskola.

Ovanstående projekt befinner sig i olika faser av Partemas gemensamt
identifierade samverkansmodell som framgår av punkt 2 ovan. Partema ska
gemensam identifiera vilket steg i samverkansmodellen respektive projekt befinner
sig i.

Hemsö har en exklusiv rätt att förhandla villkoren kring förvärv och utveckling av
de fastigheter och proj ekt som omn?imns ovan i punkt 3 .l .2, innebarande att
Kommunen förbinder sig att varken direkt eller indirekt förhandla med någon
annan part avseende de aktuella fastigheterna/projekten. Exklusiviteten avseende

respektive fastighet/projekt gäller, i relation till var och en av
fastigheterna/projekten, fram till det tidigare av att bindande avtal träffas eller
förhandlingar angående den aktuella fastigheten/det aktuella projektet avbryts.

Parternas intention åir att teckna hyresavtal för samtliga fastigheter/projekl i punkt
3.1.2 med Kommunen som hyresgäst i ett långsiktigt hyresförhållande. Kommunen
och Hemsö åir införstådda med att de hyresavtal som innefattar om- till- eller
nybyggnation kan anses utgöra en upphandlingspliktig byggentreprenad enligt
LOU. Parterna ska handla i enlighet med LOU och formema för parternas
tillämpning av LOU ska regleras särskilt för respeklive fastighet/projekt.

Parterna har även möjlighet att fortsatt föra diskussioner för att identifiera andra
potentiellt lämpliga fastigheter och projekt för samhällsservice varpå Partema är /\
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överens om att de principer som beskrivs för samverkan och föruärv av
fastigheterna/projekten i detta samverkansavtal även kan tillämpas på sådana
fastigheter/proj ekt som Pafterna gemensamt identifi erat.

3.2 Allmänt om byggnadsmaterial, miljöcertifiering och standard

Hemsö arbetar utifrån konceptet "Giftfri skola" och "Giftfri förskola" genom medvetna
materialval, exempelvis SundaHus. Pafterna har som målsättning att certifiera alla
nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad Qllivå Silver) eller liknande
certifieringssystem. Standard och kvalitet i nyproduktion vad avser ingående produkter och
material ska motsvara Hemsös standard i andra, liknande, nybyggnadsprojekt.

4. ORGANISATION

4.1 För genomförandet av Parternas samverkan under detta Avtal ska en gemensam styrgrupp
inrättas ("Styrgruppen"). Styrgruppen ska bestå av två behöriga företrädare från
respektive Part. Kommunens företrädare ska internt bereda frågor i enlighet med
Erforderliga beslut inom kommunen inför styrgruppsmöten. Hemsö är dock medveten om
att beslut som fattas av Kommunens representanter i styrgruppen kan komma attvara
bindande för kommunen forst efter att Erforderliga beslut inom kommunen har fattats. Det
noteras att vid avtalets skrivande fattas kommunens politiska beslut i kommunens
styrgrupp for stadsutvecklingsprojektet. Styrgruppens sammanträden ska protokollföras.

4.2 Styrgruppens grundläggande ansvar och uppgifter är:

(a) att tillse att Parternas samverkan fortlöper optimalt med syfte att genomföra en
gemensam utveckling av samhällsservice;

(b)

(c)

(d) att följa upp budget och fatta beslut i frågor som uppkommer mellan Parterna med
anledning av samverkan och affiirsprocess enligt detta Avtal.

Vardera Part ätar sig att tillse att respektive företrädare i Styrgruppen vid behov med stöd
av bisittare och/eller särskild fullmakt/delegation är behörig atlfatta erforderliga beslut
inom ramen för Styrgruppens ansvar och uppgifter enligt punld 4.2 ovan, dock med
reservation för vad som anges i punkt 4.1. Beslut i Styrgruppen kräver enighet.

Parterna är vidare överens om att särskilda projektgrupper för respektive projekt (eller för
vissa projekt gemensamt) ska tillsättas av Parterna gemensamt eller av Styrgruppen. För
det fall att enighet inte kan uppnås vid beslutsfattande i en projektgrupp, trots upprepade
försök altfattabeslut i viss fråga, ska Part ägarätt att påkalla atlfrägan hänskjuts till
Styrgruppen.

Eventuell övrig organisation (såsom t.ex. särskilda arbetsgrupper) tills?itts av Parterna
gemensamt eller Styrgruppen i takt med att sådant behov identifieras under
samverkansprocessen.

Parterna är överens om att i samband med Styrgruppens, respektive projektgruppernas,
första möte fastställa riktlinjerna ftir besluts- och mandatordning, mötesfrekvens,
formalisering av beslut etc.

att besluta om Avrop I samt Avrop 2;

altfatla beslut som föranleder en förändring av tidsplan för projekten;

4.3

4.4

4.5

f\

4.6
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HYRESAVTAL

(a) Parterna är överens om att hyran för respektive projekt ska fastställas enligt en

formel innebärande att samtliga projektkostnader multipliceras med en
överenskommen procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för
respektive projekt med nedanstående föfiydliganden.
Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående

kostnadsposter ska tillämpas) ska inkludera:

(i) kostnader för markförvärv;

(iD sanering, rivning och/eller andraätgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex.
kompensatoriska åtgiirder) beroende på aktuell ansvarsfordelning vid
respektive markftirvärv;

(iiD Hemsös projektledningskostnader (såväl interna som externa);

(iv) Hemsös projekteringskostnader som hänför sig till det aktuella projektet
(förstudie, program, planering);

(v) anslutningsavgifterochandramyndighetskostnadersåsom
detaljplanekostnader, exploateringsavgifter, bygglovskostnader och
fönättningskostnader m.m. ;

(vi) försiikring;

(vii) samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive fiirdigprojektering *.-.);

(viii) samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive fiirdigprojektering
m.m.);

(ix) kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt;

(x) ÄTA (undantaget ÄTA som Hemsö ska svara för enligt punkt (a)(c)(ii)
nedan) och oförutsett; och

(xi) eventuellabidrag.

(b) Ett räkneexempel utvisande projektkostnader och hyresberäkning framgår av
Bilaga 2.Häwid noteras att det vid fastställande av procentsats ftjr ett specifikt
objekt ska tas i beaktande bl.a. läge, hyresavtalslängd, marknadsläge,
finansieringskostnader och restvärdesrisk.

(c) Parterna är överens om att bashyran för hyresavtalen inom respektive projekt som
utgångspunkt ska fastställas genom ftiljande två steg.

(D Bashyran ska bestämmas i respektive hyresavtal i samband med
undertecknandet och baseras på det underlag som Parterna gemensamt har
tagit fram under det aktuella projektets process enligt punkterna 2.1(a)-(c)
ovan. Om inkomna anbud i den offentliga upphandlingen är fiir dyra, och
Hemsö eller Kommunen inte väljer att i förhållande till Kommunen eller

\
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6.

6.1

Hemsö stå denna fördyring, ska upphandling avbrytas, en ny upphandling
genomföras eller ett omtag kring det aktuella projektet göras.

(ii) Bashyran ska uppdateras och slutligt fastställas när verksamhetsspecifika
ÄTA-arbeten hänförliga till den upphandlade entreprenaden har reglerats i
samband med Färdigställandet enligt punkt 2.1(f) ovan. Parterna är

överens om att ÄTA-arbeten ska regleras i en projektgenomförandebilaga
till respektive hyresavtal och innefatta sådana ändringar och tillägg som
görs efter det att hyresavtal har ingåtts. Kostnader för ändringar och tillägg
som görs innan dess ska istället regleras i enlighet med den
samverkansmodell sorn framgär av punkt 2.1 (a)-(d) ovan samt den
Ekonomiska Ramen. Parterna är överens om att grundprincipen fc;r ÄTA-
arbeten är att dessa ska inkluderas i den Ekonomiska Ramen och därmed
vara hyresgrundande. För undvikande oklarhet noteras att detta även avser

oförutsedda ÄTA-arbeten som beror på omständigheter som inte någon av
Parterna har kunnat förutse (t.ex. myndighetsbeslut eller hinder i mark).
Därutöver kan någon av Parterna ensam påkalla ett ÄTA-arbete varvid den

Part som orsakar och/eller påkallar ett ÄTA-arbete ska svara för
kostnaderna hänförliga till sådant arbete.

KOSTNÄDSFORDELNING

Budget och kostnadsftirdelning

Parterna ska löpande och gemensamt överenskomma om en projektbudget för, och
principer för fördelning av, kostnader hänförliga till de olika delmomenten inom
respektive utvecklingsprojekt enligt detta Avtal (se närmare i punkt 2 ovan och
Bilagal).

Ekonomisk reglering av de gemensamma samverkansåtgärderna enligt punkt 2
ovan ska Parterna emellan i första hand ske genom instruktion till den aktör som

ska utföra den gemensamma åtgärden om fakturering till respektive Paft baserat på
överenskommen kostnadsfördelning. Om sådan hantering inte är möjlig ska
ekonomisk reglering Partema emellan ske genom kvartalsvisa avstämningar av
upplupna kostnader.

Om ett Projekt av någon anledning, exempelvis genom bristande förutsättningar
eller av kostnadsskäl, saknar förutsättningar för att genomföras är Parterna överens
om att i största möjliga mån forsöka ta ett omtag kring det aktuella projektet. För
det fall Kommunen ändock väljer att avbrytaprojektet ska Kommunen, mot att
Kommunen erhåller rätten till samtliga framtagnahandlingar, svara för Hemsös
externa kostnader (krona för krona) hänförliga till projektet, inklusive men inte
begriinsat till kostnader för sådana icke avbeställbara arbeten eller uppdrag som har
godkänts genom Avrop 1 respektive Avrop 2, genom undertecknande av hyresavtal
och/eller genom annan särskild överenskommelse mellan Partema. Hemsö ska
dock svara för sina egna projektledningskostnader, varmed avses kostnader ftir
Hemsös personal alternativt kostnader för motsvarande arbete som läggs ner av
externa konsulter. För undvikande av oklarhet kan Hemsös interna
projektledningskostnader således inte komma att bli föremål för
kostnadsfördelning enligt detta Avtal for det fall att ett projekt avbryts.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

{v
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6.1.4 För det fall att Hemsö väljer att avbryta projektet eller av någon anledning väljer
att inte göra ett omtag kring projektet i enlighet med vad som framgår av punkt
6.1.3 ovan ska, istället för vad som framgår av punkt 6.1 .3, Hemsö svara för
samtliga kostnader med anledning därav.

6.1.5 Utöver den kostnadsfördelning som gäller enligt denna punkt 6 har Parterna inte
rätt att framställa några krav pävarandra med anledning av att ett projekt avbryts
Dock kan ersättningsrätt för respektive part föreligga om bindande hyresavtal,
fastighetsöverlåtelse eller exploateringsavtal tecknats och parl inte fullföljer sina
skyldigheter enligt tecknat avtal.

6.7.6 Det noteras att den kostnadsfördelning som gäller enligt punkt 6.1 .3-6.1 .4 ska gälla
på motsvarande sätt för det fall att detta Avtal, och Partemas samarbete med
anledning därav, upphör attgälla (se punkt 10 nedan).

6.2 Hantering av framtagna handlingar vid avbrytande av projekt/upphörande av
Avtalet

För det fall Parternas samverkan kring ett objekt och/eller projekt avbryts i förtid och/eller
detta Avtal upphör att gälla ska den Part som har svarat för kostnadema för framtagandet
av handlingarna erhålla äganderätten till dem. Parterna ska gemensamt verka för att
samtliga rättigheter kopplade till handlingarna överlåts till den part som enligt denna
bestämmelse ska erhålla äganderätten till handlingarna. För undvikande av missförstånd;
för de fall Kommunen ersätter Hemsö i enlighet med punkt 6.1.3 ska Kommunen erhålla
äganderätten till handlingarna. Parterna är dock överens om att båda Parter ska ha rdtt aII
använda samtliga handlingar som har tagits fram inom ramen för ett projekt.

VÄRDERING AV MARK OCH BYGGNADER

7.1 Förvärvabefintligabebyggdasamhällsfastigheter

7 .l.l Köpeskillingen ftir Hemsös forvärv av befintliga samhällsfastigheter ska baseras på
en oberoende värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna. Underlag
och instruklion för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna och ska

handlas upp och bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den Ekonomiska
ramen. Utsett värderingsinstitut ska ta del av den tekniska due diligence som
Hemsö avser genomföra i samråd med Kommunen.

7.1.2 Om den oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger

endera Part rätt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid
marknadsvärdet därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna.
Den Part som påkallar en ny oberoende värdering ska stå kostnaden for sådan

värdering.

7.2 Förvärv av obebyggda samhällsfastigheter

Köpeskillingen ftir Hemsös förvärv av obebyggda samhällsfastigheter ska baseras
på en oberoende värdering och fastställas efter förhandling mellan Parterna.
Underlag och instruktion för värderingen ska utarbetas gemensamt mellan Parterna
och ska handlas upp och bekostas av Kommunen och därmed inte ingå i den
Ekonomiska ramen.

7

7.2.1
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7.2.2

7.2.3

Utsett viirderingsinstitut ska göra en bedömning av marknadsvärdet utifrån en
byggrättsvärdering baserat på byggrättens totala BTA ovan mark exklusive
friliggande komplementbyggnader t.ex. cykelftirvaring och förråd.
Värdebedömningen fcir byggrätten ska utgå från ett scenario diir detaljplanen är
antagen vid värdetidpunkten. Värdering ska således utgå från förutsättningen att
byggnation skulle kunna påbörjas vid värdetidpunkten. Vid värdering av mark för
skoländamål ärParterna dessutom överens om att hänsyn skatas till rådande
skolpeng.

8.

8.1

Om den oberoende våirderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger
endera Part riitt att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid
marknadsvärdet därvid ska baseras på ett snitt av de genomförda värderingarna.
Den Part som påkallar en ny oberoende värdering ska stå kostnaden fcir sådan
värdering.

övnnr,ÅTELSEFöRBUD

För det fall att Hemsö önskar avyttra direkt eller indirekt, något objekt som omfattas av
detta Avtal är Parterna överens om att Kommunen ska ha en förköpsrätt avseende sådant
objekt. Kommunens förköpsrätt enligt denna punkt 8 innebär att Hemsö endast har rätt att
avyttra ett objekt till en tredje part om Hemsö (i) har erbjudit Kommunen att förvåirva det
aktuella objektet, samt (ii) att Kommunen avböjer ett sådant erbjudande.

Erbjudandeskyldigheten enligt punkt 8.1 ovan fullgörs genom skriftligt meddelande till
Kommunen med det pris och övriga villkor som ska gälla för förviirvet. Om Kommunen
önskar förvärva det aktuella objektet till angivet pris och övriga angivna villkor, ska
Kommunen inom 30 dagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen underätta Hemsö
därom. Ett uteblivet svar ska anses som att Kommunen tackar nej till att förvärva det
aktuella objektet.

Priset för det aktuella objektet ska motsvara det högsta budet som Hemsö erhållit från en
tredje part avseende objektet. Om Hemsö inte erhållit något bud ska en oberoende
värdering tas fram av Hemsö och som Kommunen därefter får ta ställning till. Om den
oberoende värderingen leder till ett enligt endera Part oskäligt resultat äger endera Partrctt
att påkalla ytterligare en oberoende värdering, varvid marknadsvärdet fastställs till ett snitt
av de genomförda värderingarna.

Hemsö äger rätt att utan hinder av vad som ovan föreskrivits i denna punkt 8 överlåta ett
objekt till ett av Hemsö helägt dotterbolag, under förutsättning att Hemsös rättigheter och
skyldigheter enligt detta Avtal överförs på sådant dotterbolag.

Förköpsrätten enligt denna punkt 8 ska gälla i tjugofem (25) är eller objektets
hyresavtalslängd från dess att det aktuella objektet f?irdigställdes.

8.2

8.3

8.5

8.4
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9 TIDPLAN

Parterna har kommit överens om en preliminär tidplan för genomftirandet enligt Bilaga 3.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta Avtal gäller fran och med dagen för Parternas undertecknande av detta Avtal och till
och med den dag då samtliga samverkansprojekt har fiirdigställts om inte annat framgår
nedan.

Part äger rält att säga upp detta Avtal med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid
om (i) omständighet inträffar som väsentligen försvårar genomförandet av Parternas
samverkan enligt detta Avtal, (ii) endera Part begar ett väsentligt brott mot någon
bestämmelse i detta Avtal, varvid den andre Parten ska ha ratt att säga upp detta Avtal.
Uppsägning ska framställas skriftligen till den andra Parten.

11. KONSEI(VENSER AV UPPHORANDE

Om detta Avtal upphör att gälla enligt punkt 10 ovan ska eventuella kostnader som
beslutats om enligt punkt 6 ovan, och som inte redan reglerats mellan Parterna, slutligt
regleras. Därutöver ska Parterna inte ha några anspråk motvarandra till följd av Avtalets
upphörande.

t2 VILLKOR

Detta Avtal ftjrutsätter för sin giltighet och bestånd att kommunfullmäktige i Uddevalla
kommun fattar beslut om att godkänna Avtalet.

13. MEDDELANDE

13.1 Alla meddelanden med anledning av detta Avtal ska vara skriftliga och ska skickas till (i)
adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i enlighet
med denna punkt 13.1 (Meddelanderz). I denna punkt ska "skriftlig" anses innefatta e-mail
men inte fax. Ett meddelande via e-mail ska efterföljas av ett brev levererat personligen
eller skickat med bud eller rekommenderat om mottagandet inte har bekräftats via
motparten enligt punkt 13.2(c) nedan.

Kommunen

Uddevalla kommun
Att. Peter Larsson
Adress (brev): Uddevalla Kommun, Stadshuset, 451 81 Uddevalla
Adress (bud): Uddevalla kommun, Varvsvägen 7,45150 Uddevalla
Mail : peter. larsson@uddevalla. se

Hemsö:

Hemsö Fastighets AB
Attn. Anna Marand
Adress (brev): Box24 287, I04 5 1 Stockholm

10.

10.1

10.2

N,

Pt



l2(r3)

13.2

14. övnrcr

14.1

14.2

14.3

15.

Adress (bud): Linnö gatan 2, Stockholm
Mail : anna.marand@hemso. se

Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet. För
det fall en Parl inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget:

(a) om levererat personligen eller skickat med välrenommerad budfirma (med erhållet
leveranskvitto), den dag det mottogs av mottagaren om det mottogs före kl. 17.00
en vardag och i annat fall nästkommande vardag;

(b) om skickat inom Sverige, en vardag, eller om skickat utanför Sverige, fem
vardagar, efter det att det skickats med rekommenderat brev med begiirt
leveranskvitto; eller

(c) om skickat med e-mail, den dag det skickades om det skickades före kl. 17.00 en
vardag, och i annat fall nästkommande vardag, förutsatt att det styrks av ett
sändkvitto eller bekräftelse från avsändaren som inte är automatiskt genererat
utvisande att sändningen har gått igenom.

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte överlåtas eller pantsättas utan
motpartens skriftliga medgivande. För undvikande av oklarhet noteras dock att Hemsö, vid
eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa andra helägda dotterbolag som köpare av
sådan fastighet under förutsättning att Hemsö lämnar erforderlig säkerhet i samband med
sådan anvisning.

Tillägg till och ändringar i detta Avtal ska vara skriftliga och behörigen undertecknade av
Parterna för att bli gällande.

Parternas bedömning är att den samverkan som sker enligt detta Avtal inte innebär
tillskapandet av ett enkelt bolag.

TVIST

Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras i allmän domstol.

/\/tv
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Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Partematagitvar sitt.

Ort:
Datum

IIDDEVALLA KOMMLIN

Namn:

Namn

Ort:Stockholm
Datum: 2020- OL - ?n

HEMSO FASTIGHETS AB

Namn:

StVf
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Fullmakt 

 
Härmed befullmäktigas Johanna Nyström att ensam företräda och teckna firman för 

Hemsö Dona Fastigheter AB, org.nr. 556795-8987 (”Bolaget”), i samband med Bolagets 

förvärv av del av fastigheterna Uddevalla Skälläckeröd 1:63, 1:15 och 1:40 samt Uddevalla 

Ljungs-Hälle 1:309, 1:288 och 1:199 (”Markområdet”). Befullmäktigandet innefattar, 

men är inte begränsat till, att underteckna fastighetsöverlåtelseavtal, hyresavtal 

avseende Markområdet och därmed förekommande handlingar, samt att i alla övriga 

avseende företräda Bolagets intressen i samband med förvärv av Markområdet.  

Denna fullmakt gäller från dagen för undertecknandet och till och med den 1 juni 2022. 
 

____________________ 
 
Datum: 1 mars 2022 
 
 
För HEMSÖ DONA FASTIGHETER AB 
 
 
 
____________________    
Nils Styf    
 
 

Transaktion 09222115557464074827 Signerat NS
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av mark/byggrätt om 11 050 kvadratmeter bruttorea (BTA) för skoländamål inom 
delar av Uddevalla Ljungs-Hälle 1:199, 1:309, Skälläckeröd 1:15, 1:40 och 1:63.  

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Uddevalla kommun, genom Jenny Nord. 

Uppdrag, syfte 
Uppdraget är att bedöma ett indikativt marknadsvärde för byggrätt skoländamål.  

Värderingen skall användas som underlag inför projektering. Uppdragsgivaren har beställt en förenklad re-
dovisning och kortfattad objektsbeskrivning. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-07-05. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning. De 
allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet vad 
gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsobjektets 
tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar av 
framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. De allmänna villko-
ren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som för icke auktorise-
rade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för kommunala gator/vägar på allmän plats ingår, d.v.s. är 
erlagda och således inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen). 

Anslutningsavgifter för VA ingår ej i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen). Eventuella 
anslutningsavgifter för VA som en köpare kan tillgodogöra sig efter rivning av befintliga byggnader ingår ej i 
det bedömda värdet. 
 
I värdebedömningen har ej hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 
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Eventuellt belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha någon inverkan av betydelse på 
genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering inom värderingsobjektet. 

Särskilda förutsättningar 
Värderingen förutsätter laga kraft vunnet bygglov eller detaljplan avseende en byggrätt om 11 050 kvadrat-
meter BTA för skoländamål. 

Värderingen avser värderingsobjektet i obebyggt skick med befintlig bebyggelse riven samt med bortseende 
från gällande detaljplaner. 

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att överblicka påverkan på såväl näringsli-
vet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Olika segment/tillgångsslag kommer 
att påverkas olika mycket och det är svårt att prognosticera dels under hur lång tid det kommer att ha negativ 
effekt och dels hur stor omfattningen kommer att bli. Med anledning av detta är värdebedömningen behäftad 
med en större osäkerhet än vad som annars skulle varit fallet utan denna påverkan. 

Besiktning och värderingsunderlag 
Översiktlig syn utfördes av Sven Jungland från Svefa 2021-06-16.  

Följande uppgifter har inhämtats som värderingsunderlag: 

 Utdrag ur fastighetsregistret samt kartor  
 Uppgifter ur ortsprisdatabas avseende köp av jämförbara objekt 
 Kartskiss och preliminär projekterad volym  
 Svefas värderingsarkiv 

2. Värderingsobjekt 

Objektsbeskrivning 
Värderingsobjektet ”Ljungskileskolan” är beläget relativt centralt i Ljungskile tätort. Omgivningarna utgörs av 
blandad bebyggelse med småhus, hyreshus och fd ”Turisten”. Avståndet till Ljungskile centrum där visst 
utbud av allmän och kommersiell service samt järnvägsstation (Uddevalla-Göteborg) finns är cirka 500 meter. 

  

Värderingsobjektet (Lantmäteriet och Uddevalla kommun) 
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Värderingsobjektet omfattar en byggrätt för skola om cirka 11 050 kvadratmeter BTA. Markarealen uppskatt-
tas ungefärligt till cirka 49 000 kvadratmeter. 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare framgår av bifogade utdrag ur fastighetsregistret. 

Miljö 
Värderingsobjektet är inte markerat på Länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade markområden. Inom 
ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljöbelast-
ningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   

Fastighetsrättsliga förhållanden 
Av bifogade utdrag ur fastighetsregistret framgår av fastighets- och taxeringsinformation för respektive fas-
tighet. Systematisk fastighetsrättslig och samfällighetsutredning utredning har ej utförts. 

3. Marknadsanalys 

Skola generellt 
Fastigheter som inrymmer lokaler för olika typer av skola och omsorg är ett attraktivt segment på fastighets-
marknaden. Direktavkastningskraven har sjunkit under senare år.  

Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under se-
nare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och vissa 
kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än i fas-
tighetsägande).  

För mindre enheter har det blivit vanligare med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också 
bedriver verksamheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verk-
samhet det viktiga, inte främst driftnetto och direktavkastning. Det har också vanligt att privata aktörer uppför 
lokaler direkt till den egna verksamheten, särskilt vad gäller förskolor.  

Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer), 
att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att 
renodla beståndet (privata aktörer).  

Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbegränsningar kan komma att leda till ett minskat intresse 
för skol- och omsorgsfastigheter, och särskilt för objekt med hyresgäster från privat sektor. Denna typ av 
politisk risk är svår för investerare att hantera.  

En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare eller kommunen vilket begränsar hy-
resmarknaden då dessa lokaler inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så 
kallade internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor och inte sällan 
produktionskostnadsbaserade. Inslaget av privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är 
också förknippad med viss risk. På lång sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är 
beroende av befolkningsutvecklingen och barnkullarnas storlek i närområdet/orten. 
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Mark 
En stor del av marken för skolor ägs av offentliga aktörer då verksamheterna är ”samhällsnyttiga”. Även 
inslag av intressegemenskap mellan aktörerna förekommer vid markförsäljningar, t ex mellan kommun och 
kommunala bolag. Intresset för denna typ av fastigheter har dock ökat markant under senare år och prisut-
vecklingen för denna typ av mark bedöms ha varit klart positiv i takt med att intresset för samhällsfastigheter 
generellt har ökat. 

Även transaktionsaktiviteten avseende exploateringsfastigheter (byggrätter) för samhällsfastigheter bedöms 
ha ökat under senare år. Antalet försäljningar avseende grund- och gymnasieskolor är dock begränsat. Svefa 
bedömer att byggrätter för förskola normalt säljs till en lägre nivå än om det inom objektet ska uppföras grund-
/gymnasieskola. Samtidigt är grund-/ och gymnasieskolor mer beroende av goda kollektiva kommunikationer 
än förskolor. Dessutom är värdet av byggrätter och skolbyggnader intimt förknippade med de blivande hy-
resvillkoren.  

Värderingsobjektet har ett bra läge för aktuellt ändamål, i en expansiv del inom kommunen. Befolkningen i 
Ljungskile växer och nyproduktionen av bostäder har varit relativt hög under senare år. Objektet har varit 
bebyggt och infrastrukturen är utbyggd i området vilket bedöms underlätta vid en exploatering. Värderings-
objektet är omfattande vilket begränsar kretsen av köpare. Samtidigt är ett större objekt normalt en fördel ur 
förvaltningssynpunkt för en fastighetsägare.  

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. 

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt.  

5. Värdebedömning av byggrätter 

Ortsprisanalys 

I värdebedömningen tas hänsyn till värderingsobjektets specifika egenskaper såsom läge, storlek, exploate-
ringsgrad, planförutsättningar, eventuella kvarvarande exploateringskostnader och särskilda planförutsätt-
ningar i förhållande till ortsprismaterialet såväl som en bedömd prisuppgång (eller nedgång) av detsamma 
sedan respektive objekts köpetidpunkt.   

Byggrätter, skola 
En ortsprisundersökning av försäljningar av mark för skol- och förskoleändamål i Västra Götalands och Hal-
lands län från och med 2014 har genomförts. Köpen redovisas nedan:  
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Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpare & 

Säljare 
Köpda-

tum Planförhållanden 
Byggrätt en-
ligt plan (alt 

st BTA) 
Köpesumma  
(kr/st alt BTA) 

Köpesumma  
(kr/kvm mark-

areal) 

1849 Göteborg 
Kvibergs Ängar  4 445 

Göteborgs 
Stad 

Skanska 
oktober-

15 

Detaljplaneförslag 
anger skoländamål i 

två plan. Bedömd 
byggrätt cirka 3 200 
kvadratmeter BTA. 

Exploateringsavtalet 
är villkorat av att de-
taljplan vinner laga 

kraft. 

 3 200   418   301 

1854 Partille 
Sävedalen  3 570 

Partillebo AB 
Partille kom-

mun 
april-16 

DP för expansion av 
förskola. Kommunen 
bekostar utbyggnad 
av allmän plats för 

500 000 kronor. 

 2 000  3 120  1 748 

1970 Varberg 
Trönningenäs  6 275 

Varbergs 
kommun 

Fastighets AB 
Griseknorren 

decem-
ber-15 

Byggrätt för förskola 
i anslutning till nyex-
ploatering. Beslut i 
fullmäktige angivet 

datum. 

 1 000   440   70 

2228 Göteborg 
Gårdsten  1 973 

Göteborgs 
Stad 

Bostads AB 
Poseidon 

decem-
ber-14 

Äldre DP med bygg-
rätt för förskola. Den 
ursprungliga byggna-
den är riven och en 
ny med fem avdel-

ningar motsvarande 
en bruttoarea om 

cirka 1 100 kvadrat-
meter planeras. 

 1 100   909   507 

3070 Laholm 
Skummeslövstrand  4 379 

Kommunfas-
tigheter i La-

holm AB 
eXexploa AB 

mars-16 
Byggrätt för förskola 

om cirka 1 250 
kvadratmeter BTA 
(utnyttjad byggrätt) 

 1 250   480   137 

3153 Göteborg 
Lindholmen  

Göteborgs 
Kommun 

Älvstranden 
Utveckling AB 

decem-
ber-17 

11 000 kvadratmeter 
byggrätter för Gym-

nasieskola samt 
centrumhandel 

 11 000  3 936  

4212 Göteborg 
Kungsladugård  

Stiftelsen Gö-
teborgs Stu-
dentbostäder 

Göteborgs 
Stad 

septem-
ber-18 

Direktmarkanvisning 
för förskola (3 000 
kr/kvm BTA) samt 
studentbostäder. 

  1  3 000  

4242 Trollhättan 
Dannebacken  4 000 

Eidar 
Trollhättans 

kommun 
april-16 

DP med en byggrätt 
om 2 500 BTA för-

skola. 
  1   400   0 

4365 Trollhättan 
Hjortmossen  3 682 

Kraftstaden 
Trollhättans 

kommun 
juni-17 

DP för förskola om 1 
950 kvm BTA (3 vå-

ningsplan) 
 1 950   333   177 

4366 Alingsås 
Stadsskogen  3 546 

Fabs AB 
Alingsås kom-

mun 
augusti-16 

DP med utnyttjad 
byggrätt om 976 kvm 

BTA 
  976  1 332   367 

4405 Göteborg 
Bergsjön  4 168 

Göteborgs 
Kommun 

Familjebostä-
der 

mars-18 1800 BTA   1 800  1 650   713 

4588 Kungsbacka 
Fjärås  7 200 

Kungsbacka 
kommun 
Derome 

april-19 Mark planlagd för 
skoländamål.  2 000  1 950   542 

4773 Härryda 
Landvetter  7 390 

Härryda kom-
mun 

Turako Skol-
fastighet AB 

januari-20 DP skoländamål.  1 000  2 000   271 
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Kungälv 

Komarken 
 1 600 oktober-18 

Detaljplanen anger ändamål för skolgymnas-
tik. Vid samma tillfälle förvärvade köparen 
den intilliggande fastigheten Ärlan 1 (Strand-
skolan) vilken saknar gymnastiksal vid köp-
tillfället. 

   469 

Kungälv 
Kareby 

75 00
0 

juni-17 Detaljplan upprättad ca ett år efter köp. Delar 
utgör skola. 

 547 

 Laholm 
Skummeslöv  4 085 

Curahill 
Skummeslöv 

AB 
Laholms 
kommun 

mars-20 
Byggrätt med flex-
ibla ändamål. På 
tomten byggs för-

skola. 
 2 043  1 028   514 

 

Köpen har genomförts till priser mellan cirka 70 – 1 700 kr/kvm tomtareal (TA). Högsta och lägsta note-
ringar får ses som avvikande, merparten av köpen ligger mellan 300 - 550 kr/kvm TA. Sett till kr/kvm bygg-
rätt bruttoarea (BTA) varierar priserna mellan 300 och 4 000 kr/kvm BTA. Toppnoteringen avser gymnasie-
skola i Lindholmen, Göteborg och får därmed ses som mindre relevant i sammanhanget. Utanför 
Stenungsund finns en överlåtelse av byggrätt/tomt för förskola, som ännu ej lagfarits, till en prisnivå kring 
1 000 kr/kvm BTA. Tyngdpunkten för köpen ligger kring 1 000 - 2 000 kr/kvm BTA. Prisutvecklingen har un-
der det senaste året varit stark avseende samhällsfastigheter och störst vikt bör därmed läggas vi de sen-
aste överlåtelserna. 

Marknadsvärdet för mark för skoländamål inom värderingsobjektet bedöms motsvara cirka 1 500-1 600 
kr/kvm BTA. Med beaktande av värderingsobjektets byggrätt om 11 050 kvm BTA indikeras ett totalvärde 
inom intervallet 16 000 000-18 000 000 kronor vilket motsvarar cirka 350 kr/kvm TA. 
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6. Slutsatser 

Marknadsvärde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet och de särskilda förutsättningarna bedöms indikativt 
marknadsvärde av värderingsobjektet vid värdetidpunkten 2021-07-05 till: 

 

16 000 000-18 000 000 Kronor 
 

 

Vänersborg 2021-07-05 

 

Sven Jungland    
Civing L/av Samhällsbyggarna   
auktoriserad fastighetsvärderare 
 
  

Bilagor 
Bilaga 1 Foto 

Bilaga 2 Fastighetsdatautdrag 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Bilaga 1 
Svefa AB, Svefa AB, Sundsgatan 16, 462 33 Vänersborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:199 1996-06-27 2019-08-22 14:10 2021-06-24
Nyckel: 140274027
UUID: 909a6a68-1061-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457302.2 319143.7

AVSKILD MARK
Beteckning
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:309
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 857 kvm 857 kvm 0 kvm
Anmärkning: EJ AREALREDOVISAT VATTENOMRÅDE (AKT 14-LJU-671) (AKT 14-LJU-864)

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1971-07-02 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

1/1 1971-08-25 71/1705

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: TRYCKBANKAR 1939-04-05 39/221
2 Avtalsservitut: LEDNING MM 1957-01-16 57/119

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
TRYCKBANKAR Last Avtalsservitut Senast ändrad: 2015-10-27 14-IM4-39/221.1
LEDNING MM Last Avtalsservitut Senast ändrad: 2015-10-27 14-IM4-57/119.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: FÖR DEL AV LJUNGSKILE, HÄLLEGÅRD MM 1975-10-06

Senast ajourföring: 2014-08-07
14-LJU-939
1485 1485K-LJ21

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
194684-4

2019

Taxvärde Areal
13932 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1958-10-25 14-LJU-671
Övriga åtgärder UPPMÄTNING 1971-10-08 14-LJU-884

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG HÄLLE 1:199 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:122
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:309 1998-09-04 2021-06-24
Nyckel: 140274137
UUID: 909a6a68-10cf-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457379.5 319173.7

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 10 143 kvm 10 143 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1964-12-30 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 86/3169

1/1 1966-11-30 66/2188

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: DEL AV LJUNGSKILE, CENTRUMOMRÅDET 1979-03-29

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2006-06-30

14-LJU-951
1485 1485K-LJ22

Stadsplan: FÖR DEL AV LJUNGSKILE, HÄLLEGÅRD MM 1975-10-06
Senast ajourföring: 2014-08-07

14-LJU-939
1485 1485K-LJ21

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
194684-4

2019

Taxvärde Areal
13932 kvm

Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
197605-4

2019

Taxvärde Areal
4378 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1970-04-17 14-LJU-864
Ägoutbyte FIG 1 1971-10-08 14-LJU-884
Anläggningsåtgärd 1995-09-26 1485-95/41

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG HÄLLE 1:309 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE 1:199
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:15 2019-08-15 2016-05-24 15:25 2021-06-24
Nyckel: 140278794
UUID: 909a6a68-2300-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

ADRESS
Adress
Hälle Lider 10, 12
459 32 Ljungskile

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457394.4 319306.7

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 4 374 kvm 4 374 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Övriga fångeshandlingar: 1876-10-20 Andel: 1/1
Lagfartsanmärkning: Namn Akt: 06/958

1/1 1879-09-17 79/17

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Stadsplan: FÖR DEL AV LJUNGSKILE, HÄLLEGÅRD MM 1975-10-06

Senast ajourföring: 2014-08-07
14-LJU-939
1485 1485K-LJ21

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
204369-4

2019

Taxvärde Areal
3374 kvm

Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325)
713100-4

2019

Taxvärde Areal
450 000 SEK 1000 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avsöndring LAGFART 1879-09-17 14-LJU-AVS404
Gränsbestämning 1932-12-09 14-LJU-153
Fastighetsreglering 2016-05-18 1485K-16/44
Gränsutmärkning fullföljd 2019-08-15 1485K-16/44GU
Tekninska åtgärder Datum Akt
Arealutredning 14-LJU-876

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG SKÄLLÄCKERÖD 1:15 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:1
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:40 2019-08-15 2019-02-13 10:36 2021-06-24
Nyckel: 140278819
UUID: 909a6a68-2319-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

ADRESS
Adress
Hälle lider 15B
459 32 Ljungskile

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457361.3 319473.0

AVSKILD MARK
Beteckning
UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:43, 1:44, 1:49, 1:57, 1:63
Beskrivning: Lotten har ingått i sammanläggning (DEL AV), Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 42 658 kvm 42 658 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1975-01-08 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

1/1 1975-03-05 75/613

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: LEDNING 1968-10-23 68/6607

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 2016-11-14 1485K-16/100.1
VÄG Last Officialservitut 2001-05-07 1485K-2001/25.1
TELE Last Officialnyttjanderatt Senast ändrad: 2017-04-13 14-IM4-51/608.1
LEDNING Last Avtalsservitut 14-IM4-68/6607.1
GÅNGVÄG CYKELTRAFIK Förmån Officialservitut Senast ändrad: 2001-05-07 14-LJU-1009.1
VÄG Last Officialservitut 1940-03-12

Senast ändrad: 2013-06-10
14-LJU-241.1

VÄG Last Officialservitut 1940-05-29
Senast ändrad: 2013-06-10

14-LJU-255.1

VÄGAR Last Officialservitut 1945-01-26
Senast ändrad: 2013-06-10

14-LJU-345.1

VÄGAR Last Officialservitut 1956-11-17
Senast ändrad: 2013-06-10

14-LJU-642.1

VATTENLEDNINGAR Förmån Officialservitut 1964-12-02 14-LJU-791.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: SKÄLLÄCKERÖD 1:18 M FL 2013-10-09

Laga kraft: 2014-04-12
Genomf. start: 2014-04-13
Genomf. slut: 2019-04-12
Registrerad: 2014-08-07

1485K-P14/20
1485 LJ 141

Stadsplan: DEL AV LJUNGSKILE, CENTRUMOMRÅDET 1979-03-29
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2006-06-30

14-LJU-951
1485 1485K-LJ22

Detaljplan: HÄLLEBERGSSKOLAN, SKÄLLÄCKERÖD 1:67 MFL 2000-10-12
Laga kraft: 2000-12-30
Genomf. start: 2000-12-31
Genomf. slut: 2010-12-30
Senast ajourföring: 2010-06-18

1485K-P2001/5
1485 LJ121

Stadsplan: FÖR DEL AV LJUNGSKILE, HÄLLEGÅRD MM 1975-10-06
Senast ajourföring: 2014-08-07

14-LJU-939
1485 1485K-LJ21

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
1970-12-22 14-LJU-874Byggnadsplan: ÄNDRING FÖR DEL AV LJUNGSKILE, SKÄLLÄCKERÖD 1:63 MFL
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Senast ajourföring: 1989-04-12 1485 1485K-LJ16

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Natura 2000-område: TJÖSTELSRÖDSBÄCKEN 2002-05

Registrerad: 2005-03-17
1485K-P2006/23
14NE SE0520178

Anmärkning: OMRÅDET REDOVISAS INTE I REGISTERKARTAN

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
221529-4

2019

Taxvärde Areal
42658 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7
UDDEVALLA TJÖSTELSRÖD GA:1

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1932-06-14 14-LJU-142
Gränsbestämning 1954-03-27 14-LJU-597
Ägoutbyte FIG 2 1971-12-31 14-LJU-893
Fastighetsreglering, Littera: 2 1977-06-23 14-LJU-974
Fastighetsreglering 1987-08-12 1485-87/59
Fastighetsreglering 1992-10-21 1485-92/71
Anläggningsåtgärd 1995-09-26 1485-95/41
Fastighetsreglering 2001-05-07 1485K-2001/25
Fastighetsreglering 2016-05-18 1485K-16/44
Ledningsåtgärd 2016-11-14 1485K-16/100
Särskild gränsutmärkning 2019-05-29 1485K-2019/45
Gränsutmärkning fullföljd 2019-08-15 1485K-16/44GU

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG SKÄLLÄCKERÖD 1:40 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:1
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:63 2019-02-14 2019-02-13 08:01 2021-06-24
Nyckel: 140278841
UUID: 909a6a68-232f-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Ljung
Distrikt: Ljung
Nr: 109040

ADRESS
Adress
Hälle Lider 11, 13, 15
459 32 Ljungskile

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6457443.1 319389.8

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 14 373 kvm 14 373 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1397
UDDEVALLA KOMMUN
STADSHUSET
451 81 UDDEVALLA
Köp: 1927-04-10
Ingen köpeskilling redovisad.
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 86/3169

1/1 1927-08-16 27/20

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VATTENLEDNINGAR Last Officialservitut 1964-12-02 14-LJU-791.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: ÄNDRING FÖR DEL AV LJUNGSKILE, SKÄLLÄCKERÖD 1:63 MFL 1970-12-22

Senast ajourföring: 1989-04-12
14-LJU-874
1485 1485K-LJ16

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, SKOLBYGGNAD (825)
202763-4

2019

Taxvärde Areal
14373 kvm

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UDDEVALLA LJUNGS-HÄLLE GA:7

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1964-12-02 14-LJU-791

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
O-LJUNG SKÄLLÄCKERÖD 1:63 1987-05-06 1485-87/6

URSPRUNG
UDDEVALLA SKÄLLÄCKERÖD 1:37, 1:39, 1:40, 1:49
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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1. Sammanfattning 
Fastighetskoll Väst AB har av Uddevalla kommun genom Jenny Nord fått i uppdrag 
att bedöma marknadsvärdet för byggrätter inom Ljungskileskolan enligt bifogad 
karta, bilaga 1. Området ligger inom gällande detaljplaner, som anger område för 
allmänt ändamål. Värdeutlåtandet skall avse marknadsvärde uttryckt i kr/kvm 
BTA för ändamålen skola och förskola. 

Området är idag bebyggt, men samtliga byggnader avses rivas och skall därmed 
inte beaktas i värdeutlåtandet. 

Området där värderingsobjektet är beläget ligger i södra delen av Ljungskile ca 400 
m från centrum. 

Marknadsvärdet skall spegla det mest sannolika värde som marken betingar vid en 
frivillig försäljning på den öppna marknaden.   

Marknadsvärdet för ändamålet skola och förskola bedöms avrundat till:  

Ettusen sexhundrafemtio kronor/kvadratmeter byggrätt (1650 kr/kvm BTA) 
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2. Uppdragsbeskrivning 

2.1 Värderingsobjekt 
Byggrätter för skola och förskola inom del av Skälläckeröd 1:15, 1:40, 1:63, Ljungs-
Hälle 1:288 och 1:309.  Se bifogad detaljplanekarta, bilaga 5. 

2.2 Uppdragsgivare 
Uddevalla kommun, genom Jenny Nord. 

2.3 Ägandeförhållande 
Ägare till värderingsobjektet är Uddevalla kommun. se utdrag ur fastighetsregistret, 
bilaga 2.  

2.4 Syfte 
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet på värderingsobjektet 
inför förhandling mellan fastighetsägaren och exploatör om överlåtelse.   

2.5 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är januari månad 2022. 

2.6 Förutsättningar 
Fastighetsvärderaren ansvarar inte för eventuella felaktigheter i sakuppgifter 
oavsett om dessa är lämnade av uppdragsgivaren, fastighetsägaren, olika 
myndigheter eller är hämtade från offentliga register. Fastighetsbeskrivningen avser 
att ge en översiktlig information om aktuell fastighet. Besiktningen på plats syftar 
endast till att ge ett underlag för bedömningen av marknadsvärdet. Värdeutlåtandet 
fritar inte en eventuell köpare från dennes undersökningsplikt eller en säljare från 
dennes upplysningsplikt enligt 4 kap 19 § jordabalken (JB). Området är bebyggt, 
men skall enligt värderingsförutsättningarna betraktas som obebyggt då samtliga 
byggnader avses rivas. 

Villkor för värdeutlåtande framgår av bilaga 9. 

3. Besiktning och värderingsunderlag 

3.1 Sakuppgifter och källor 
Värdebedömningen grundar sig på följande material och uppgifter: 

• Karta över aktuellt område, bilaga 1 
• Taxeringsinformation, bilaga 2 
• Foto, bilaga 3 
• Översiktskarta, bilaga 4 
• Detaljplan, bilaga 5 
• Ortsprismaterial, bilaga 6 
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• Exploateringskalkyl, bilaga 7 
• Skiss ny skoletablering, bilaga 8. 

3.2 Besiktning 
Fastigheten besiktigades den 10 januari av undertecknad, se foto bilaga 3.  

4. Beskrivning 

4.1 Tomt och Läge 
Värderingsobjektet är beläget i södra delen av Ljungskile, ca 400 m från centrum 
och utgörs av mark för skola och förskola. Området är idag bebyggt med lokaler för 
skola och förskola. Samtliga byggnader kommer att rivas, varvid området skall 
betraktas som obebyggt. 

Området är småkuperat och utgörs av både hårdgjorda ytor och gräs samt 
skogspartier. Området bedöms ha goda förutsättningar för ändamålet, då det ligger 
i anslutning till ett bostadsområde samt har närhet till centrum och 
kommunikationer. 

Enligt förslag till exploatering kommer två skolkomplex etableras, (Östra skolan och 
Västra skolan), se bifogad skiss, bilaga 8. 

Östra skolan är tänkt för årskurs F-6 med 4-parallelliga klasser och ca 750 elever. 
Byggrätten uppskattas till 7 200 kvm BTA och tomtarealen uppgår enligt uppgift till 
ca 20 000 kvm. För årskurs F-3 bedöms utegården uppgå till ca 10 000 kvm och för 
årskurs 4 - 6 ca 14 550 kvm.   

Skolan innehåller ca 28 klassrum, administration, bibliotek, fritidshem och matsal. 

Västra skolan är tänkt för årskurs 7 – 9 med 3 parallella klasser och ca 250 elever. 
Byggrätten uppskattas till 3 850 kvm BTA och tomtarealen uppgår enligt uppgift till 
ca 15 000 kvm. Gården bedöms uppgå till ca 11 800 kvm.  

Skolan innehåller 9 klassrum, specialsalar och idrottshall med fullmått inkl. läktare 
trappstegsvariant för ca 150 platser. 

4.2 Byggnad 
Området skall enligt värderingsförutsättningarna betraktas som obebyggt.   

4.3 Planförhållande m.m. 
Värderingsobjektet är beläget inom två detaljplaner som anger kvartersmark för 
allmänt ändamål, ”A”. Detaljplanerna avser dels Ändring för del av Ljungskile 
Skälläckeröd 1:63 m.fl, akt 14-LJU-874 från 1970, dels Stadsplan för del av 
Ljungskile Hälle gård, akt 14-LJU-939 från 1975, se bilaga 5.  
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4.4 Servitut, nyttjanderätter och inskrivningar 
Värderingsobjektet utgörs av flera fastigheter som berörs av en rad olika rättigheter 
och servitut. Rättigheterna förutsätts ha blivit hanterade i detaljplanen och värdet 
avser ett pris i kr/kvm BTA varvid eventuella rättigheter inte bedöms påverka 
marknadsvärdet.  

4.5 Taxeringsinformation 
Värderingsobjektet består av fastigheter med flera olika taxeringsenheter. 
Taxeringsvärdena bedöms därför inte relevanta för värdebedömningen. I stället har 
Skatteverkets riktvärdesangivelse använts för att erhålla relevanta 
taxeringsuppgifter, se bilaga 8. Riktvärdet för byggrätten avseende lokaler till 700 
kr/kvm BTA. 

5. Värderingsmetoder 

5.1 Allmänt 
För att bestämma marknadsvärdet söks det mest sannolika pris som skulle betalas 
vid en försäljning på den fria marknaden. Vid bedömning av värdet på byggrätter 
uttryckt i kr/kvm BTA används i detta fall ortsprismetoden samt en kontroll med 
stöd av taxeringsvärdemetoden och avkastningsmetoden. För de områden där 
byggrätten kan bestämmas anges både ett värde uttryckt kr/kvm BTA och ett totalt 
marknadsvärde för användningsområdet. I övriga fall anges bara marknadsvärdet i 
kr/kvm BTA.  

5.2 Ortsprismetoden 
Ortsprismetoden är en metod för att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet 
med ledning av jämförelser av försäljningar med likartade fastigheter som är 
belägna i ett närliggande och likvärdigt marknadsområde. Jämförelsematerialet ska 
också ha en aktualitet d.v.s. att försäljningarna inte ska ha skett för långt tillbaka 
tiden. Vid värderingen med ortsprismetoden kan köpeskilling antigen jämföras 
direkt eller genom nyckeltalsjämförelser som ex. köpeskilling/taxeringsvärde (K/T) 
och köpeskilling/areal (Kr/kvm).  

5.3 Taxeringsvärdemetoden 
Vid en bedömning av marknadsvärdet för marken med hjälp av 
taxeringsvärdemetoden används det vedertagna uttrycket att taxeringsvärdet skall 
motsvara 75 % av marknadsvärdet 2 år före taxeringsåret. I Skatteverkets riktvärde 
utgår man från en färdig tomt som är ansluten till vatten och avlopp samt är grovt 
planerad. I Skatteverkets taxeringsmodell görs det ingen skillnad på bostadsrätter 
och hyresrätter. Således kan man utgå från att alla prisnivåer utgörs av pris/kvm 
BTA för bostadsrätter.  
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5.4 Avkastningsmetoden 
Avkastningsmetoden är en metod för att bedöma värdet av fastigheter med 
näringsverksamhet. Metoden lämpar sig för exempelvis bebyggda hyres- och 
industrifastigheter, men även för jord och skogsbruksfastigheter. 
Avkastningsmetoden innebär att en nuvärdeberäkning görs av framtida intäkter 
och kostnader så att ett avkastningsvärde erhålls för fastigheten.  

6. Värdering 

6.1 Allmänt 
Det aktuella värderingsobjektet består av mark som enligt detaljplan skall bebyggas 
med skola och förskola. Vid bedömning av marknadsvärdet för mark som skall 
bebyggas med ovan angivna ändamål anges värdet i ett pris uttryckt i kr/kvm BTA 
(bruttoarea). En kontroll görs dock även avseende kr/kvm TA (tomtareal) då även 
tomtens areal för dessa ändamål är intressanta för det totala marknadsvärdet. 

För att bedöma marknadsvärdet används ortsprismetoden, avkastningsmetoden 
och taxeringsvärdemetoden.  

Ortsprismetoden är den metod som i första hand skall användas om det finns ett 
tillräckligt material. Taxeringsvärdemetoden ger ofta ett grovt mått på 
marknadsvärdet och används endast som stöd för att kontrollera erhållna värden 
utifrån ortsprismetoden. Avkastningsvärdet bedöms genom en s.k. 
exploateringskalkyl. Kalkylens intäktssida utgörs av projektvärdet efter 
färdigställande, där värdet bedöms bl.a. med ledning av marknadsmässiga indata 
för hyror, kostnader för drift- och underhåll och fastighetsskatt, samt ett 
marknadsmässigt avkastningskrav. Exploateringskostnaderna är schablonmässigt 
bedömda med ledning av statistik och erfarenhetstal. Byggrättens marknadsvärde 
bedöms genom att projektrisk och vinst avräknas från nettot. Metoden har fördelen 
att den efterliknar köpares resonemang inför ett förvärv. Samtidigt är denna typ av 
kalkyler mycket känsliga även för förhållandevis små förändringar av indata. Detta 
innebär att små fel i uppgifter om exempelvis byggkostnader, avkastningskrav eller 
hyresintäkter ger stora skillnader i slutvärde. Avkastningsvärdet skall därför 
användas med försiktighet och som ett stöd för att verifiera erhållna värden från 
ortsprismetoden.  

Med hänsyn till ovan görs därför en ortsprisstudie dels utifrån ett värde kopplat till 
byggrätten, dels utifrån tomtytan. I normalfallet knyts värde för förskolor och skolor 
utifrån den intäkt det genererar, vilket är beroende av antal barn som skolan eller 
förskolan inhyser. Betalningsviljan hos en hyresgäst är ofta kopplat till den s.k. 
skolpengen som verksamhetsutövaren erhåller i bidrag och ju fler barn desto högre 
bidrag erhålls.  
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Enligt Boverket, skall det på tomter som avses bebyggas med lokaler för fritidshem, 
förskola, skola eller annan liknande verksamhet, på tomten eller i närheten av den, 
finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Av riktlinjer 
framgår dock ingen ytbegränsning, då man inte vill försämra kommunernas 
möjlighet till flexibla lösningar. Ett normalmått som ändå utarbetats bland många 
kommuner är ca 30 - 40 kvm/barn avseende förskolor och något lägre; 15 - 30 
kvm/barn avseende skolor.  

6.2 Ortsprismetoden  
Skola och förskola 
En ortsprisundersökning har gjorts av sådana fastigheter som är likvärdiga med 
värderingsobjektet med hänsyn till fastighetstyp, storlek och läge och som i övrigt 
har ett marknadsläge liknande värderingsobjektet. Ortsprismaterialet har också 
valts med hänsyn till att överlåtelserna ligger nära i tiden. Analysen görs både 
avseende kr/kvm BTA och kr/kvm tomtarea. 

Det statistiska underlag som tagits fram är överlåtelser genomförda på obebyggda 
tomter för skola och förskola. Tidsintervallet har satts från 2016 fram till 
värdetidpunkten, men för att köpen skall vara relevanta har de räknats upp med 
fastighetsprisindex till året för värdetidpunkten. Sökområdet har begränsats till 
kommuner i Västra Götaland och Hallands län som bedöms jämförbara med 
Uddevalla beträffande bl.a. prisnivåer, näringslivs -och geografiskt läge. En gallring 
har gjorts av sådana överlåtelser som kan antas innehålla ofullständiga uppgifter 
om pris eller i övrigt vara påverkade av faktorer som gör dem missvisande.  

Analysen gav 9 köp avseende förskola och skola, se bilaga 6. Priset i BTA inkluderar 
kostnader för gatuutbyggnad, men är exklusive kostnad för VA. Materialet indikerar 
en prisnivå om 660 – 4000 kr/kvm BTA eller 80 – 950 kr/kvm TA. Snittet ligger på 
ca 1650 kr/kvm BTA eller ca 530 kr/kvm TA vid värdetidpunkten.  

Enligt ovan framgår att Östra skolan uppgår till 20 000 kvm med en byggrätt om 
7200 BTA, med plats för 750 elever. Västra skolan uppgår till 15 000 kvm med en 
byggrätt om 3850 kvm. Skoltomterna bedöms i aktuellt fall likvärdiga. 
Sammantaget innebär det en total tomtareal om ca 35 000 kvm. Den tillgängliga 
byggrätten är 14 300 kvm BTA, men enligt uppgift är tanken att ca 11 050 kvm 
BTA skall bebyggas. 

Marknadsläget för skola i Ljungskile och det aktuella läget bedöms som gott och 
jämförbart med snittet av jämförelsematerialet. Med ledning därav bedöms 
värdenivån i kr/kvm BTA direkt jämförbar med ortsprismaterialets snitt om 1650 
kr/kvm BTA. Tomtarealen är något större i förhållande till den tänkta byggrätten 
om 11 050 kvm BTA, varvid priset i kr/kvm TA följaktligen blir något lägre än 
snittet. Priset i kr/kvm TA blir med ovan angivna uppgifter ca 520 kr/kvm TA och 
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bedöms ligga väl inom en rimlig nivå. Sammantaget bedöms värdet till 1650 kr/kvm 
BTA med stöd av ortsprismetoden.  

6.3 Taxeringsvärdemetoden  
Med hjälp av taxeringsvärdemetoden kan marknadsvärdet bedömas genom att 
använda markens taxeringsvärde eller genom att använda riktvärdet i kr/kvm 
byggrätt som tagits fram i samband med taxeringen. Taxeringsvärdemetoden bör 
användas med försiktighet, då schablonen 75 % av marknadsvärdet är ett mycket 
grovt nyckeltal. I aktuellt fall används den endast som en kontrollmetod på att det 
framtagna värdet är rimligt. Värderingsobjektet har inte åsatts något eget 
taxeringsvärde, varvid riktvärdena från Skatteverket används.  

Riktvärdet för lokaler uppgår år 2022 till 700 kr/kvm BTA. Omsatt på 
värderingsobjektet ger det ett marknadsvärde om 933 kr/kvm BTA för lokaler i 
2020 års nivå. Enligt ovan skall en justering göras för att anpassa 
värderingsobjektet med hänsyn till VA, gata och grovplanering samt eventuell 
prisutveckling fram till värdetidpunkten. I aktuellt fall bedöms att kostnaderna är 
något lägre än värdestegringen fram till värdetidpunkten.  

Sammantaget bedöms marknadsvärdet till 1000 kr/kvm BTA för lokaler.  

6.4 Exploateringskalkyl  
Skola och förskola 
Med hjälp av exploateringskalkyl har marknadsvärdet för byggrätt avseende 
skoländamål beräknats. I exploateringskalkylen bilaga 7, erhålls ett avrundat 
byggrättsvärde om 1600 kr/kvm BTA.  
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Bqrnkonsekvensonolys Nyo ljungs kileskolon

Bakgrund

Ljungskile är en ort som växer och är ett av de områden i Uddevalla kommun som
beräknas få störst befolkningstillväxt. Uddevalla kommun arbetar for at| alla
elever ska erbjudas en nära skolgång och med den ökande inflyttningen till
Ljungskile ställs nya krav på grundskolan som behöver byggas ut for att möta
behovet av grundskoleplatser.
Ar zotg genomördes en ftirstudie i syfte att utreda forutsättningarna ftir
möjligheten attbyggaut Ljungskileskolan på samma plats till en kapacitet om upp
till 1000 elever, med årskursema F-9. skolan ligger strategiskt väl centralt i
Ljungskile och ftirstudien visade att det gär attbyggaväl fungerande lokaler inom
kommunens mark samtidigt som man löser den friyta som krävs.
För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal
tecknats mellan uddevalla kommun och fastighetsbolaget Hemsö. Hemsö ska
bygga,långsiktigt äga, utveckla och forvalta den nya Ljungskileskolan. Avtalet
innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långt hyreskontrakt.

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalys
FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter for barn. sedan 1 januari 2020 är
barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det är en skyldighet att tillåimpa
ett barnrättsperspektiv och därmed beakta barns rättigheter i relation till beslut
eller åtgärder som berör barnet.

Barnkonventionen

Artikel3
vid alla beslut som rör bam ska i ftirsta hand beaktas vad som bedöms vara
bamets bästa.
Ett verktyg for att ftrverkliga bamkonventionen och pröva barnets bästa är att
genomftira en Barnkonsekvensanalys (BKA). En BKA är en systematisk prövning
av barnets bästa som syftar till att i ett tidigt skede undersöka hur barn påverkas
av en fiorändring, ett {iirslag eller beslut. Resultatet ska påvisa intresseawägningar
och bamets bästa i frågan ftir att utgöra underlag till politiska beslut.

Artikel6
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Den ffsiska miljön kan bidra till bams liv och utveckling genom att säkerställa att
skolor får det utrymme som behövs ftir att skapa goda låirmiljöer.

För rn aah //&r',!/rr',c
Avdelning

www.uddevollo.se

Postodress
Poslodress

Besöksodress
Golo

Telefon
0522-69 60 00

E-post f unktionsbrevlodo
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Barn som berörs av skolbygget
De barn som berörs av ny skola i Ljungskile är elever vid nuvarande
Ljungskileskolan F-6 och elever vid Linndaskolan äk7-9.

Syfte
Syftet med barnkonsekvensen gällande ny skola i Ljungskile dr altutreda om det

är forenligt med barns bästa att bygga en ny skola i Ljungskile. Fokus ligger på

den nya skolan med skolgård men även frågor som rör trafik behandlas. Utifrån
det som bedöms vara barnets bästa avses analysen mynna ut i underlag infor
politiska beslut.

Forskning, rekommendationer och lagstiftning
Enligt Boverket (2015) visar forskning att barns och ungas livsvillkor påverkas av

hur den byggda miljön planeras, utformas och forvaltas. Nedan görs en översiktlig
genomgång av ett urval av den forskning, utredningar samt de rekommendationer
och riktlinjer som finns inom området.

Grönska och fysisk aktivitet
Forskning (Boverket, 2019) visar tydligt på sambandet mellan grönområden och
barns hälsa. Utevistelse och fusisk aktivitet i gröna och naturlika miljöer
stimulerar barns lek och bidrar till bättre motorik. Barn som har kontroll över sin
kropp kan också fokusera pä att lära. Det enda sättet att få kontroll över sin kropp
är att pröva den genom att balansera,kana, klättra, hoppa och springa. Grönska
och natur har inte sällan en topografi och variationsrikedom i material och höjd
som stimulerar till olika sorters fusisk aktivitet ftir många bam.

Trafik och rörelsefrihet
Att planera i en trafikerad miljö innebär vissa utmaningar ur ett barnperspektiv då

barns rörelsemönster kan begränsas om inte trafiksäkra miljöer skapas. Aven
tidsperspektivet ftir ett byggprojekt är viktigt att beakta i forhållande till tiden for
barndomen.
En bristf;illig trafiksåikerhet kan även leda tili att ftiräldrar skjutsar sina barn till
och från skolan i högre utsträckning vilket ökar trafiken och kan eventuellt ge en

mer riskabel trafiksituation.

Skolgårdar och lek
Lek är viktigt fiir barns utveckling under hela uppväxten. Leken i barns vardag
utvecklar både deras ffsik och tränar deras sociala kompetens, men kan också ge

mojlighet till mental återhämtning och ökat välbefinnande. Leken skapar goda

ftirutsättningar fiir ökad självkänsla och självkännedom samt ger sociala
färdigheter. Forskning (Boverket, 2015) visar att bam och unga behöver minst 60

minuter av måttlig fosisk aktivitet per dag samtidigt som studier tyder på att bams

$,oieka aktivitst har minskat och deras stillasittande aktiviteter ökat.
Skolgården är en av de utemiljöer som bam har störst chans att utnyttja i
vardagen. Skolgården ska fulla komplexa funktioner som är centrala ftir barns och
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ungas utveckling. Det ska f,rnnas utrymme ftir självstyrd lek och rörelse och
mojlighet att utforska, skapa och kunna sätta spår i sin omgivning, samtidigt som
skolverksamheten behöver utrymme for att genomfora sitt uppdrag inom idrott
och hälsa, liksom övrig pedagogisk verksamhet.

Rekomm endationer friyta
Vid bedömningen av om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både
storleken på friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Boverket
(2015) skriver att ett rimligt mått på friyta kan vara30 m2 per barn i grundskolan
och att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2.
För bygglov i Uddevalla kommun gäller Boverkets rekommendation gällande
fnyla (BFS:2015:1-FRI 1) 30 kvm/elev i grundskolan.

Nuläge

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen visar på en ökning av befolkningen i Uddevalla kommun
framftir allt i Uddevalla tätort, Ljungskile och Ammenäs. Det innebär att behoven
av platser i både forskolor och skolor kommer att öka. I Ljungskileområdet
planeras for byggnation av nya bostäder på flera platser.

Befintliga skolbyggnader
Ljungskileskolan F-6 är en av de skolor som är mest trångbodd i Uddevalla
kommun. Skolan inrymmer elever i tillf;illiga rum som ej är avsedda ftir
ändamålet. Det saknas även utrymme ftir lärarplatser och grupprum. Flera av
byggnadema har renoveringsbehov såsom byte av tak och åtgärder kring
ventilation.

Linneaskolan med äk7-g ligger i anslutning till Ljungskile follJrögskola. Skolan
togs över i kommunal regi 2015 men motsvarar inte kommunens kommande
behov av högstadieskola i Ljungskile. Huvudbyggnaden är i stort behov av
renovering, grupprum saknas och korridorer samt trapphus är tränga. Byggnaden
är fiir liten vilket i nuläget löses med en tillfiillig modul innehållande tre klassrum
och två laborationssalar samt tre klassrum som hyrs av Folkhögskolan. Till
idrottshallen finns endast två omklädningsrum.

Trafik
För att säkra trafiksituationen vid Ljungskileskolan är lokalgatan Hälle Lider
avstängd för genomfartstrafik med en bom, måndag till fredag kl. 07.00-17.00.
Trafiksituation vid skolan på morgnama är besvärlig. Mycket trafik kommer
under en begränsad tid till skolan. Lämning av barn sker tiil största delen på
parkeringsplatsen väster om bommen. Där är de flesta parkeringsplatsema
upptagna rcdan från trrl. 7.30. Skr:lan börjal kl. 8.00 uuh uär vårduadshavarta ska
lämna av barnen strax ftire 8.00 är parkeringen vanligtvis full. Eftersom det inte
finns lediga parkeringar blir bilar stående i kö inne på parkeringsplatsen. De som
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inte ska parkera ftir att folja med barnen släpper av barnen i kön. Kön sträcker sig
ut på Hälle Lider. Bilar parkeras på gångbanoma i anslutning till
parkeringsplatsen och på lan framör gymnastiksalen.
vid bussangöringen passerar på- och avstigande elever personalparkeringen

Framfor Linn6askolan finns en vändzon for hämtning och lämning, men den
används i liten utsträckning eftersom vägen dit, Syrönvägen, består av en mycket
brant och smal backe. Det råder också dålig uppsikt över omgivande trafik vid
foten av backen i korsningen mot Björkvägen. Transporter med tunga fordon ex
sophämtning och leveranser till Linn6askolan sker via Syr6nvägen.
vårdnadshavare med barn på Linnöaskolan kör därflor in på Folkhögskolans
område for hämtning och lämning av elever.

Utemiljö
Eftersom Linndaskolan ligger i anslutning till Folkhögskolan är tillgången till
skolgård begränsad. På en liten yta mellan husen finns en multiarena, ett
pingisbord och ett bollplank. För idrottsundervisning har Linnöaskolan möjlighet
att anv ånda Fo lkhö gskol ans fotboll spl an.

Friyta
Eleverna vid Ljungskileskolan F-6 har i nuläget tillgång till friyta på 35 kvm/elev.
Vid Linneaskolan äk7-9 har eleverna tillgång till friyta på 15 kvm/elev vilket inte
motsvarar Boverkets rekommendationer samt kravet lor bygglov i Uddevalla
kommun på 30 kvm/elev.

Framtid

Befolkningsprognos
En ny skola med kapacitet ft)r upp till i000 elever fuller behovet av
grundskoleplatser i Ljungskile och möjliggör en nära skolgång fiir barn och
ungdomar i området. Inga elever behöver bussas till skola på annan plats.

Skolbyggnader
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån Uddevalla kommuns funktionsprogram ftir
grundskolor. Funktionsprogrammets utgångspunkt är att skapa bästa möjliga skoia
ftir den enskilda eleven. Skolans lokaler ska ge fusiska ftirutsättningar for lärande,
social interaktion, trygghet och hälsa. Undervisning och lärande ska kunna
bedrivas utanfiir klassrummet, i grupprum, arbetstorg, atelj6er och i utemiljön.
Lokalerna ska vara omställningsbara både i vardagsarbetet samt över tid. Samtliga
lokaler ska kunna användas till en mängd olika funktioner och beläggningsgraden
av skolans rum ska vara hög. Även möblering ska vara flexibel så att elever både
kan arbeta enskilt, i grupp eller i projekt.
Nya Ljungskileskolan byggs utifrån gällande tillgänglighetslagstiftning och med
höga krav på hållbarhet i form av miljöcertifiering.
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Två idrottshallar, varav en fullmåttshall med läktare, och 12 omklädningsrum i
anslutning till dessa byggs.

Trafik
Hämta- och lämnaplatser byggs både på Krokusvägen och Hälle Lider fijr att
minska antalet fordon på samma plats. Korttidsparkeringar anläggs på båda sidor
om skolområdet.
vändzoner vid båda skolhusen samt ett ftirbud mot tung trafik på Hälle Lider
medftir att ingen tung trafik passerar genom skolområdet.
Passagema på skolområdet utformas och byggs fiir att gynna gångtrafikanter.
Personalparkeringen flyttas ca 300 meter från skolområdet.
Cykelparkeringar enligt kommunens noffn anläggs inom området.
Befintliga gång- och cykelvägar rustas upp.

Utemiljö
Skolgården byggr på temat hav och fiäll, den delas in i flera aktiva och vilda
zoner ftir att stimulera samtliga barn och elever till aktivitet och rörelse. Lugna
zoner ftir trygghet och möjlighet till återhämtning byggs närmast entr6ema.
Skolgården kommer att innehålla tre bollplaner.
Olika platser på skolgården utformas ftir att möjliggöra uteundervisning i flera av
skoians ämnen.

Friyta
Friytan vid nya Ljungskileskolan är 38 400 kvm. Om elevantalet är 1036 elever
innebär det att friytan är 37 kvn/elev vilket är mer än de 30 kvm/elev som är
Boverkets rekommendation samt kravet ftir bygglov i uddevalla kommun.

Analys och sammanfattande bedömning
Byggande av en ny skola i Ljungskile möjliggör nya moderna skollokaler i
området, vilket uppfliller ett behov i samband med den befolkningsutveckling som
ftirväntas ske de kommande åren. Uddevalla kommuns ambition att erbjuda
samtliga elever en ndra skolgång kan uppfullas.

Byggandet av en ny skola medfiir atttränga lokaler med renoveringsbehov samt
lokaler som inte är ändamålsenliga fiir framtida utbildning byts mot flexibla,
hållbara och långsiktiga lösningar.
Tillf;illiga och inhyrda lokaler kan awecklas.
Tillgången till fler omklädningsrum vid idrottshallama möjliggör en tryggare
miljö for elever vid ombyte och dusch.

Trafiksituationen runt och genom skolområdet innebär utmaningar både i rådande
situation och vid en ny skola. Hälle Lider är allmän väg och idag får det
konsekvenser som innebär en farlig trafiksituation med köer och vändningar vid
lämning av elever på morgonen. Idag korsar elever som kliver på eller av bussen
en personalparkering.
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Vid Linn6askolan kör tung trafik idag över skolgården fram till skolbyggnaden.
Trafiksituationen vid den nya skolan skulle innebära mer trafik, men ördelad på

fler platser och med fler vändzoner i ytterkant av området.
Personalparkeringen forläggs en bit ifrån skolan och den trafiken kommer därfor
inte att påverka elevemas trafiksituation.
Hälle Lider byggs om så att hastigheten måste hållas nere vid passagerna.

Utredning pägär filr att hitta lösningar dår passagerna av Hälle Lider byggs så att
gångtrafikanter inte möter övrig trafik.
Tung trafik forbjuds att köra genom skolområdet.
Det är i nuläget inte möjligt att helt undvika trafik genom skolområdet och
trafiksituationen fiir bamen kan därftir medfiira en risk. Det är viktigt att
trafiksäkerheten ftir bam beaktas vid genomfilrandet av skolbygget så att låimpliga
åtgärder vidtas och en så god trafiksituation som möjligt skapas.

Skolgården, framftirallt for åk 7-9 uppdateras, den delas in i olika områden och
tillgänglighets anpassas. Den nya skolgården ger möjlighet till lek och rörelse i
olika zoner, allt från trygg vistelse närmast husen till zoner som mdjliggör olika
form av aktivitet och vildare lek.
Skolgården byggs med tre boilplaner som kan användas både vid rast och
idrottsundervisning.
På flera platser finns möjlighet att bedriva undervisning utomhus i olika ämnen.

Byggandet av den nya skolan medfiir att alla elever åk F-9 i Ljungskile fär
tillgång till mer än Boverkets rekommenderade friyta på 30 kvm/elev.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att bygget av en ny skola i Ljungskile inte
strider mot Barnkonventionens artikel 3, vid alla beslut som rör bam ska i ftlrsta
hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Även artikel 6,barrhar rätt till liv, överlevnad och utveckling tillgodoses.

Vid beslut om fortsatt process och byggnation av ny skola i Ljungskile kommer
hänsyn att tas till artikel 12 i Barnkonventionen, barn har rått att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som rör bamet. Elever kommer därfrr aktivt att fä
vara med och påverka skolgårdens utformning och skolans interiöra milJöer,
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla Kommun granskat 

årsredovisningen för 2021. Uppdraget utgör en obligatorisk del av den årliga granskningen. 

 

Syftet med granskningen är att bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag och god 

redovisningssed samt om resultaten är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning.  

 

Rapporten har lästs av personalen på ekonomienheten.  

 

Granskningen har gjorts med utgångspunkt från det utkast till årsredovisning som erhållits 

den 14 mars 2022.  

  

Vår sammanfattande bedömning är: 

 Att årsredovisningen är upprättad enligt gällande regelverk, i allt väsentligt. 

 Inga väsentliga avvikelser från god redovisningssed föreligger vad gäller 
årsredovisningens bild av verksamhetens ekonomiska resultat, budgetutfall, 
finansiering och ekonomiska ställning 

 Att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i ett finansiellt perspektiv. 

 Att utfallen i årsredovisningen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i ett verksamhetsperspektiv. 

 

I årsredovisningen redovisas ett resultat på 116 mnkr och ett eget kapital om 1 881 mnkr 

för kommunen. Motsvarande siffror för koncernen är 231 mnkr och 2 887 mnkr. 

Årets resultat, 116 mkr är 85 mkr högre än budget, 45 mkr högre än föregående år och 
innebär att kommunen efterlever balanskravet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

I Lag om kommunal redovisning (LKBR) regleras externredovisningen för kommuner och 
regioner. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Revisionsobjekt är Kommun som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande.  

När det gäller nämndernas redovisning, ska den enligt kommunallagen utformas på det 
sätt som fullmäktige bestämmer och granskas i Uddevalla Kommun inom ramen för den 
grundläggande granskningen. 

2.2. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning  

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om 
kommunal bokföring och redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12 
kap. 2 §) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet, vilket sker 
inom ramen för revisionsberättelsen. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Är årsredovisningen upprättad enligt gällande regelverk (LKBR och RKR)? 

 Finns väsentliga avsteg från god redovisningssed i kommuner vad gäller 
årsredovisningens beskrivningar av verksamhetens ekonomiska resultat, 
budgetutfall, finansiering och ekonomiska ställning? 

 Är förvaltningsberättelsen förenlig med årsredovisningens övriga delar? 

 Efterlever kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett 
finansiellt perspektiv? 

 Är utfallen helt förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett 
verksamhetsperspektiv? 

Granskningen innebär en bedömning av om årsredovisningens innehåll motsvarar 

normgivning och att de redovisade utfallen är förenliga med kommunallagen och 

kommunens egna styrdokument. Kriterierna bedömningarna hämta från: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 Fullmäktiges budget 
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2.3. Genomförande 

Granskningen omfattar: 

 Förvaltningsberättelsen 

 Resultaträkning 

 Balansräkning 

 Kassaflödesanalys 

 Sammanställd redovisning 

 Drift- och investeringsredovisning 

 Noter 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner.  

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. 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 hade påverkat dennes 
bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel. Då vår 
granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här 
framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har påbörjats innan årsredovisningen slutligt fastställts. Iakttagelser som 
gjorts under granskningen har löpande kommunicerats och helt/delvis beaktats av 
kommunens redovisningsansvarige. 

Kommunen har från 2019 börjat tillämpa Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning (LBKR), vilken ersätter tidigare Lag (1997:614) om kommunal redovisning 

(KRL). I årsredovisningen framgår i avsnittet Redovisningsprinciper vilka anpassningar av 

redovisningen som gjorts med hänsyn till LBKR och dess påverkan på bokslutet. Det framgår 

av Redovisningsprinciperna i årsredovisningen och i denna rapport att kommunen gör ett 

antal avsteg från Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen ska i och med införandet av LKBR och RKR R15 
Förvaltningsberättelse ha följande underrubriker: 
 

• Översikt över verksamhetens utveckling 
• Den kommunala koncernen 
• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
• Händelser av väsentlig betydelse 
• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
• Balanskravsresultat 
• Väsentliga personalförhållanden 

• Förväntad utveckling 
 
Om inte annat anges i R15 ska under varje huvudrubrik upplysningar lämnas om så väl 
kommunen som juridisk person och som koncern.  
 
Bedömning: Vi bedömer att förvaltningsberättelsens disposition ligger i linje med LKBR 
och RKR R15.  

3.1.1. Översikt över verksamhetens utveckling  

Utvecklingen ska redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år och väsentliga 
förändringar kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som längre 
trender. Lämpligtvis sker redovisningen i tabellform. 
 
Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen av verksamhetens utveckling är tillräcklig.  

3.1.2. Den kommunala koncernen 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som ingår i 
den kommunala koncernen. Upplysningar ska också lämnas om privata utförare om de är 
av väsentlig betydelse. Beskrivningen kan ske med stöd av ett eller flera 
organisationsscheman/tablåer.  
 
Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen av den kommunala koncernen är tillräcklig.  

3.1.3. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana förhållanden som inte 
redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen men som är viktiga för bedömningen 
av den kommunala koncernens och kommunens resultat eller ekonomiska ställning.  
 
Övrigt krav på innehåll i detta avsnitt är:  
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• Analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer samt vidtagna åtgärder. 
Upplysningar ska särskilt lämnas för finansiella risker och hur de hanterats. 

• Upplysningar om de totala pensionsförpliktelserna för kommunkoncernen och 
kommunen samt en uppföljning av fullmäktiges riktlinjer för förvaltningen av 
pensionsmedel enligt normerat schema. 

• Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan också redovisas i avsnittet. 
 
Bedömning: Vi bedömer att beskrivningen i avsnittet är tillräcklig. 

3.1.4. Händelser av väsentlig betydelse 

Upplysning ska lämnas om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella 
rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla beskrivningar utifrån 
nettoinvesteringar, skulder, intäkter, kostnader, och årets resultat. Exempel på händelser 
kan vara:  
 

• Köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet 
• Omstruktureringar 
• Ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten 
• Större investeringar 
• Betydande rättstvister 

 
Årsredovisningen innehåller upplysningar gällande pandemins påverkan på verksamheten, 
information om större investeringar, Rimnersbadet och Uddevalla nya brandstation mm. 
 
Bedömning: Vi bedömer att redovisningen av händelser av väsentlig betydelse är 
tillräcklig. 

3.1.5. Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om väsentliga aspekter avseende 
styrning, uppföljning och intern kontroll för den kommunala koncernen och kommunen. 
Avsnittet kan beskriva: 

• Ansvarsstruktur – styrenheter 
• Centrala styrdokument 
• Mål, budget och ramar 
• Planering, uppföljning och uppsikt 
• Intern kontroll 

Årsredovisningen innehåller följande rubriker  
• Uddevalla – Hjärtat I Bohuslän – Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
• Uppföljning  
• Kommunstyrelsens uppsikt 
• Nämndernas internkontrollarbete 

 
Bedömning: Vi bedömer att redovisningen av styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten är tillräcklig.   
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3.2. Måluppföljning och bedömning av god ekonomisk hushållning 

3.2.1. God ekonomisk hushållning 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer med 
betydelse för god ekonomisk hushållning (enligt kommunallagens 11 kap. 6 § första och 
andra stycket) uppnåtts och följts.  Revisorerna ska bedöma om utfallen i årsredovisningen 
är förenliga med fullmäktigemålen.  
 
Från och med 2006 gäller för samtliga kommuner att: 

 

• Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning 

• Uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning 

• Kommunens revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen 

 

Syftet med dessa krav är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska 

styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.   

 

Mål för god ekonomisk hushållning ska omfatta både finansiella mål och verksamhetsmål. 

Det mål som fullmäktige fastställt inom ramen för god ekonomisk hushållning som är  

obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. Från och med 2019 

ska mål utvärderas även för kommunens bolag med återkoppling till fullmäktige. Det är 

kommunstyrelsen som i förvaltningsberättelsen ska utvärdera uppfyllelsen av de mål som  

kommunfullmäktige fastställt. Därefter ska revisorerna på basis av kommunstyrelsens 

utvärdering samt sin egen granskning av delårsrapport och årsredovisning bedöma 

uppfyllelsen av de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

 

Balanskravet, det vill säga kravet på balans mellan intäkter och kostnader, är centralt för 

god ekonomisk hushållning. Sett över en inte allt för lång tid måste kommuner och regioner 

ha balans mellan intäkter och kostnader för att nå en god ekonomisk hushållning. 

Avstämning av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.  

3.2.2. God ekonomisk hushållning i Uddevalla Kommun 

I kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning (antagna 2021-02-10) 

fastslås att kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och två 

tredjedelar av de verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse eller förbättring. 

Kommunfullmäktige använder en särskild definition för god ekonomisk hushållning i den 

kommunala koncernen. God ekonomisk hushållning i koncernen uppnås när kommunen samt 

två tredjedelar av kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk 
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hushållning. Kommunfullmäktige godkände i december 2021 respektive stiftelses samt 

helägt bolags1 redogörelse av vilka mål som utgör kriterier för god ekonomisk hushållning. 

3.2.3. Måluppfyllelse i arbetet med god ekonomisk hushållning 

I årsredovisningen följer kommunstyrelsen upp kommunfullmäktiges finansiella mål och 

verksamhetsmässiga mått. Av de 3 finansiella måtten har samtliga uppnåtts, vilket är i linje 

med kraven i riktlinjerna. 

Sex av de verksamhetsmässiga måtten når målsättningen, sju når inte målsättningen och 

tre har inte mätts eller redovisats under året. Måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga 

måtten är därför inte i linje med kraven i riktlinjerna avseende måluppfyllelse för två 

tredjedelar av måtten. 

I figuren illustreras måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga måtten i årsredovisningen. 

 

Figur 1. Måluppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mått 

 

3.2.4. Utvärdering av mål för kommunkoncernen 

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att merparten av de kommunala 

bolagen och stiftelserna uppnår god ekonomisk hushållning enligt de riktlinjer som fastställts 

av kommunfullmäktige. Bedömningen per bolag i årsredovisningen framgår för Uddevalla 

hamn, Uddevalla vatten samt Uddevalla Turism2. Bedömningen för övriga bolag och 

stiftelser redogörs inte specifikt för i årsredovisningen3. 

 

 
1 Uddevalla Utvecklings AB undantaget. 
2 I redogörelsen framförs att Uddevalla hamn samt Uddevalla vatten uppnår god ekonomisk 
hushållning, men att Uddevalla Turism inte gör det. 
3 I kommunens årsredovisning ingår bolagens och stiftelsernas egna verksamhetsberättelser för året. 
Det skiljer sig om bolagen och stiftelserna redogör för sitt arbete för god ekonomisk hushållning. 

6

7

3

Förbättring/når målet Försämring/når ej målet Mått ej mätt under året
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3.2.5. Avstämning av balanskravet 

Balanskravet innebär att kommunens budget och årliga utfall ska vara positiva och att 
underskott ska återställas kommande år, såvida kommunfullmäktige inte beslutar om 
annat och hänvisar till ”synnerliga skäl”. Beräkningen av balanskravsresultatet, som är 
kopplat till kommunallagens bestämmelser, ska i förvaltningsberättelsen följa ett 
föreskrivet schema. 
 

Det lagstadgade balanskravet innebär att de löpande intäkterna ska täcka de löpande 

kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet får realisationsvinster inte medräknas. 

Avstämning mot balanskravet: 

 

Mnkr 2021 

  

Årets resultat enligt resultaträkningen   115,7 

Justering för realisationsvinster 

 

     -7,2 

 

Årets balanskravsresultat   108,6 

 

Kommunen uppfyller därmed balanskravet.  

 

Bedömning: Vi bedömer att kommunens redovisning och beräkning av balanskravet är 
uppfyllt.  

3.2.6. Kommunstyrelsens bedömning av god ekonomisk hushållning 

Kommunstyrelsen gör i årsredovisningen bedömningen att kommunen inklusive 

kommunkoncernen som helhet inte uppnår god ekonomisk hushållning för 2021. Detta då 

målen i kommunfullmäktiges riktlinjer inte uppnås. Som motivering framförs att merparten 

av de kommunala bolagen och stiftelserna uppnår god ekonomisk hushållning, men att 

kommunen inte gör det. 

3.2.7. Bedömning av måluppfyllelsen 

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen, granskat om resultatet är förenligt med 

fullmäktiges beslut om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Vi konstaterar att samtliga 3 av kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås för 2021 men 

att enbart 6 av de 15 verksamhetsmässiga måtten bedöms uppnås. Detta innebär att 

måluppfyllelsen inte är tillräcklig för att svara mot fullmäktiges definition av god ekonomisk 

hushållning för kommunen. 

Utvärderingen av målen för god ekonomisk hushållning omfattar för 2021 även kommunens 

bolag och stiftelser. I årsredovisningen framförs att merparten av bolagen och stiftelserna 

når god ekonomisk hushållning. Dock framgår enbart den enskilda bedömningen av god 

ekonomisk hushållning för tre av bolagen i deras verksamhetsberättelser i kommunens 
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årsredovisning. Det är således inte möjligt att genom årsredovisningen följa måluppfyllelsen 

avseende god ekonomisk hushållning för övriga bolag och stiftelser enskilt. 

Vi delar kommunstyrelsens bedömning att resultatet för 2021 inte är förenligt med 

kommunens definition av god ekonomisk hushållning för kommunen samt för koncernen som 

helhet. 

Vi ser positivt på att kommunen under 2021 vidareutvecklat formerna för god ekonomisk 

hushållning och tydligt inkluderat bolagen och stiftelserna i definitionen. Vi konstaterar att 

det nu finns kriterier/målsättningar för god ekonomisk hushållning för bolagen och 

stiftelserna. 

Kommunen bör enligt vår mening säkerställa att bolagens och stiftelsernas bidrag i arbetet 

med god ekonomisk hushållning redovisas tydligt och konsekvent i årsredovisningen. Detta 

så att det i årsredovisningen är möjligt att följa på vilka grunder koncernen som helhet 

bedöms ha uppnått god ekonomisk hushållning eller ej. 

3.3. Räkenskaper 

3.3.1. Årets resultatutfall 

 
Årets resultat 116 mkr vilket är 85 mkr högre än budget på 31 mkr. Resultatet är påverkat 
av jämförelsestörande poster om -62 mnkr. 

3.3.2. Resultaträkning och balansräkning 

Analys resultaträkning 

Resultaträkningen har granskats utifrån vår genomgång av väsentliga rutiner, 

kontoanalyser, verifikationsgranskning samt jämförelse mot utfall föregående år och 

budget.  

 

Kommunen redovisar ett resultat för år 2021 om 116 mnkr, vilket är 85 mnkr högre än 

budget 2021. Resultatet innehåller jämförelsestörande poster om totalt -62 mnkr. Dessa 

består av realisationsförluster (-18 mnkr), inlösen pensionsförsäkring (-99 mnkr), återföring 

av avsättningar (38 mnkr), realisationsvinster kopplat till försäljning av fastigheter/tomter 

(16 mnkr). Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 178 mnkr (165 mnkr).  

 

Det redovisade resultatet om 116 kan jämföras med det budgeterade resultatet på 31 mnkr. 

Skillnaden på 85 mnkr förklaras av att nämndernas samlade resultat uppvisar överskott (10 

mnkr), skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning visar överskott (111 mnkr), 

realisationsvinster (16 mnkr), och centrala anslag särskilda åtgärder/oförutsett (36 mnkr), 

inlösen äldre pensionsförpliktelser (-99 mnkr). I övrigt mindre avvikelser (totalt 11 mnkr). 
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I årsredovisningen under avsnitt ”Finansiell analys” återfinns kommunens resultatanalys. 

Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både intäkter och kostnader är det vår 
bedömning att kommunens resultaträkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god 
redovisningssed i kommuner eller fel i väsentlig omfattning.   

3.4. Balansräkning 

Materiella anläggningstillgångar  

Komponentredovisning 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R4 Materiella 

anläggningstillgångar ska komponentavskrivning tillämpas. Komponentavskrivning innebär 

att betydande komponenter i en anläggningstillgång ska redovisas var för sig för att 

förbrukning och nyttjandeperiod ska kunna beaktas och bedömas för enskilda komponenter. 

Kommunen tillämpar från och med 2017 komponentavskrivning på större anläggningar, 

verksamhetsfastigheter samt gator och vägar. Gällande äldre anläggningar har omräkning 

skett med undantag för gator och vägar. För dessa kommer komponentredovisning tillämpas 

i takt med att de byts ut. Kommunen lämnar i årsredovisningen upplysning om ovan avsteg 

från komponentavskrivning tillika avsteget från rekommendationen. 

Komponenter och fördelning följer reglemente. Vid granskning av investering har noterats 

att avsteg gjorts från reglemente. Kommunen är medveten om att det kan finnas flera 

investeringar som kan ha avvikande nyttjandetider jämfört med reglementet. Avsteget från 

reglementets nyttjandetid innebär inte beloppsmässigt stor avvikelse. Kontroller kommer 

ske centralt framöver gällande detta. 

Bedömning om nedskrivningsbehov samt utrangeringar 

Rutin har införts i kommunen gällande bedömning om nedskrivningsbehov i samband med 

bokslut i enlighet med RKRs Rekommendation R6 Nedskrivningar. Intyg om prövning av 

nedskrivnings- eller återföringsbehovär avsett att inhämtas från respektive nämnd. Det är 

likt tidigare år enbart samhällsbyggnadsnämnden som lämnat detta. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med implementera rutin inklusive 

uppföljning kring bedömning om nedskrivningsbehov i enlighet med ovan. 
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3.5. Exploateringsområden  

Exploateringsområden inklusive tomtlager uppgår till 27 mnkr (27 mnkr) i årsbokslutet. 

Kommunens bedömning är att inget nedskrivningsbehov föreligger för dessa områden.  

 

Vi har under 2021 följt kommunens hantering i samband med de exploateringsprojekt som 

pågår och projekt som har slutredovisats. Det som hänt inom expolateringsprojekten, avser 

främst försäljning av tomter om ca 12 mnkr vilket minskar exploateringsprojekten med 2 

mnkr, kommunen har redovisat en vinst på ca 11,5 mnkr, i övrigt mindre utgifter om ca 2 

mnkr vilket ökar posten. Enligt uppgift från kommunen finns det i bokslutet inga ytterligare 

exploateringsområden som borde intäktsföras. Vår granskning har inte heller identifierat 

något sådant behov. 

3.6. Avsättningar 

Pensioner 

Kommunen redovisar pensionsförpliktelse i enlighet med den så kallade blandmodellen. Det 

innebär att kommunen redovisar 38 mnkr (39 mnkr) som skuld i balansräkningen och 

pensioner intjänade före 1998 om 709 mnkr (859 mnkr) som ansvarsförbindelse. 

Kommunen har under året gjort en partiell inlösen om 99 mnkr inklusive löneskatt av 

pensionsförpliktelser före 1998 via försäkringslösning. Pensionsavsättning är avstämt mot 

prognos från Skandia.  

Övriga avsättningar 

Avsättningar avseende Torp gång/cykelväg (föregående år 13,6 mnkr) samt Avsättning för 

hamnområde (föregående år 25,5 mnkr) har under året återförts.   

3.7. Finansiell leasing 

Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R5 avser Leasing och ska tillämpas vid 
redovisning av leasingavtal. Ett leasingavtal klassificeras antingen som ett finansiellt eller 
ett operationellt leasingavtal. Vid bedömning om ett avtal är finansiellt eller operationellt 
måste det avgöras huruvida de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att 
äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren eller inte.  
 
Leasingavtal gällande fordon redovisas som finansiell leasing om de bedöms klassificeras 
som finansiella leasingavtal. Leasingavtal för lokalhyresavtal redovisas som operationell 
leasing, även om kriterierna för finansiell leasing är uppfyllda. Kommunen bedömer att det 
inte har väsentlig effekt på resultatet.   
Vi noterar således att kommunen kan ha leasingavtal vilka kan betraktas som finansiella 

leasingavtal i enlighet med RKR R5. 
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Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen gör översyn av och dokumenterad bedömning av 
väsentliga leasingavtal för att bedöma huruvida de ska redovisas såsom operationella eller 
finansiella leasingavtal. 

Vår bedömning 

Efter genomförda granskningsåtgärder kopplade till både tillgångar och skulder är det vår 
bedömning att kommunens balansräkning inte omfattar några väsentliga avsteg från god 
redovisningssed i kommuner.  

3.8. Utökad granskning 

3.8.1. Transaktionsanalys löner 

Transaktionsanalysen omfattar kommunens samtliga lönetransaktioner från januari till och 

med oktober månad. Ett speciellt dataanalysverktyg används för att sortera ut exempelvis 

stora bruttobelopp, dubbla transaktioner, stora transaktioner osv. Programmet designas för 

att hitta, analyser och sortera enskilda eller sammanhängande transaktioner som avviker 

från vad som bedöms vara normalt.  

 
Avvikelser har sorterats efter:  
 

► Större enskilda transaktioner överstigande 80 tkr 

► Stora eller avvikande totala bruttolönebelopp under hela perioden 

► Orimliga källskatteavdrag överstigande 50 % eller understigande 23 % av bruttolön 

► Lönearter som förekommer vid enstaka transaktioner 

► Kontroll av avvikande personnummer 

► Dubblerade poster 

► Utbetald lön 

3.8.2. Gjorda iakttagelser 

Ett representativt urval har tagits där granskning genomförs inom varje område mot 

underlag som anställningsavtal, jämkningsbeslut, lönespecifikationer eller liknande. För de 

stickprov som granskats har inga felaktigheter framkommit av genomförd granskning. 

3.8.3. Kassaflödesanalys 

Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll i allt väsentligt överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte föranlett 
några noteringar.  
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3.8.4. Sammanställda räkenskaper 

Uddevalla Kommun upprättar en sammanställd redovisning (koncernredovisning) för 
företag där kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande. I 
koncernredovisningen ingår således hel- eller delägda företag där ägarandelen uppgår till 
minst 20 procent av röster och kapital. 

Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys 
och noter. Vi har granskat upprättad koncernredovisning, innehållande samtliga bolag. Vi 
har tagit del av granskningsrapporter för respektive bolag, granskat gjorda 
koncernelimineringar stickprovsvis samt analyserat förändringen mellan ingående och 
utgående eget kapital.  

Då kommunens innehav av aktier och andelar i dotterbolag finns i moderbolaget Uddevalla 
Utvecklings AB är det således dess koncernredovisning som konsolideras med kommunen. 
Vid konsolidering mellan bolagskoncernen och dess bolag har anpassningar gjorts till LKBR 
samt RKR´s rekommendationer.  

Vår bedömning 

Vi bedömer att de sammanställda räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i enlighet 
med LKBR och RKR R16 och ge en rättvisande bild av verksamheten och den ekonomiska 
ställningen för Uddevalla Kommun och dess koncern per den 31 december 2021. Vid 
granskningen har inga fel av väsentlig karaktär identifierats.  

3.8.5. Noter 

Vi har granskat de notupplysningar som lämnas med fokus på att fullständiga upplysningar 
lämnas, att notupplysningarna hänger samman med ovanstående räkningar och att dessa 
korrekt avspeglar de underliggande räkenskaperna.  

Vår bedömning 

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräckliga 
tilläggsupplysningar i noter. 

3.8.6. Drift- och investeringsredovisning 

 
Driftredovisningen visar hur den löpande verksamhetens utfall förhåller sig till den budget 
som fastställts.  

Investeringsredovisningen ger en samlad bild av investeringsverksamheten och har 
utformats så att utfallet överskådligt kan stämmas av mot fullmäktiges budget. 

Vår bedömning 

Vår bedömning är att årsredovisningen i allt väsentlig lämnar tillräcklig information 
gällande drift- och investeringsredovisning enligt ovan.  

 

I övrigt har inga andra väsentliga noteringar framkommit i samband med vår granskning. 
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Granskning av bokslut 2021-12-31 

Kommunrevisionen har vid sitt möte den 31 mars 2022 antagit bifogad revisionsrapport. EY har på 

uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av kommunens årsredovisning, resultat- och 
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Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit genomföra en grundläggande granskning. Granskningens  

syfte var att ge revisorerna underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt 

granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed.  
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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en grundläggande granskning av nämnderna i Uddevalla kommun på 

uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Syftet med granskningen är att ge revisorerna 

underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och 

beredningar och har genomförts genom dokumentstudier, nämnddialoger och skriftliga frågor.  

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen bland annat ge underlag  

för att bedöma styrelse och nämnders styrning, uppföljning och kontroll samt måluppfyllelse. 

Granskningen avser verksamhetsår 2021. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet 

i redovisningssystem. Detta granskar revisorerna i löpande granskning som en del av 

räkenskapsrevisionen. Nämndernas måluppfyllelse har granskats per sista december 2021 i 

preliminär verksamhetsberättelse. Utifrån kraven i kommunallagen och God sed samt 

kommunens styr- och ledningssystem har vi tagit fram revisionskriterier som styrelse och 

nämnder ska uppfylla för att ha säkerställt ett ändamålsenligt arbetssätt. I figuren nedan 

sammanställs vår bedömning av nämndernas arbete med att säkerställa tillräcklig styrning, 

uppföljning och intern kontroll. Bedömningarna grundar sig på granskningens revisionskriterier 

och har resulterat i ett antal rekommendationer. 

 Figur 1. Sammanställd bedömning per nämnd utifrån revisionskriterier 

 

Antal av styrelse/nämnder/beredningar som säkerställt eller i huvudsak säkerställt tillräcklig 
styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som delvis säkerställt tillräcklig 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
Antal av styrelse/nämnder/beredningar som inte utsträckning säkerställt 

styrning/uppföljning/kontroll i enlighet med kommunens styrmodell och riktlinjer 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 

inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed. 

Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras i kommunallagen 6 kap. 6 §. Där 

framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1. Den grundläggande granskningen syftar till att 

besvara följande revisionsfrågor: 

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt?  

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering? Det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell.  

 Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga 

i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell.  

 Har kommunfullmäktiges beredningar utövat respektive uppdrag i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut? 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som 

utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån 

lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också 

ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

 Kommunallagen 6 kap. 1 §, om att kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet 

 Kommunallagen 6 kap. 6 § 

 God revisionssed 2018 

 Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

 Kommunens styrmodell och andra kommunspecifika styrdokument 

 

1 Kommunrevisionen har under 2021 även genomfört fördjupade granskningar och granskningar inom 

ramen för redovisningsrevisionen som utgör grund för ansvarsprövningen.  
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3. Granskningens utgångspunkter 
Följande ramverk av revisionskriterier bygger på Uddevalla kommuns styr- och 

ledningssystem samt riktlinjer2. Ramverket beskriver hur styrelsen och nämnderna ska arbeta 

med styrning, uppföljning och intern kontroll. Ramverket är utgångspunkten för de avvikelser 

som redogörs för i efterföljande kapitel. 

Utifrån styr- och ledningssystem samt riktlinjer är vår tolkning att styrelse och nämnder ska ha 

genomfört följande för att ha säkerställt dels att verksamhet och ekonomi styrs och följs upp 

utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, dels ett tillräckligt internkontrollarbete: 

 Tillräcklig styrning för att leva upp till mått och riktlinjer  

▪ A1. Ha fastställt verksamhetsplan med budget  

▪ A2. Årligen ha beslutat om styrkort utifrån kommunfullmäktiges uppdrag 

samt valda delar av kommunfullmäktiges styrkort 

▪ A3. Ha en tillfredsställande måluppfyllelse i arbetet med fullmäktiges 

och nämndens egna mått 

 

 Tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi   

▪ B1. Följt upp verksamheten i delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi vid fyra eller fler tillfällen under året3 

▪ B3. Översänt ekonomiuppföljningar till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige4 

▪ B4. Vidtagit åtgärder för att arbeta in underskott före årets slut, vid 

väsentlig budgetavvikelse 

▪ B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk avvikelse: ha rapporterat avvikelse 

till kommunstyrelsen 

▪ B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig uppsikt över kommunens nämnder 

och bolag  

 

 Systematiskt arbete med intern kontroll i verksamheten  

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan utifrån risk- och väsentlighetsanalys 

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med intern kontroll  

▪ C3. Kommunstyrelsen: Utvärderat nämndernas internkontrollarbete 

 

Kommunfullmäktige har under 2021 beslutat om undantag från riktlinjerna för ekonomistyrning 

avseende krav på åtgärder för att arbeta in underskott samt rapportering av väsentliga 

avvikelser. Detta med anledning av pågående pandemi. Kriterierna B4 och B5 påverkas av 

undantagen. Mer information om innebörden av undantagen framgår i bilaga 3 

revisionskriterier. 

  

 

2 Riktlinjerna som avses är de för styrning och ledning, ekonomistyrning samt de för internkontroll.  
3 Löpande delårsrapport per april och augusti, controllerrapport per februari och oktober.  
4 Delårsrapport per april respektive augusti samt bokslut/årsredovisning ska översändas till både 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver ska två controllerrapporter genomföras under 

året, som översänds till kommunstyrelsen i februari och oktober.  
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4. Kommunstyrelsen 

4.1. Styrning 

Av uppföljning av kommunstyrelsens styrkort framgår att fyra av elva mått har uppnåtts för 

2021. Fyra mått har inte redovisats5. I diagram 1 beskrivs måluppfyllelsen för 

kommunstyrelsens styrkort enligt kommunens årsredovisning. Den redovisade 

måluppfyllelsen stämmer inte överens med det som redovisas i kommunstyrelsens 

verksamhetsberättelse för 2021. Den redovisade måluppfyllelsen överensstämmer däremot 

med det som är inrapporterat i kommunens styrning- och ledningsverktyg. Vid kontakt med 

kommunledningskontoret framgår att det är den måluppfyllelse som inrapporterats i styrning- 

och ledningsverktyget som stämmer och att måluppföljningen som redovisas i 

verksamhetsberättelsen i vissa avseenden blivit felaktig6. 

 

Diagram 1: Redovisning av kommunstyrelsens styrkort 2021. Fem mått är helt uppfyllda (grön), två mått är ej 

uppfyllda (rött) och fyra mått är inte redovisade (grått). 

4.2. Uppföljning och uppsikt 

Inga avvikelser har noterats för kommunstyrelsens uppföljning. 

I delårsrapporten för april prognosticerade kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 4,8 mnkr 

mot budget. I delårsrapport per augusti prognosticerade kommunstyrelsen istället en positiv 

 

5 För ett av dessa mått ges ingen förklaring till varför resultat inte följts upp. För resterande tre mått ges 

en förklaring, där det i två fall uppges att statistiken kommer vara til lgänglig under första halvåret 2022 

och i det tredje fallet uppges att måttet inte kunnat följas upp då det systemtekniskt och administrativt 

beskrivs vara mycket kostsamt. 

6 I verksamhetsberättelsen beskrivs att ett mått har uppnåtts. I utdraget f rån styrning- och 

ledningsverktyget f ramgår att fyra mått har uppnåtts. 

4

3

4

Uppfyllelse av kommunstyrelsens styrkort 2021 

Helt uppfylld Delvis uppfylld Ej uppfylld Ej redovisad
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avvikelse på 1,5 mnkr. Av årsredovisning framgår att styrelsens resultat för helåret 2021 är en 

positiv budgetavvikelse på 3,8 mnkr. 

Det har inför delårsbokslutet per augusti 2021 tagits fram en detaljerad uppföljning av 

budgetavvikelser relaterade till pandemin, uppdelat per berörd nämnd. Uppföljningen är gjord 

med hänvisning till de tillfälligt ändrade riktlinjer för ekonomistyrning som kommunen beslutat 

om i och med pandemin. 

Inga avvikelser att notera gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt7. 

4.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer8. 

4.4. Resultat av dialog med kommunstyrelsens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021 

som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället i november 2021 uppges att pandemin fortsatt är en stor utmaning.  

 

 Presidiet framför att ett arbete pågår för att ta fram rutiner och riktlinjer kopplat till den 

nya visselblåsarlagen som trädde i kraft i december 2021. Styrelsen beskrivs vara i en 

kartläggande fas där det undersöks om upphandling behövs genomföras för att klara 

att uppfylla de krav som den nya lagen medför. Arbetet beräknas färdigställt i maj 2022.  

 

 Kommunen har flera stora investeringar som planeras att genomföras under 

kommande år. I dialog framförs att tidigare låga investeringsvolymer bidragit till att det 

framgent istället blir särskilt hög investeringstakt för att komma ikapp med de behov 

som finns. Bland investeringarna återfinns bland annat nytt badhus och 

högvattenskydd. 

 

 Bland de omvärldsfaktorer som kommunen är mest känslig för framförs kraftiga 

räntehöjningar som en sådan faktor som skulle kunna ha stor inverkan på kommunen. 

Samtidigt justeras endast en liten del av kommunens totala lån årligen. Kraftiga 

räntehöjningar skulle därför endast gradvis, över en längre period, påverka kommunen. 

 

7 Kommunens bolagspolicy har ändrats under 2021. Kommunstyrelsen deltar årligen i planerings - och 

uppföljningsdagar med bolagen, vilka ersätter tidigare uppsiktspliktsmöten. Kommunstyrelsen deltog vid 

planerings- och uppföljningsdag i mars 2021. 

8 Uppföljningen av nämndernas internkontrollarbete 2021 väntas ske i mars 2022 ef ter granskningens 

slutförande. 
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4.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen endast delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs 

i enlighet med de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att 

måluppfyllelsen för en betydande andel av måtten inte har mätts/redovisats. Därtill har 

kommunstyrelsen en begränsad måluppfyllelse bland de mått som har mätts. 

Av granskningen framkommer att måluppföljningen som redovisas i kommunstyrelsens 

verksamhetsberättelse inte stämmer överens med det som är inrapporterat i kommunens 

styrning- och ledningsverktyg. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Styrelsen har erhållit ekonomisk uppföljning i form av delårsrapporter och 

controllerrapporter för samtliga nämnder. Inför delårsbokslutet i augusti har det även gjorts en 

detaljerad uppföljning av budgetavvikelser relaterade till pandemin per berörd nämnd. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet 

med riktlinjerna. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till styrelsen. 
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5. Barn- och utbildningsnämnden 

5.1. Styrning 

Av uppföljning av barn- och utbildningsnämndens styrkort framgår att tre av fem mått har 

uppnåtts för 2021. I diagram 2 beskrivs måluppfyllelsen för barn- och utbildningsnämndens 

styrkort enligt kommunens årsredovisning. 

 

Diagram 2: Redovisning av barn- och utbildningsnämndens styrkort 2021. Tre mått är helt uppfyllda (grön), ett mått 

är ej uppfyllda (rött) och ett mått är inte redovisat (grått). 

5.2. Uppföljning 

Av protokoll framgår att nämnden utöver delårsrapporterna har tagit del av ekonomisk 

uppföljning per februari, samt i controllerrapport per juni och oktober som informationspunkt. 

Dock framgår inte av protokoll resultatet och den ekonomiska prognosen vid dessa 

uppföljningar. 

Nämnden har prognosticerat underskott i delårsrapport per april och augusti. I delårsrapporten 

per april prognosticerades en negativ avvikelse mot budget om 27,4 mnkr. I delårsrapporten 

per augusti lämnas en prognosticerad negativ avvikelse mot budget om 27 mnkr för helåret. 

Lägre statsbidrag och kommunbidrag, höga lönekostnader i kombination med stagnerande 

elevtal inom grundskolan samt högre personalkostnader på grund av pandemin för 

gymnasieskolorna anges som orsak.  

Inga åtgärder har föreslagits i samband med rapporterna med hänvisning till att undantag 

åberopats i enlighet med den förändrade riktlinjen för ekonomistyrning och kostnader kopplat 

31
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till pandemin9. Avvikelsen betraktas därmed inte som väsentlig och inga åtgärder krävs utifrån 

de förändrade riktlinjerna.  

Av preliminär årsredovisning framgår att nämndens resultat för helåret 2021 är en negativ 

budgetavvikelse på 16,9 mnkr10.  

5.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

5.4. Resultat av dialog med barn- och utbildningsnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021 

som utgångspunkt.  

 Vid dialogtillfället i oktober 2021 framkommer att pandemin har påverkat verksamheten 

till stor del. Nämnden har delegerat till förvaltningschef om att fatta beslut om 

distansundervisning som sedan återrapporterats till nämnden. 

 

 I dialogen beskrivs att den planerade etableringen av en friskola i kommunen kommer 

påverka verksamheten. Nämnden beskriver att det i nuläget inte finns elever som 

väntar på att få en skolplats, vilket betyder att förvaltningen kommer behöva minska 

sina skolplatser om en friskola etableras. 

 

 Den förändrande skolstrukturen beskrivs ha varit en utmaning under året. Den 

befolkningsprognos som utgjorde grund för arbetet stämde inte. Arbete med att ta fram 

ny befolkningsprognos pågår. 

 
 Under året har nämnden arbetat intensivt med frågor kopplat till arbetsmiljö på 

gymnasieskolan. Skolorna är inte längre öppna för alla utan ett passersystem har 

införts för att komma in i skolan. 

5.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mått 

och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering utifrån 

kommunens riktlinjer. Vi konstaterar att nämnden gör ett underskott om 16,9 mnkr men att 

underskottet inte överstiger ett sådant belopp som föranleder åtgärder från nämnden enligt 

den ändrade riktlinjen för ekonomistyrning. 

 

9 I riktlinjerna f ramgår att undantaget på krav på åtgärder gäller kostnader för vuxenutbi ldning. 

Exkluderat kostnader för vuxenutbildning understiger den prognosticerade avvikelsen 1 procent av 

nämndens kommunbidrag. 

10 Exklusive kostnader för vuxenutbildning är underskottet 7,3 mnkr.  
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Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med 

riktlinjerna. Granskningen har inte visat på avvikelser.  

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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6. Kultur- och fritidsnämnden  

6.1. Styrning 

Av uppföljningen av kultur- och fritidsnämndens styrkort framgår att 5 av 13 mått har uppnåtts 

för 2021. Sex mått har inte uppnåtts. I diagram 3 beskrivs måluppfyllelsen för kultur-och 

fritidsnämndens styrkort enligt kommunens årsredovisning. Den redovisade måluppfyllelsen 

stämmer inte överens med det som redovisas i kultur- och fritidsnämndens 

verksamhetsberättelse för 2021. Den redovisade måluppfyllnaden överensstämmer däremot 

med det som är inrapporterat i kommunens styrning- och ledningsverktyg11. 

 

Diagram 3: Redovisning av kultur- och fritidsnämndens styrkort 2021. Fem mått är helt uppfyllda (grön), sex mått 

är ej uppfyllda (rött) och två mått är inte redovisat (grått).  

6.2. Uppföljning 

I delårsrapporten per april prognosticerades ett underskott mot budget för helåret om 7,6 mnkr. 

Underskottet förklaras av pandemin såsom minskade intäkter, inställda verksamheter och 

arrangemang samt ökade kostnader för kommunens samlade vaccinationscenter. Inga 

åtgärder föreslogs, då underskottet faller under den ändrade riktlinjen för ekonomistyrning och 

kostnader kopplat till pandemin som tillfälligt undantar kravet på att redovisa åtgärder.  

I delårsrapporten per augusti prognosticerades ett underskott mot budget för helåret på 7,9 

mnkr. I likhet med delårsrapporten per april redovisas inga åtgärdsförslag. Nämnden har i även 

denna uppföljning åberopat undantag med hänvisning till den ändrade riktlinjen för 

ekonomistyrning.  

 

11 I verksamhetsberättelsen f ramgår att tre mått har uppnåtts, medan det f ramgår i utdraget f rån styrning- 

och ledningsverktyget att fem mått har uppnåtts. Som framgår av avsnitt 4.1 i rapporten har 

kommunledningskontoret bekräf tat att det är den måluppfyllelse som inrapporterats i styrning - och 

ledningsverktyget som stämmer och att måluppföljningen som redovisas i verksamhetsberättelsen i 

vissa avseenden blivit felaktig. 

5
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I riktlinjen framgår att undantaget på krav på åtgärder endast gäller kostnader för 

avdelningarna fritid samt unga. I delårsrapporten i augusti var den prognosticerade negativa 

budgetavvikelsen för avdelning fritid och avdelning unga 7,7 mnkr. Det innebär att nämndens 

övriga verksamheter prognosticerade göra ett underskott på 0,2 mnkr. Budgetavvikelsen för 

nämndens verksamheter exklusive avdelningen Fritid och Unga understiger därmed 1 procent 

av nämndens kommunbidrag, eller 20 procent av kommunens budgeterade helårsresultat och 

betraktas därför inte som en väsentlig avvikelse med åtgärdskrav enligt fullmäktiges riktlinjer. 

Av preliminär årsredovisning framgår att nämndens resultat för helåret 2021 är en negativ 

budgetavvikelse på 5,2 mnkr. Helårsresultatet 2021 för avdelning fritid och avdelning unga är 

en negativ budgetavvikelse på 2,7 mnkr. 

6.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

6.4. Resultat av dialog med kultur- och fritidsnämndens presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2021 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället i oktober 2021 framkommer att mycket arbete under året har ägnats 

åt det nya badhus som planeras vara färdigställt 2024. Badhuset planeras anläggas på 

plats där två fotbollsplaner nu ligger. Nämnden beskriver att detta inneburit ett stort 

förvaltningsövergripande arbete. 

 

 Förvaltningen har genomgått en omorganisation som inneburit minskad personal, 

samtidigt som uppdraget i vissa fall ökat. Det beskrivs vid dialogen ha varit en utmaning 

att matcha den ökade arbetsmängden med personalen efter omorganisationen.  

 

 Arbetet med att överse föreningsbidragen har försenats till 2022. Översynen beräknas 

nu vara färdigt under 2022.  

6.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Vi noterar att nämndens samlade 

måluppfyllelse i arbetet med nämndens mått är begränsad då närmare hälften av måtten inte 

har uppnåtts samt att ytterligare två mått inte redovisas. Av granskningen framkommer att 

måluppföljningen som redovisas i nämndens verksamhetsberättelse inte stämmer överens 

med det som är inrapporterat i kommunens styrning- och ledningsverktyg. 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering utifrån 

kommunens riktlinjer. Vår bedömning är vidare att nämnden har säkerställt en tillräcklig intern 

kontroll i enlighet med riktlinjerna. Granskningen har inte visat på avvikelser. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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7. Samhällsbyggnadsnämnden 

7.1. Styrning 

Av uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens styrkort framgår att två av fem mått har 

uppnåtts för 2021. I diagram 4 beskrivs måluppfyllelsen för samhällsbyggnadsnämndens 

styrkort enligt kommunens årsredovisning. 

 

Diagram 4: Redovisning av samhällsbyggnadsnämndens styrkort 2021. Två mått är helt uppfyllda (rött), två mått är 

ej uppfyllt (rött), ett mått är inte redovisat (grått). 

7.2. Uppföljning 

I delårsrapporten per april prognosticerades en negativ avvikelse mot budget om 16 mnkr. I 

delårsrapporten förklaras underskottet av Stadsutvecklingsprojekten. Av kommunstyrelsens 

protokoll per juni framgår att styrelsen informerats om underskottet. Kommunstyrelsen har då 

beslutat att samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att vidta åtgärder i syfte att minska 

underskottet. I delårsrapporten per augusti prognosticerades underskottet för helåret uppgå till 

6,5 mnkr. Det prognosticerade underskottet beskrivs ha minskat på grund av att kostnader för 

rivningar inte kommer att falla ut under året, utan istället kommer ske under 2022. I rapporten 

presenteras ett antal åtgärder sedan delårsrapporten i april för att för att minska underskottet.  

Åtgärder som presenterades i delårsrapporten och som godkänts av nämnden på 

nämndsammanträde i oktober är att:  

 Inte anställa personal som planerat för de identifierade behov till 
stadsutvecklingsprojekten.  

 Inte avsätta personal i samma omfattning till stadsutvecklingsprojekten. Istället arbeta 

mot finansierade uppdrag som genererar intäkter. 
 Minska takten på framfart inom stadsutvecklingsprojektet generellt.  

Åtgärderna är inte  effektberäknade. Det framgår inte hur mycket förvaltningen beräknats 

spara med föreslagna åtgärder och när i tid. 

2
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I controllerrapport per oktober prognosticerades ett underskott mot budget om 10,5 mnkr för 

helåret. Förändringen i prognosen förklaras av kostnader för rivning och sanering av en husdel 

på Ramnerödsskolan. 

Av preliminär årsredovisning framkommer att nämndens resultat är ett underskott mot budget 

på 1,9 mnkr för 2021. 

7.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

7.4. Resultat av dialog med samhällsbyggnadsnämndens presidium  

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit i revisionens 

dialog med nämndens presidium. Dialogen hade revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 

2021 som utgångspunkt. 

 Vid dialogtillfället i oktober 2021 framkommer att pandemin fortsatt påverkat 

verksamheten under året.  

 

 Presidiet uppger att förvaltningen lyckats minska handläggningstiderna kraftigt under 

året. 

 

 Detaljplanprocessen är under digitaliseringsarbete. Nämnden uppger att de har saknat 

tillräckliga medel för att färdigställa digitaliseringen.  

 

 Presidiet beskriver att de får motta en stor mängd medborgarförslag. Det saknas i 

nuläget en tillräcklig metodik men även tilldelade budgetmedel nog för att hantera alla 

medborgarförslag. 

7.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med 

de mått och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Nämndens måluppfyllelse i arbetet med 

nämndens mått är begränsad. Inga avvikelser i övrigt har noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden i huvudsak har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjer. Nämnden har vid varje prognostillfälle rapporterat 

avvikelsen till kommunstyrelsen. Nämnden har beslutat om ett antal åtgärder för att nå en 

budget i balans. Åtgärderna har dock inte varit kostnadssatta. Det framgår inte att 

kostnadsanalyser genomförts för att beräkna effekten av de beslutade åtgärderna. Av 

preliminär årsredovisning framkommer samtidigt att nämndens resultat är ett underskott mot 

budget på 1,9 mnkr för 2021 vilket innebär att merparten av underskottet har arbetats in under 

året. 

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 

Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

Utifrån granskningens iakttagelser lämnas inga rekommendationer till nämnden. 
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8. Socialnämnden 

8.1. Styrning 

Av uppföljning av socialnämndens styrkort framgår att tre av fem mått har uppnåtts för 2021. I 

diagram 5 beskrivs måluppfyllelsen för socialnämndens styrkort enligt kommunens 

årsredovisning.  

 

Diagram 5: Redovisning av socialnämndens styrkort 2021. Tre mått är helt uppfyllt, ett mått är ej uppfyllt (rött) och 

ett mått är ej redovisat (grått). 

8.2. Uppföljning 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

8.3. Intern kontroll 

Inga avvikelser att notera utifrån kraven i kommunens riktlinjer. 

8.4. Resultat av dialog med socialnämndens presidium 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit vid dialog med 

kommunstyrelsens presidium. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021 

som utgångspunkt.  

 Vid dialogtillfället i oktober 2021 framkommer att pandemin fortsatt varit en stor 

utmaning under året. Personalen har på grund av pandemin fått ökad arbetsbelastning.  

 

 Nämnden beskriver att i takt med att samhället förändras inkommer flera olika typer av 

orosanmälningar än tidigare. Orosanmälningar kring missbruk är vanligt 

förekommande, men även orosanmälningar kopplat till hedersproblematik har ökat på 

sistone. 

3
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 Nämnden beskriver personalbehovet kontra den demografiska utvecklingen som en 

stor utmaning framgent. Antalet personer som förvaltningen behöver anställa är fler än 

antalet personer som tillkommer i yrkesför ålder i kommunen.  

8.5. Vår bedömning 

Vår bedömning är att nämnden har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mått 

och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet 

med riktlinjer. Inga avvikelser har noterats i granskningen.  

Vår bedömning är att nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 

Inga avvikelser har noterats i granskningen. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till nämnden.  
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9. Överförmyndaren 

9.1. Styrning och uppföljning 

Överförmyndaren har antagit en verksamhetsplan för 2020–2021 med verksamhetsmål. 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker fyra gånger per år vid nämndens sammanträden. 

9.2. Intern kontroll 

I skriftliga svar anger överförmyndaren att Länsstyrelsen varje år genomför en tillsyn av 

överförmyndaren. De brister som framkommer där utgör grund för riskanalysen för 

internkontrollplanen. Internkontrollplan för 2021 antogs i november 2020.  

9.3. Väsentliga händelser under året 

I avsnittet återges väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit av skriftliga 

svar. Avsnittet har revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021 som utgångspunkt.  

 Överförmyndarens byte av ärendehanteringssystem försenande årsredovisningarna 

för 2020. Införandet av det nya systemet blev försenat ett par månader och påverkade 

då arbetsbelastningen bland annat genom att alla handlingar ska skannas in i det nya 

systemet. 

 

 Tillgången på ställföreträdare är fortsatt låg. Pandemin beskrivs ha påverkat 

möjligheten att rekrytera ställföreträdare.  

 

 Det har varit stora utmaningar att upprätthålla verksamheten under året med bakgrund 

av vakanser, sjukskrivningar föräldraledigheter och införandet av det nya 

ärendehanteringssystemet. 

9.4. Vår bedömning 

Vi bedömer att överförmyndaren bedrivit sin verksamhet utifrån kraven i kommunfullmäktiges 

reglemente. Granskningen har inte visat på några avvikelser. 

 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till överförmyndaren. 
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10. Kommunfullmäktiges beredningar 

Demokratiberedningen och valberedningen avses. 

10.1. Beredningarnas arbete utifrån arbetsordning 

Inga avvikelser att notera i beredningarnas arbete. 

10.2. Vår bedömning 

Vår bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utövat respektive 

uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige har i arbetsordningen 

formulerat beredningarnas uppdrag. Utifrån beredningarnas minnesanteckningar och protokoll 

framkommer att beredningarna arbetat med de uppdrag som framgår i kommunfullmäktiges 

arbetsbeskrivning för beredningarna. 

Utifrån granskningen lämnas inga rekommendationer till kommunfullmäktiges beredningar.  
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11. Sammanställd bedömning per nämnd 

Nedan sammanställer vi våra bedömningar per nämnd utifrån granskningens revisionskriterier.  

Tabell 1. Sammanställd bedömning per nämnd och revisionskriterier. 

 Styrning Uppföljning Intern kontroll 

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

KS             

BUN             

KFN             

SBN             

SN             

Nämnder och beredningar med särskilda kriterier se bilaga 2.  

 Styrning 
Uppföljning/arbete med 

uppdrag12 
Intern kontroll 

ÖFN    

DB    

VB    

 

 

 

        Kriteriet uppfyllt          Delvis uppfyllt         Ej uppfyllt         Ej tillämpbart           Rekommendation riktas 

 

Tillräcklig styrning för att leva upp 

till mått och riktlinjer  

▪ A1. Ha fastställt verksamhetsplan 

med budget  

▪ A2. Årligen ha beslutat om styrkort 

utif rån kommunfullmäktiges uppdrag 

samt valda delar av 

kommunfullmäktiges styrkort 

▪ A3. Ha en tillf redsställande 

måluppfyllelse i arbetet med 

fullmäktiges och nämndens egna 

mått 

 

Tillräcklig uppföljning av 

verksamhet och ekonomi  

▪ B1. Följt upp verksamheten i 

delårsrapporter per april och augusti 

▪ B2. Följt upp nämndens ekonomi vid 

fyra eller f ler tillfällen under året 

▪ B3. Översänt ekonomiuppföljningar 

till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

 

12 Arbete med uppdrag avser beredningar. 

▪ B4. Vidtagit åtgärder för att arbeta in 

underskott före årets slut, vid 

väsentlig budgetavvikelse 

▪ B5. Vid befarad väsentlig ekonomisk 

avvikelse: ha rapporterat avvikelse till 

kommunstyrelsen 

▪ B6. Kommunstyrelsen: Tillräcklig 

uppsikt över kommunens nämnder 

och bolag 

 

 

Systematiskt arbete med intern 

kontroll i verksamheten  

▪ C1. Fastställt en internkontrollplan 

utif rån risk- och väsentlighetsanalys 

▪ C2. Följt upp nämndens arbete med 

intern kontroll   

▪ C3. Kommunstyrelsen: Utvärderat 

nämndernas internkontrollarbete 

    
R 
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12. Samlad bedömning 

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i huvudsak säkerställt att 

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

Vi konstaterar att ett antal nämnder har en begränsad måluppfyllelse i arbetet med 

nämndernas egna styrkort. Vi noterar även att kommunstyrelsen har en betydande andel mått 

som inte har redovisats eller följts upp för helåret vilket enligt vår mening innebär att 

måluppföljningen som sådan riskerar bli missvisande och svårbedömd. Vi noterar därtill att det 

förekommer felaktig information avseende måluppfyllelsen i ett antal nämnders 

verksamhetsberättelser jämfört med vad som inrapporterats till kommunens styrning- och 

ledningsverktyg. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt vår bedömning i allt väsentligt säkerställt en 

tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med riktlinjerna. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt säkerställt ett tillräckligt 

arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna. 

Slutligen bedömer vi att kommunens överförmyndare och beredningar säkerställt att 

verksamhet bedrivs i enlighet med reglemente samt kommunfullmäktiges uppdrag.  

 

Inga rekommendationer lämnas till kommunstyrelsen eller nämnderna.  

 

 

 

Göteborg den 31 mars 2022   

  

    
Andreas Haugen   Thomas Edin  

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 

 

 
Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB  
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Enligt God revisionssed ska den grundläggande granskningen ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 

granskningen om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

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

styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Följt upp och rapporterat verksamhetens resultat samt fattat beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 

 Arbetat med ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som 

redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll13 

I revisorernas revisionsplan för 2021 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som 

framkommit i revisorernas väsentlighets- och riskanalys. 

 

Ansvariga nämnder 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, överförmyndaren, 

demokratiberedningen och valberedningen.14 

 

Avgränsning 

Granskningen avser verksamhetsår 2021 och avgränsas i enlighet med revisionsfrågorna. 

Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i redovisningssystem. Detta granskar 

revisorerna i löpande granskning som en del av redovisningsrevisionen. Nämndernas 

måluppfyllelse har granskats per delårsrapport i augusti 2021. 

I den grundläggande granskningen granskas samtliga nämnder utifrån ovan nämnda 

revisionsfrågor och revisionskriterier.  

 

Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. Insamling  

 

13 De förtroendevalda revisorerna granskar styrelsens och nämndernas protokoll genom sin 

protokollsbevakning. 

14 Valnämnden har inte bedrivit någon verksamhet under innevarande år och omfattas därmed inte av 

granskningen.  
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sker genom att revisorerna:  

 Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,  

ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

 Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och tjänstepersoner.  

Inom ramen för föreliggande granskning har en uppföljning av kommunfullmäktiges 

kommunövergripande mål till kommunstyrelsen och nämnderna genomförts. Utgångspunkten 

för upp- 

följningen är kommunstyrelsens respektive nämndernas årsredovisningar för 2020. I 

årsredovisningarna beskrivs bland annat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med 

att bidra till kommunfullmäktiges mål under året.  

Dialoger  

Kommunrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfört dialoger 

med nedanstående nämnder:  

 Kommunstyrelsen  

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden  

 Socialnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

Till dialogerna har respektive presidium i kommunstyrelsen och nämnderna bjudits in. 

Dialogerna har utgått från kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt övriga 

iakttagelser som uppmärksammats under året. Vid dialogerna har presidierna även haft 

möjlighet att lyfta väsentliga frågor under året. Dialogerna återges kortfattat under respektive 

nämnd.  

 

Uppföljande granskning  

Inom ramen för den grundläggande granskningen har en uppföljande granskning genomförts  

av de fördjupade granskningar kommunrevisionen genomförde 2019. Den uppföljande 

granskningen har dokumenterats i en separat rapport.  
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Bilaga 2. Kommunens styrmodell 

Kommunfullmäktige (fullmäktige) beslutade om sin nuvarande styrmodell den 13 mars 2019. I 

dokumentet ”Riktlinjer för styrning och ledning” framgår hur modellen ska tillämpas. I figur 2 

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

Kommunfullmäktige antar inför varje mandatperiod en vision som är gemensamt framtagen av 

styrande majoritet och opposition. Översiktsplanen utgör en koppling mellan kommunens 

vision och den strategiska planen som antas varje mandatperiod. Detta genom att identifiera 

de viktigaste riktningarna som kommunen behöver gå i för att nå visionen. Riktningarna utgör 

grunden för översiktsplanen. Kommunfullmäktige aktualiserar översiktsplanen inför varje 

mandatperiod. Kommunfullmäktige antar den strategiska planen i samband med ny 

mandatperiod. Planen gäller för mandatperiodens fyra år. Planen innefattar: 

 Kommunens vision. 

 Den styrande majoritetens politiska plattform. 

 Riktningar från översiktsplanen. 

 Övergripande strategier, vilka finns inom varje riktning och tydliggör den politiska 

majoritetens viktigaste vägval. 

 Mätbara och målsatta mått som visar effekter och resultat. 

Flerårsplanen är treårig och innefattar ekonomiska förutsättningar, budget för det första året 

och ekonomisk plan för de kommande två åren samt kommunfullmäktiges styrkort. 

Nämndernas verksamhetsplaner är treåriga och innefattar ekonomiska förutsättningar utifrån 

tilldelat kommunbidrag, budget för det första året, ekonomisk plan för de kommande två åren 

samt de åtaganden som respektive nämnd fått genom kommunfullmäktiges flerårsplan. Den 

innefattar också nämndens styrkort vilket är utgångspunkten i verksamhetsplanen. 

Nämnderna beslutar senast i november året före budgetåret om verksamhetsplan med 

internbudget. 

Styrkorten är kommunfullmäktiges respektive nämndernas processer, där den strategiska 

politiska nivån sammanfattas. Styrkorten revideras årligen. Kommunfullmäktiges styrkort är 

nämndövergripande och varje nämnd berörs av valda delar som utgör grunden för varje 

nämndkort.  

 

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

 

 

 

 

 

Vis ion (KF)
Övers iktsplan 

(KF)
Strategisk plan 

(KF)
Flerårsplan 

(KF)
Verksamhets-
plan (nämnd)
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Överförmyndaren 

Överförmyndaren omfattas inte av kommunens styrmodell. Överförmyndaren har enligt 

reglementet att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan och helhetssyn för ett 

optimalt resursutnyttjande. Uddevalla ingår i samarbetet samverkande överförmyndare15. I den 

grundläggande granskningen tillämpar vi revisionskriterier utifrån kommunallagens 12 kap 1 § 

om huruvida överförmyndarens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Följande revisionskriterier tillämpas: 

 Ändamålsenlig styrning av verksamheten, exempelvis genom utarbetandet av en 

verksamhetsplan med produktionsmål 

 Erhållit uppföljning av verksamhet och ekonomi vid flera tillfällen per år 

 Bedrivit ett internkontrollarbete genom riskanalys, internkontrollplan och uppföljning av 

densamma 

Beredningar 

Beredningar och överförmyndare omfattas inte av kommunens styrmodell. Beredningarna ska 

verka inom de ansvarsområden som stipuleras i kommunfullmäktiges arbetsordning (senast 

reviderad den 9 september 2020). 

12.1.1. Demokratiberedningen 

Beredningens ansvarsområde ska vara att bereda ärenden om utveckling och samordning av 

kommunens demokratiarbete, de kommunövergripande samrådsorganens genomförande och 

utveckling, att ansvara för och utgöra jury för Uddevalla kommuns demokratipris samt att 

initiera demokratiprojekt. Beredningens ledamöter ska kunna utses till styrgrupp för sådana 

projekt. I övrigt bereder beredningen de ärenden som fullmäktige beslutar överlämna till den. 

Beredningen ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till dess uppgiftsområde och 

hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner påkallade. 

12.1.2. Valberedningen 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med 

undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval16. 

  

 

15 I samverkande överförmyndare ingår kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 

Sotenäs, Strömstad, Tanum samt Uddevalla. 

16 Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.  
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Bilaga 3. Tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla 

kommun 2021 

Kommunfullmäktige har under 2021 beslutat om undantag från riktlinjerna för ekonomistyrning 

avseende krav på åtgärder för att arbeta in underskott samt rapportering av väsentliga 

avvikelser. Detta med anledning av pågående pandemi. Väsentlig avvikelse definieras som 

avvikelser som är 1 procent av respektive nämnds kommunbidrag eller 20 procent av 

kommunens budgeterade helårsresultat.  

Undantaget från riktlinjerna för ekonomistyrning innebär att avvikelser hänförbara till 

pandemieffekter undantas för kravet på åtgärder. Undantaget gäller följande delar av 

kommunens verksamhet: 

 Vuxenutbildningen 
 Arbetsmarknadsavdelning (Försörjningsstöd) 
 Avdelningen Fritid och Unga 

Undantaget omfattar inte åtgärder där separata beslut fattas av kommunstyrelsen. Effekterna 

ska tydligt redovisas och kvantifieras i ordinarie rapporteringstillfälle för att undantaget ska 

gälla. Avvikelserna på grund av pandemin ska sammanställas per nämnd/förvaltning vid 

rapportering.  
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Bilaga 3: Källförteckning 

Dialoger med presidium 

• Kommunstyrelsen   2021-11-17 

• Barn- och utbildningsnämnden   2021-10-26 

• Kultur- och fritidsnämnden_________ 2021-10-26 

• Samhällsbyggnadsnämnden________ 2021-10-26 

• Socialnämnden______________  2021-10-26 

Dokumentförteckning  

• Riktlinjer för ekonomistyrning  

• Tillfälliga riktlinjer för ekonomistyrning 

• Riktlinjer för intern kontroll  

• Riktlinjer för styrning och ledning  

• Strategisk plan 2020–2023 

• Felårsplan 2021-2023 med budget 2021 

Årsredovisningar 2021 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

• Överförmyndaren  

 

Verksamhetsplan med budget 2021 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

• Överförmyndaren  

•  

Protokoll 2021 

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

 

Delårsrapport per augusti  

• Kommunstyrelsen 

• Barn- och utbildningsnämnden  

• Kultur- och fritidsnämnden 

• Samhällsbyggnadsnämnden 

• Socialnämnden 

 



 

 
 

 

 
   

          2022-03-31 

 

Kommunens revisorer 

 
 

Till:  
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden 

Överförmyndaren 

  

  

  

Grundläggande granskning 2021 

 

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

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

samhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.  

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

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

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

styrkort.  

 

Kommunstyrelsen och nämnderna har enligt vår bedömning säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering i enlighet med riktlinjerna. Vi bedömer vidare att kommunstyrelsen och nämnderna i allt 

väsentligt säkerställt ett tillräckligt arbete med intern kontroll i enlighet med riktlinjerna.  

 

Slutligen bedömer vi att överförmyndaren och beredningarna säkerställt att verksamheten bedrivs i 

enlighet med reglemente samt kommunfullmäktiges uppdrag.  

 

Ingen rekommendationer lämnas inom granskningen till kommunstyrelsen eller nämnderna. 

 

 

 

Uddevalla den 31 mars 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv       Christian Persson  Carl-Johan Sernestrand 

Ordförande        1:e vice ordförande  2:e vice ordförande 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättnings protokoll 2022-02-10  

 

2020/549  

Carin Wackfelt har skickat ett medborgarförslag om att använda Ljungskilegården till 

eftermiddagsverksamhet några dagar i veckan för de barn som är lite förstora för 

fritids men ännu inte riktigt ungdom. Både fritidsgårdar och det mobila 

fritidsledarteamet är delar av kultur och fritidsförvaltningens öppna fritidsverksamhet. 

Syftet med öppen fritidsverksamhet är att erbjuda frivilliga, öppna och trygga 

mötesplatser. Bakgrunden är att Ljungskile fritidsgård under lång tid haft ett lågt 

besöksantal. Fritidsledare har alltså befunnit sig på en plats medan unga befunnit sig på 

andra platser. När kultur och fritidsnämnden beslutade att stänga fritidsgården för att 

frigöra personal som kunde arbeta på de platser där unga befinner sig uppstod dock ett 

ekonomiskt problem. Dåvarande fritidsklubb blev helt enkelt dyrare att bedriva då det 

inte längre fanns möjlighet att samfinansiera lokalhyra och personalkostnader. Kultur 

och fritidsnämnden avslår förslaget att använda Ljungskilegården till 

eftermiddagsverksamhet med hänvisning till mobila fritidsledarteamets arbetssätt att 

möta unga där de befinner sig. 
 

2021/148  

Förslagsställare, Carina Crona, har lämnat in ett medborgarförslag om att utöka antal 

grillplatser på Emaus lantgård. I samstämmighet med det medborgarförslag som 

inkommit har verksamheten på Emaus lantgård tagit initiativ till att öka antalet 

grillplatser vid verksamheten. Detta då verksamheten ser ett behov av uppförande av 

nya grillplatser som säkerhetsåtgärd för att undvika att invånare grillar på platser som 

inte är avsedda för denna aktivitet. Efter ett möte med kommunens skogsförvaltare, då 

verksamheten ligger inom ett naturreservat, har det beslutats om att det ska uppföras två 

nya grillar som placeras längs den lilla slingan runt gården. Skogsförvaltaren ska också 
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se till att det runtom befintlig grillplats grusas upp för att minska risken för elden att 

sprida sig till oönskade områden. Beslut, kultur och fritidsnämnden konstaterar att 

verksamheten, Emaus lantgård, tillsammans med kommunens skogsförvaltare beslutat 

uppföra två nya grillar på området. Kultur och fritidsnämnden anser därför 

medborgarförslaget om att utöka antalet grillplatser på Emaus lantgård som bifallet 

 

2020/784 

Kjell Hansson beskriver i sitt medborgarförslag ett önskemål om att sätta upp 

parkbänkar var 100 meter längs med Edingsvägen. Han skriver vidare att det bor många 

äldre i området, som gärna tar sig mot målpunkten till fots. Kommunen har begränsade 

resurser vilket innebär att vi måste prioritera bland inkomna önskemål och lägga 

resurserna där flödet av människor är högre och behovet är större. Edingsvägen är i 

dagsläget inget högprioritetsområde. Förvaltningens bedömning är att det inte finns 

några ekonomiska medel för åtgärden i nuläget och föreslår avslag av 

medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

2021/250  

Förslagsställaren föreslår en återvinningsstation vid Sundsstrand, Forshälla-Sund 1:8. 

Förslagsvis på baksidan av den nya affären. Befintlig återvinningsstation vid E6 känns 

som den alltid är full eftersom antalet bostäder runt Sund med omnejd har ökat skriver 

hon. Samhällsbyggnads bedömning är att en återvinningsstation inte får plats på den 

föreslagna platsen, på grund av att en återvinningsstation kräver större yta än vad som 

finns att tillgå. Även Förpackning- och tidningsinsamling (FTI), vilka driver 

återvinningsstationerna och avgör deras placering, har gett sin syn på förslaget. FTI 

anser inte heller att platsen är lämplig för en station. Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar att avslå medborgarförslaget.  

 

2020/669 

Förslagsställaren är intresserad av en ny lokal för sin verksamhet som gäller ett katthem. 

Hon tänker att kommunen ev. har en lokal som skulle passa deras syfte. Kommunen har 

ett antal tomma lokaler, men tyvärr skulle ingen av dessa kunna passa den typ av 

verksamhet som förslagsställaren efterfrågar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

avslå medborgarförslaget. 

 

Vänortskommittens protokoll 2022-03-10 

 

Demokratiberedningens protokoll 2022-03-09 

 

2021/485 

Örjan Boström har inkommit med medborgarförslag om en cykelbana längs med gamla 

E6 mellan Grohed och Ljungskile.  Förslagsställaren skriver att det finns en skyltad väg 

för cyklister från Uddevalla söderut som heter E6-stråket. Märkningen ”E6-stråket” är 

en cykelled som skapades för uppskattningsvis 20 år sedan. Leden är inte längre aktuell 

och marknadsförs och underhålls inte längre. Det finns dock fortfarande skyltar kvar på 
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vissa platser. Kommunen arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer för att skapa en 

ny cykelled led mellan Göteborg och Oslo som ska vara kvalitetssäkrad ur bl.a. 

trafiksäkerhetssynpunkt. Kommunledningskontoret delar uppfattningen att väg 680 har 

brister för gående och cyklister. Landsvägen är dock en del av det statliga vägnätet och 

det är inte kommunens ansvar att anlägga gång- och cykelvägar (GC-vägar) efter statligt 

vägnät. Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

 

2021/638 

Ulf Larsson lyfter på nytt ett förslag om fria resor med kollektivtrafik för pensionärer. 

Ulf inkom med ett medborgarförslag i frågan hösten 2019 vilket besvarandes med att 

kommunen bara hade seniorkort från 75 års ålder. Ulf refererar nu till att andra 

kommuner tillämpar åldersvillkoret 65 år och att detta leder till högre resande i 

kollektivtrafiken och positiva miljöeffekter. Kollektivtrafiknämnden har mot bakgrund 

av den nya zonindelningen och dagens splittrade bild avseende seniorkort gett 

Västtrafik i uppdrag att utreda seniorerbjudandet i regionen. Kommunledningskontoret 

föreslår att fortsatt avvakta Västtrafiks utredning och därmed anse medborgarförslaget 

besvarat.  

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 

Västtrafiks pågående utredning. 

 

 

2020/380 

Förslagsställaren skriver i sitt medborgarförslag att den nya simhallen borde placeras 

mellan motorvägsbron vid Samneröd och Blomsterlandet och redogör för fördelarna 

med denna placering gentemot den placering som är beslutad. 

Kommunledningskontoret föreslår att avslå medborgarförslaget eftersom 

kommunfullmäktige har beslutat om en annan placering, ett beslut som just nu 

verkställs. Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 

 

 

2021/591 

Förslagsställaren efterlyser en säker gång och cykelbana från infarten till 

Furuhallsvägen utmed väg 787 fram till busshållplatserna och övergångsställena vid väg 

161 som leder över till affären Rotan. Skälet är att Furuhall växer och många familjer 

med barn flyttar in. Väg 787 liksom väg 161 ingår i det statliga vägnätet vilket förvaltas 

av Trafikverket. Kommunen kan därför inte bygga GC-vägar i direkt anslutning till 

dessa vägar. Kommunen samverkar dock med Trafikverket och Västra 

Götalandsregionen kring utveckling av GC-vägar efter det statliga vägnätet inom ramen 

för den regionala cykelplanen. Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

 

2022/62 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att införa stadsbussar till och från Utby. 
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Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för länets kollektivtrafik varför 

synpunkter på trafiken bör framföras till Västtrafik. Regionens viktigaste dokument för 

utvecklingen av kollektivtrafiken är trafikförsörjningsprogrammet. Här beskrivs hur 

kollektivtrafiken ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga. Det 

övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka. Stadstrafik 

är generellt inriktad mot trafik inom städer eller större tätorter där befolkningstätheten 

ger underlag för linjelagd busstrafik med hög turtäthet. Utby är inte en del av 

centralorten Uddevalla och en geografisk utökning av stadstrafikens linjenät så långt 

utanför staden skulle medföra behov av nya bussfordon med låg kostnadstäckning pga. 

det relativt sett låga befolkningsunderlaget. Resor med buss till Utby kan f.n. göras från 

hållplatserna efter väg 161 vilka trafikeras av såväl express- som landsbygdstrafik med 

ett stort antal turer per dag. Närtrafiken trafikerar ända in i området Utby och ger 

ytterligare fem resmöjligheter/vardag.  

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat genom 

kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 

 

2020/800 

Det har tagits ett förnyat beslut i ärenden gällande Liam Rognlis medborgarförslag om 

gatubelysning på gång-och cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp.  

Samhällsbyggnadsnämnden har nu inkommit med beslut i vilket det framgår att den 

aktuella gång- och cykelvägen felaktigt markerats som kommunal på Trafikverkets 

nationella vägdatabas. Vägen är istället statlig med Trafikverket som väghållare. 

Trafikverket tillåter inte att kommunen sätter upp belysning invid dess väg. Verket har 

inte heller för avsikt att göra en sådan åtgärd då sträckan inte uppfyller Trafikverkets 

kriterium för belysning på GC-väg. Kommunstyrelsen beslutar att meddela 

förslagsställaren att åtgärden inte längre anses möjlig att genomföra samt avskriva 

ärendet från vidare handläggning. 

 

2021/743 

Ulf G Eriksson har lämnat medborgarförslag om seniorkort från 65år. Han föreslår att 

även Uddevalla ska införa detta på samma sätt som närliggande kommuner. Kommunen 

införde fria resor för invånare fyllda 75 år i januari 2011. Seniorkort finns numera i 

nästan alla kommuner i Västra Götalandsregionen men flertalet tillämpar åldersvillkoret 

65 år. Kollektivtrafiknämnden har mot bakgrund av den nya zonindelningen och dagens 

splittrade bild avseende seniorkort gett Västtrafik i uppdrag att utreda seniorerbjudandet 

i regionen. Kommunerna kommer dock även fortsatt att behöva göra sina egna 

ställningstaganden bland de erbjudanden Västra Götalandsregionen beslutar. 

Kommunledningskontoret föreslår att fortsatt avvakta Västtrafiks utredning och därmed 

anse medborgarförslaget besvarat. Kommunstyrelsen beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Västtrafiks pågående utredning. 

 

2022/183 

Beslut från Länsstyrelsen om efterträdarval ny ersättare i kommunfullmäktige, Josef 

Sannholm (S) 



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

 

 

 

Nya 

medborgarförslag 

motioner 

interpellationer 

och frågor 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 4 april 2022 18:53 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Skolmaten 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! Jag och mina kompisar har ett medborgarförslag som gäller skolmaten. 
 
Vi tycker att det är alldeles för mycket vegetariskt och fisk, vi tycker att det borde vara mer kött då vi 
behöver kött proteiner. När det är kött finns det alltid ett vegetariskt förlsag vid sidan av så man kan 
välja men det är aldrig tvärtom vilket vi tycker är lite dåligt då jag och mina kompisar inte tycker om 
vegetariskt så mycket. Det vi vill ha fram med detta är att vi vill ha mer kött och att det är lite 
orättvist för när det är kött finns det alltid ett vegetariskt allternativ men aldrig tvärtom. Vi behöver 
kött proteinerna därför att vi ska orka med skoldagarna och kunna prestera vårat bästa på 
lektionerna för nu när det är vegetariskt äter vi inte så ofta då det inte alltid är lika gott. På 
lektionerna så kan vi inte prestera på topp pågrund av att man inte har ork, är hungrig och har svårt 
att fokusera, pågrund av detta så får vi sämre resultat på prov mm och kan inte göra sitt bästa…. 
Så snälla tänk igenom detta och meddela tillbaka :) 
 
Dagens datum: 
4/4- 2022 
 
Namn: 
Tindra Andersson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 1 april 2022 13:03 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Vägbula/lekplats 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Vi bor på Lindåsvägen på Kapelle. Väldigt många barnfamiljer samt husdjur där. Bilarna kör ofa för 
fort förbi. Skulle vara bra med vägbula el något. Barnen hade gärna velat ha nån typ av 
klätterställning/mötesplats på ängen vid Lindåsvägen. Bara några tankar. Mvh Elisabeth 
 
Dagens datum: 
1/4-2022 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 29 mars 2022 09:56 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Folkhälsa 
 
Ditt medborgarförslag: 
Gamla fotbollsplanen vid frostfrias fasseröd. Anlägga konstgräsplan med två mål som går att fälla upp 
samt avtagbart nät i mitten som gör att planen kan användas för både fotboll och padelverksamhet. 
Planen bör göras k ordning snarast! Fasseröds barn har idag en grusplan att tillgå på lekplatsen  men 
snälla ta tag i denna plats! 
 
Dagens datum: 
2220329 
 
 
Skicka med en bilaga 
51930A49-FD06-4158-83C2-A66D684C2181.png 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 27 mars 2022 12:16 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Ny vänort 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej kommunen! 
 
Efter vädjan från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i den svenska riksdagen om 
återuppbyggnadshjälp efter det att pågående krig avslutats vill jag uppmana kommunen att börja 
söka efter en vänort i Ukraina. Lämpligtvis bör den vara av ungefär samma storlek som Uddevalla och 
ha behov av hjälp med just återuppbyggnad i olika avseenden! 
 
Dagens datum: 
Söndagen 27 mars 2022 
 
Namn: 
Ulf G. Eriksson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 22 mars 2022 00:13 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Seniorbiljett från 65 år i Uddevalla 
 
Ditt medborgarförslag: 
Eftersom grannkommunen Trollhättan har senior biljett från 65 år är det lite orättvist att vi i 
Uddevalla får vänta ytterligare 10 år till innan vi kan använda den. 
Försök att få det lite mer rättvist när ni lägger era vallöften så kanske ni får min och många fleras 
röster. 
 
Dagens datum: 
22 03 21 
 
Namn: 
Margit Ståhl 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 9 mars 2022 15:16 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Flaggning med regnbågsflaggan. 
 
Ditt medborgarförslag: 
D22-03-08 lyssnade jag till en föreläsning med Emilia Larsdotter. Emilia föddes 1975 och tilldelades 
könet pojke. Emilias resa till den hon är idag har varit kantad av kränkningar, förnedringar och 
misshandel.  
 
Vi vet idag att 60% av alla transpersoner i åldrarna 15-19 år har övervägt självmord och 40% har gjort 
åtminstone ett allvarligt försök!!!  
 
I Karlstad kommun flaggar alla skolor varje dag med regnbågsflaggan för att visa sitt stöd för alla 
människors rätt att vara den man är. Jag önskar att vår kommun fattar ett klokt beslut att följa efter 
detta fantastiska initiativ! 
 
Dagens datum: 
22-03-09 
 
Namn: 
Linda Ström 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 7 mars 2022 19:35 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Hesa Fredrik tutor 
 
Ditt medborgarförslag: 
Bor på Buslätt och vi runt området ner mot sundstrand osv hör inte hesa Fredrik el något larm.  
 
Anser att det är väldigt dåligt. Det ska och finns ”tutor” när där det kan finnas militärt intresse..och 
Uddevallabron skulle kunna vara ett sådant som någon skulle vilja slå ut. Föreslår att det sätts upp en 
på bron då den ljudet kommer spridas långt.  
 
Kommunen ska ansöka via Msb för nya ”tutor” 
 
Dagens datum: 
7 feb 2022 
 
Namn: 
Annelie Almlöf 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Avsägelser och 

fyllnadsval 
 

 



Från: Lars Hultberg <lars.hultberg@uddevalla.se>  
Skickat: den 28 mars 2022 20:36 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Till KF Avsägelse av två uppdrag 
 
Hej Sebastian. 
 
Som jag tidigare sa i telefon önskar jag få avsäga mig nedan angivna uppdrag. Lämnar pga personliga 
skäl o hoppas att ärendet kan komma upp på KF i April. 
 

 Ersättare i Socialnämnden 
 Ledamot i Uddevalla Turist Ab 

Mvh 
Lars Hultberg 
Brattgatan 6 C 
451 50 Uddevalla 
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Evidence of Intent

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of this document Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid claims that different Sign Material was viewed than what was the output in the final Evidence Package.

2. Screen captures

When a person signs a document using Scrive eSign a screen capture is executed on the person´s screen and saved by Scrive eSign. When sealing the signed document Scrive eSign includes the screen captures from all signing parties into this document. 

The screen capture technology used sometimes fails to execute the screen capture. Therefore, in case the screen capture technology would fail, a screen capture with a reference signing view is prepared in Scrive eSign at each production upgrade and Upon sealing the document, Scrive eSign includes the latest reference screen captures in this Evidence of Intent as a reference. Important to note is also that, in the event log below each time stamp reflects the clock of the client, which may be different from the clock of Scrive eSign.

		Time		IP		Event

		2022-03-01 10:35:43.336 UTC		94.234.100.33		Nils Styf (NS) opened the document in the signing view. Click here to see an attached screen capture of the top of their signing view.

		2022-03-01 10:36:06.32 UTC		94.234.100.33		Nils Styf (NS) signed the document. Click here to see attached screen capture of their signing view. Click here to see attached screen capture of the reference signing view created at 2022-02-02 17:14:35 UTC.
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9.1.8 Download metadata as CSV

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

9.2.2 Filter and search

9.2.3 Delete

9.2.4 Share

9.3 Trash list

9.3.1 List view

9.3.2 Filter and search

9.3.3 Restore

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

10. Account administration

10.1 Organisation administration

10.1.1 Organisation details

10.1.2 White-label branding

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

10.2.2 User management

1. Definitions

“Attachments” means attachments to the Main Document provided by the Author or Signatories.

“Author” means the person(s) that configure the Workflow Settings.

“Clock Error Samples” means the term as defined in the Attachment Evidence of Time.

“Delivery Method” means the method to deliver the invitation to participate in a Workflow Session.

“Design View” means the administrative user interface of Scrive eSign for the purpose of configuring the Workflow Settings.

“Evidence Attachments” means the attachments with additional evidence inserted into the Final PDF as explained in section 8, the attachments are Evidence Quality of Scrive E-Signed Documents, Service Description, Evidence Quality Framework, Evidence Log, Evidence of Intent, Evidence of Time and Digital Signature Documentation.

“Evidence Material” means the Final PDF including the inserted Evidence Attachments. 

“Evidence Package” means the Evidence Material sealed with a digital signature.

“Field Data” means data associated with text fields, checkboxes, radio buttons and signature boxes in the Main Document.

“Final PDF” means the final Main Document after all Signatories have signed, including Field Data rendered with the placements defined by the Author in the Workflow Settings.

“Initiator” means the person that initiates Workflow Execution.

“Initiated Workflow” means a set of Workflow Settings where Workflow Execution has been initiated.

“Integrated System” means a system that communicates with Scrive eSign via the Scrive API.

“Main Document” means the document that is displayed in the Design View and Sign View and is possible to edit with Field Data.

“Party” or “Parties” means persons participating in the Workflow Execution.

“Role” means the Role of a Party during a Workflow Session.

“Scrive API” means the application programming interface of Scrive eSign.

“Sign Material” means the material being reviewed, signed and completed by the Parties during Workflow Execution, including a) the Main Document, b) Attachments and c) Field Data.

“Sign View” means the graphic user interface in Scrive eSign’s web based interface, for the Parties to review and for Signatories to sign the Sign Material.

“Signatory” means a person that has been defined to sign the Sign Material in the Sign View during a Session.

“Signature Confirmation Section” is the final section where the Signatory is asked if they are sure that they wish to sign the document.

“Signature Drawing Modal” is the modal where the Signatory is asked to draw or type their signature.

“Template Workflow” means Workflow Settings saved by an Author for later reuse. “Transaction Logs” means database logs in Scrive eSign, including records of the Signatories activities in Scrive eSign.

“User” is a person or a group of persons with an account in Scrive eSign which is linking to a verified email address.

“Viewer” means a person that has been defined to only have access to view the Sign Material in the Workflow Session.

“Workflow Execution” means when Scrive eSign guides the Parties through Workflow Sessions as configured in the Workflow Settings.

“Workflow Session” means a set of activities defined for a Party to execute the assigned Role. A Party can be assigned multiple Workflow Sessions.

“Workflow Settings” means any combination of settings in section 3 defining how the Parties can interact with the Sign Material during Workflow Execution.

2. Purpose 

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign worked at any given point in time to facilitate the full understanding of the process that generated the final Evidence Package. Each time Scrive eSign is updated with new features this document is also updated. The scope of the document is to describe the Scrive eSign system in full. Because it is possible to initiate Workflow Execution via API it is possible that parts of the e-signing workflow have happened outside of Scrive eSign. Because Scrive can only document features that are within our control, parts of a workflow may have happened outside the scope of this document.

3. Design the workflow (Author)

Workflow Settings are defined in the Design View by the Author. The features for designing the Workflow Settings are clustered in the Design View in three main sections. We describe the features in these sections according to the structure in the Design View.

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

Add a Workflow Session and add information about the Party participating in the Workflow Session. You can add an infinite number of Workflow Sessions. The minimum amount of Workflow Sessions is one.

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

To replicate a Template Process multiple times with many separate Parties it is practicable to add the Parties in bulk. This feature enables adding a list of Parties to a Workflow Session as a CSV file. When initiating the process Scrive eSign will automatically replicate the process for every row in the CSV file and include the Party information of that row to that Workflow Session.

3.1.3 Invitation order

Select in what order the Parties shall receive the invitation to participate. Parties can receive the invitation in parallel, in sequence, or a combination of these.

3.1.4 Role

Define if the Party should be Signatory or Viewer.

3.1.5 Invitation method

Select how the Party shall receive the invitation to participate in the Workflow Session. The delivery methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) in-person delivery or e) API.

		Email

		An email invitation is sent including a link to the Sign View.



		SMS

		An SMS is sent including a link to the Sign View.



		Email and SMS

		Both email and SMS delivery as described above.



		In-person

		No invitation is sent. The Initiator can give the Party access to the Sign View, by personally presenting it on a device selected by Initiator.



		API

		No invitation is sent. The Initiator can select to give access to the Sign View by sharing the URL or an Author can set up a workflow where the Party is redirected from a webpage hosted by the Author to the Sign View.





3.1.6 Authentication to view

Select what authentication should be required from a Signatory before accessing the Workflow Session to view the document. The alternatives are a) Swedish BankID, b) Norwegian BankID, c) Danish NemID or d) no additional authentication method.

3.1.7 Authentication to sign

Select what authentication method should be required from a Signatory. The alternatives are a) Swedish BankID, b) PIN verification by SMS or c) no additional authentication method.

3.1.8 Confirmation method

Select how the Party shall receive the confirmation that the document has been signed by all Parties and get access to the Evidence Package. The confirmation methods available are a) email, b) SMS, c) email and SMS and d) no delivery.

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

Upload the Main Document. Only PDFs are accepted for upload. 

3.2.2 Main Document removal

Remove the Main Document.

3.2.3 Text field

Drag and drop text fields into the document. Define the name of the text field (i.e. address, mobile and more) or select a predefined field, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution, define what party can (if optional) or must (if mandatory) complete the text field during their Workflow Session. All information put into a text field will be printed onto the document. You can set the font size of the text field to a) small, b) normal, c) large or d) huge.

3.2.4 Checkbox

Drag and drop checkboxes into the document. Define the name of the checkbox (for traceability purposes), choose a checkbox size, and define if it is a) mandatory for the Initiator, b) mandatory for Party completing the Workflow Session or c) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) check the checkbox during their Workflow Session. The checkbox, empty or checked, will be printed onto the document.

3.2.5 Signature box

Drag and drop signature boxes into the document. Define the name of the signature box (for traceability purposes) and define if it is a) mandatory for the Party completing the Workflow Session or b) optional. If left empty or editable during Workflow Execution define what party can (if optional) or must (if mandatory) draw their signature during their Workflow Session. For some old browsers where JavaScript drawing doesn’t work, the Signatory can use their keyboard to type their signature with a name instead and a handwritten font will be used. The drawn or typed signature will be printed onto the document.

3.2.5 Radio buttons

Drag and drop radio button groups into the document. Define the name of the radio button group and the names of individual radio buttons (for traceability purposes), and choose a size for the radio buttons within the radio button group. It is mandatory for signing parties to select one of the radio button group options. The radio buttons, selected or not, will be printed onto the document.

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

The Author can upload documents to add as Attachments to the Main Document or delete previously uploaded Attachments. Only PDFs are accepted. The Author selects if the Attachment should be optional or mandatory to review. The Author selects if the Attachment should be merged with the main file or not.

3.3.2 Request Attachment

The Author can request that Parties are asked to upload documents during a Workflow Session, to add the documents as Attachments to the Main Document. The request is set per Party and an instruction text is required explaining what document is requested, requests can be made optional in which case the Party is not required to upload a document.

3.3.3 Main Document name

Name the Main Document. This is the name that will be communicated with the Parties throughout each Workflow Session. This will be the name of the Main Document in the Evidence Package.

3.3.4 Workflow Session language

Select in what language the Parties shall be guided throughout each Workflow Session. This will be the language of the text printed in the Verification Page.

3.3.5 Due date

Select the due date for the Signatories to sign. After the due date has passed the Signatories can no longer sign.

3.3.6 Automatic reminder

Select at what date an automatic reminder to sign shall be sent to the Signatories that haven’t yet signed.

3.3.7 Personal invitation message

Write a personal message that the Parties will receive when invited via email to participate in the Workflow Execution.

3.3.8 Personal confirmation message

Write a personal message that the Parties will receive via email when the document has been signed.

3.3.9 Edit Sign View UI

Adjust the UI in the Sign View. The following UI features can be added or removed a) header including logo and contact details, b) download PDF c) the button used in the Sign View to reject to sign, d) option to reply with a message, and e) footer.

3.4 Save as template workflow

The Workflow Settings in Design View can be saved as a Template Workflow for later Workflow Execution a single time (save as draft) or multiple times (save as template).

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

It is possible, via the API, to enable highlighting in the Sign View for selected Signatories. Highlighting is the digital equivalent of a yellow mark on paper to emphasize something on the document. Highlights can be made by the selected Signatories, and cleared page-by-page, until they have signed the document, after which no more changes can be made. 

3.5.2 Field editable by Signatory

It is possible, via the API, to allow selected Signatories to change the value of certain fields, even if they were pre-filled by the Document Author. This is currently only available for email and mobile field types. The aim of this setting is to allow Signatories to update their email or mobile number, when the value set by the Document Author may be incorrect or outdated.

4. Initiate the workflow (Initiator)

A Workflow Execution needs to be started by an Initiator. This section describes the features which the Initiator can use to initiate the Workflow Execution. The Initiator may initiate the Workflow Execution in any of the following ways:

		start as Author and define the Workflow Settings in the graphic user interface of the Design View or an Integrated System, or programmatically through the Scrive API, and then initiate the Workflow Execution, or

		start as Initiator only and select a Template Workflow to initiate the Workflow Execution, or

		start as Author and select a Template Workflow to edit by any of the procedures for defining the Workflow Settings described in bullet a and then, after editing as Author, initiate the Workflow Execution.



4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

After a Main Document has been uploaded and no mandatory information is missing it is possible to initiate Workflow Execution by clicking a button to start. When having clicked the button a modal is displayed and depending on the Workflow Settings different activities will be required from the Initiator to initiate Workflow Execution.

		Initiator role

		Sign order

		Instruction in modal



		Signatory

		Sign first

		Prompts to sign first before inviting others



		Signatory

		Sign second or later

		Prompts to invite others



		Viewer

		-

		Prompts to invite others





4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

Template Workflows can be accessed either via the Scrive eSign graphic user interface or via API. The following sections will describe how access can be done via the graphic user interface of Scrive eSign. In principle the same actions can be performed via the API.

4.2.1 List of Template Workflows

By logging in to his Scrive eSign account the Initiator can access a list of Template workflows from where it can initiate Workflow Execution. In the list of Template Workflows each Template Workflow is displayed in a list including name of the Template Workflow, time of latest change to Template Workflow, Delivery Method(s) and sharing status. In the template list view it is possible to do free text search on metadata to find Template Workflows.

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

By clicking the name of a draft or template in the list of Template Workflows, different options will be made available depending on the Workflow Settings of the Template Workflow.

		Author/Not Author

		Locked from editing

		In-person delivery

		Options for next step



		Author

		Yes/No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Author

		Yes/No

		No

		Option to a) edit Workflow Settings or b) send for signature directly.



		Not Author

		Yes

		Yes

		Option to initiate signing on the device directly.



		Not Author

		No

		Yes

		Option to a) edit Workflow Settings or b) initiate signing on the device directly.



		Not Author

		Yes

		No

		Option to send for signature directly.





5. Administer the Workflow Execution (User)

The document view is the administrative counterpart of the Sign View. Here the User can review the Main Document, Attachments, Parties and progress history and also administer the Workflow Execution.

5.1 Progress history

The Workflow Session progress of each Signatory can be tracked in the progress history section. Each important event is listed with a status icon, time, Party and an explanatory text. Below is a list of the statuses used.

		Progress status

		Explanation



		Initiated signing

		The Initiator initiated the signing process.



		Email sent

		The invitation to access Sign View was sent via email.



		SMS sent

		The invitation to access Sign View was sent via SMS.



		Undelivered

		The external email or SMS system has reported that it could not deliver the email or SMS.



		Delivered

		The external email or SMS system has reported that it has delivered the email or SMS.



		Email opened 

		The external email system has reported that the email has been opened.



		Accessed view to authenticate

		The party opened the view to verify their identity before viewing the document.



		Authentication success

		The Party verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.



		Reviewed online

		Opened the document online.



		Signed

		The button to complete signing was clicked in the Signature Confirmation Section or, if BankID was required to sign, the signing process was completed successfully in the BankID application.



		Rejected

		The button to reject signing was clicked in the final rejection section.



		Timed-out

		The due date for signing as set in the Workflow Settings passed and the document can’t be signed.



		Due date prolonged

		The Initiator prolonged the signing due date.



		Process cancelled

		The Initiator cancelled the signing process, the document can no longer be signed.



		Process edited

		The Workflow Process was edited in the Design View.



		Sealed

		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.



		Extended

		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.





5.2 Withdraw invitation

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, press the button to withdraw. The invitation to sign the selected Initiated Workflow will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

5.3 Extend due date

If the due date to sign passed without all Signatories having signed the Initiator can extend the due date by pressing “extend due date”. The date is extended by as many days as are determined by the Initiator.

5.4 Restart document

If the document was cancelled or the due date passed the Initiator can select to restart the Workflow Execution by pressing the button to restart the Workflow Execution. The Initiator is then redirected to the Design View where he can edit the Workflow Settings and initiate Workflow Execution again.

5.5 Start signing

If Delivery Method was set to in-person or API, then there is an option for the Initiator to initiate the next in-person Workflow Session directly from this view. By selecting “start signing” the Initiator will be redirected to the Sign View.

5.6 Download document

If the document has been signed it can be downloaded by the Initiator by pressing the button to download the document.

5.7 Send reminder

To remind a Signatory to sign, press the button to send reminder. A reminder will be sent to the Signatory using the initial invitation Delivery Method selected by the Author.

5.8 Send document again

To send a completed Evidence Package again to a Party, press the button to send the document again which is next to the Party’s information. A message including the document, will be sent to the Signatory using the initial confirmation Delivery Method selected by the Author.

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

As long as the recipient hasn’t signed the Initiator can change the authentication to view and the authentication to sign methods.

5.10 Bounce management

If the email or SMS could not be delivered, the Initiator is informed of the problem via an email with a link to the Document View where the Initiator can edit the email or mobile number. A bounce can occur for multiple reasons, typically due to a) entering the wrong email or mobile number, b) SPAM filter settings of the receiving system or c) the recipient’s systems are down.

5.11 Review Attachments

Below the displayed document there is a section with all attached Attachments. The user can view or download Attachments.

5.12 Review evidence attachments

Below the Attachments section there is a section with all evidence attachments. The user can review or download the evidence attachments.

6. Follow the workflow (Party)

Smooth Workflow Execution is dependent on a series of events as executed by the Parties in close interaction with Scrive eSign. This section will describe the different components enabling the Workflow Execution. The features are listed in the order as they appear to the Signatory either chronologically or in the graphic user interface from the top and going down. What features appear to the Signatory depend on the Workflow Settings.

6.1 Overview of Workflow Execution

Before we look at the components of the Workflow Execution it might be useful to get an overview of the different steps of Workflow Execution as experienced by the Signatories and the Viewers.

		Accessing the Sign View: the Party either a) receives an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the Sign View or, b) accesses a device (tablet, desktop computer, smartphone or other) with the Sign View already opened or c) is redirected from an Integrated System to the Sign View. 

		If set by the Author, the Signatory is asked to authenticate before they can proceed.

		Reviewing the Sign Material: the Party views the displayed Sign View and a) can read instructions at the top to follow the guiding arrow, b) depending on the Workflow Settings enter or not enter Field Data into the document (such as text, signatures, checks in checkboxes, choosing a radio button group option) and view/append required and optional attachments and c) scroll through all document pages to reach the sign or reject section.

		When enabled for the current signatory, the Initiator can highlight anything within the document being signed in real-time. 

		Signing the Sign Material: the Signatory presses the next button to proceed to the next step and, depending on the Workflow Settings, one of these four scenarios follow;



		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions to confirm their intent by clicking a button with the text “Sign”, or

		If the Signatory has not yet drawn their signature inside the document a section appears with instructions that they will finalise the signing process by clicking the button with the text “Finish”, or

		If the Signatory is required to authenticate with PIN by SMS before they can sign they a) type or view their mobile number, b) receive an SMS with a PIN, c) type the PIN into a input field and d) confirm their intent by clicking a button with the text “sign”, or

		If the Signatory is required to sign with Swedish BankID they sign using the Swedish BankID app on the device they chose to sign with.



		Receiving confirmation after signing: after having completed one of the above signing scenarios a confirmation message is displayed to the Signatory that the Sign Material has been signed. Depending on the Workflow Settings, each Party either receives or doesn’t receive a confirmation message. If it was set for the Party to receive a confirmation message it is sent either a) by email and including the Evidence Package, b) by SMS and including a URL-link to access the document on the web in Scrive eSign, or c) both by email and SMS as described above.



The following sections are more detailed descriptions of the features enabling the workflow in the summary above.

6.2 Accessing the Sign View

This is the workflow guiding the Parties to access the Sign Material in the Sign View.

6.2.1 Invitation message

Scrive eSign will send an invitation email and/or SMS to the Party, in the order as defined by the Workflow Settings. The email and/or SMS will include a URL-link to a Sign View specific to that Workflow Session.

6.2.2 List of Initiated Workflows

Initiated Workflows with Workflow Sessions available for signing directly on the device are listed in a list accessible to Users. Each Initiated Workflow is displayed in a list with document name, last event, name of Initiator and names of all Parties. An icon determines if the Party is the Initiator of the Initiated Workflow or has been invited by another Initiator to participate. By selecting an Initiated Workflow from the list the User will initiate a Workflow Session and access the Sign View.

6.3 Authenticate to view

This is the part where the Signatory is required to authenticate themselves before they can proceed to view the Sign Material.

6.3.1 Authentication to view

The name of the Author and the document is displayed. Personal information that is required to understand who should authenticate their identity is presented. The Signatory initiates the authentication process. If the authentication is successful the Signatory is redirected to the Sign View to view the Sign Material.

6.4 Reviewing the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are reviewing the Sign Material before signing.

6.4.1 Contact information

In the header the Initiators name and mobile (if available) is displayed for contact purposes.

6.4.2 Branded header

Adjustments can be made to a) company logotype, b) background color of header, c) text font, and d) text color. If no branding has been selected, the default is the Scrive logotype and colors. Author can remove the header and footer in the Design View before initiating Workflow Execution.

6.4.3 Other branded Sign View components

Components of the Sign View that can be branded are a) text font type of all text, b) color of the guiding arrow, c) color and text font of text in the guiding arrows, d) color of buttons, and e) color and text font of the text in the buttons. In the Sign View, confirmation page after signing, the signing invitation email and confirmation email there is a discrete ”Powered by Scrive” text.

6.4.4 Signing header

This header stays at the top of the SIgn View as the signatory scrolls through the Main Document to sign. The header includes a) the name of the document, b) a button to activate highlighting (learn more below), c) a button to zoom in the Main Document and d) a button to zoom out the Main Document. By clicking the highlight button, the highlighting functionality is enabled and the scrolling functionality is disabled. Thus, instead of scrolling when touching the screen the touch will result in a yellow highlighting color being painted to the Main Document where the finger points. Highlighting starts when a finger is put to, or a mouse is clicked above, the Main Document. Highlighting stops when the finger is lifted or the mouse is released. To initiate highlighting again the highlighting button in the header has to be pressed again. If the highlighting functionality has been applied to the Main Document in the current Workflow Session, a clear button will also be available in the signing header. The clear button will allow highlighting to be cleared from one document page at a time, and “clear mode” will be enabled until any highlighting has been cleared, or until the cancel button is clicked to cancel clear mode.

6.4.5 Review instruction

Below the header there is a) the person’s name and b) a brief instruction on how to proceed to sign the document. The purpose of the name is to decrease the risk that a person mistakenly signs in another Signatory’s name. If the name was not supplied before Initiator initiated Workflow Execution, then only the brief instruction is displayed.

6.4.6 Mandatory/optional explanation

Explanation of the difference in instruction color between actions that are mandatory and actions that are optional. This appears if the Workflow Session includes optional and mandatory actions.

6.4.7 Download PDF

Option to download the Main Document and Attachments as PDF. This option is either displayed or not depending on if the Author defined that it should be displayed during the Workflow Session.

6.4.8 Document display

PNGs of the Main Document are displayed in up to 1040 px width.

6.4.9 Guiding arrow

The guiding arrow will guide the Party through the steps set as mandatory by the Author. The arrow will guide the Party by pointing at the next mandatory step and blink.

6.4.10 Text fields

There can be empty text fields that are mandatory or optional to complete for the Party and pre-filled fields that can be editable.

6.4.11 Checkboxes

There can be unchecked checkboxes that are mandatory or optional for the Party and pre-checked checkboxes that can be de-checked. Checkboxes can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.12 Radio buttons

There can be radio button groups comprising of two or more radio button options. The Party must select one of the radio buttons for each radio button group. Each radio button group can be small, medium, or large, at the discretion of the author.

6.4.13 Signature box

If signatures are requested from the Signatory then signature boxes are displayed as colored areas on top of the document. If the Author has defined the signature as mandatory, then the guiding arrow will point to the colored area after previous mandatory fields have been completed. When clicking a signature box a signing workflow is initiated. Read more about the signing workflow in section “6.6 Signing the Sign Material”.

6.4.14 About you section

If there are input fields that are mandatory to include in the transaction but have not been placed on top of the document by the Author they are displayed in the about you section. This section is not visible if there is no mandatory information that has not been placed on top of the document for input.

6.4.15 Attachments section

For each attachment that has been added to the document by the Author a section is displayed including the title of the attachment and a button to show the attachment. The attachment can be viewed by clicking the button to show the attachment, then the section expands and displays the attachment in full to the Signatory. If an attachment was selected by the Author to be mandatory to review in the Workflow Settings then a) a checkbox is available next to the title of the attachment and b) a text stating that the signatory confirms that they have read and understood the content of the attachment is available next to the checkbox. The checkbox with the instruction to confirm that the Signatory has read and understood the content of the attachment must be checked before the Signatory can sign.

6.4.16 Requested attachments section

This is where, if requested, the signatory is instructed to upload additional documents as attachments. The signatory can choose not to upload an optional attachment by checking a checkbox. If attachments have been added by previous signatories in the same process, those are visible to the current signatory for review. This section is not visible if there are no requests for attachments from the signatory.

6.4.17 Signatories section

This section includes a list of the Signatories, their signing progress and a) Full name,,  and b) if applicable information about the Signatory is displayed such as organisation, organisation number, ID number, mobile number and email.

6.4.18 Reject or sign section

This is the last section in the Sign View. This section includes a reject button and a next button. By clicking the reject button the Signatory will initiate the rejection workflow and by clicking the next button the Signatory will initiate the signing workflow. If the Author has determined in the Sign View Settings that the reject button shall not be displayed to the Signatory, only the next button will be displayed.

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

This is the workflow guiding the Signatory when they are rejecting to sign the Sign Material.

6.5.1 Reject button

At the bottom of the Sign View the signatory can reject the signing via clicking on a reject button. This button is visible if the Author has not disabled it in the Workflow Settings.

6.5.2 Rejection section

If the option to allow a rejection message was chosen in the Workflow Settings, upon clicking the button to reject the Signatory will enter a section where the Signatory can reject and, if so desired, write a rejection message to the Initiator. If a rejection message is not allowed, the Signatory will be asked to confirm the rejection directly, without the possibility of writing a rejection message. If the Signatory confirms the rejection, the Workflow Execution is cancelled and the Main Document can no longer be signed by any other Signatory.

6.5.3 Rejection confirmation page

After a rejection the Signatory is redirected to a page confirming that the signing was rejected and, if a rejection message was created, that the rejection message was sent to the Initiator.

6.6 Signing the Sign Material

The signing workflow is the workflow guiding the Signatory when they are signing the Sign Material.

6.6.1 Signature Drawing Modal

After the signature box has been clicked by the Signatory, the Signature Drawing Modal is opened and the Signatory is instructed to sign. The Signatory can draw their signature on a touchscreen or with a mouse. Once the Signatory has drawn their signature in the Signature Drawing Modal, they can click a button to proceed. Once they have clicked the button to go to the next step the modal closes and the signatory is scrolled to the next step defined by the Workflow Settings. 

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to PIN by SMS, the Signatory is either a) prompted to type the mobile number they want to use for authentication or b) if the mobile number was prefilled by the Initiator they can only view the mobile number. After the signatory has filled their mobile mobile number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and clicked to send the SMS, the Signature Confirmation Section appears with a) an input field for the PIN, b) a text if they wish to sign and let Scrive eSign register their signature and c) a button to confirm the PIN and complete the signing process. After the correct PIN has been supplied and the Signatory has confirmed that they wish to sign , the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

If the authentication was set to Swedish BankID, the Signatory is either a) prompted to type the ID number they want to use for authentication, or b) if the ID number was prefilled by the Initiator this is already prefilled and not editable. After the signatory has a) filled their ID number or reviewed the one that was prefilled by the Initiator and b) clicked to initiate the authentication with Swedish BankID, the Signatory authenticates within the Swedish BankID application. When the authentication is completed in the Swedish BankID application, Scrive eSign registers the signature. 

6.6.4 Signature Confirmation Section

If the authentication was neither set to Swedish BankID nor PIN by SMS then the Signature Confirmation Section asks the Signatory if they wish to either “sign” (if no signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) or “finish” (if a signature was drawn in the document using the Signature Drawing Modal) and let Scrive eSign register their signature. Once the Signatory has confirmed that they wish to sign or finish the signing process, the signature is registered and the Signature Registration Section is displayed.

6.7 Receiving the confirmation after signing

This is the workflow guiding the Signatory after they have signed the Sign Material.

6.7.1 Signature Registration Section

After the Signatory has confirmed their signature in the Signature Confirmation Section, the Signatory is redirected to the Signature Registration Section. The Signature Registration Section instructs the Signatory that their signature is being registered by Scrive eSign.

6.7.2 Signature confirmation page

After Scrive eSign has completed registering the signature of the Signatory, the Signatory is either redirected to:

		a custom confirmation page. Scrive does not regulate the custom confirmation page other than requiring that the confirmation page should not be misleading to the Signatory, thus it can include any information.

		the Scrive eSign standard confirmation page. The standard confirmation page includes information that the Signatory’s signature has been registered. If the Author had set that Scrive eSign should send an outgoing confirmation message, then the Signatory is also informed that an outgoing confirmation message was sent to the Signatory or that, if there are more Signatories to sign the document, an outgoing confirmation message will be sent to the Signatory after all Signatories have signed.

		the Signing Handover Interface, where a button is displayed leading to the Workflow Session for that next Signatory. This happens if there are other Signatories in line to sign after the Signatory that just signed, and the Delivery Method was set to in-person for any of those Signatories.



6.7.3 Signature confirmation message

If Author set that an outgoing confirmation message should be sent to the Signatory, a confirmation message is sent either via SMS, email or both. The confirmation message includes information that the document has now been signed by all Signatories. The email also includes an original of the Evidence Package and the SMS includes a link to access the Evidence Package online. If the Evidence Package is over 10MB Scrive eSign will not include the Evidence Package in the confirmation email and instead an instruction and a link to access the document will be supplied. If the Author set that a custom confirmation message shall be included in the outgoing confirmation message, the custom confirmation message set by the Author is included after the standard confirmation message texts.

7. Evidence collection

During the Workflow Execution Scrive eSign is collecting evidence to include into the Evidence Package.

7.1 Collecting missing Sign Material

At any time during the Workflow Execution, Scrive eSign presents the Sign Material in its current state in the Sign View meaning that it displays a) images of each page of the Main Document, b) links to all Attachments and c) renders all currently defined Field Data on the pages of the Main Document using the placements specified by the Author. As the process advances, the Sign Material is collected and produced through the following process:

		The Author uploads the initial Sign Material into Scrive eSign, consisting of the Main document, Author Attachments and initial Field Data.

		The Signatories will perform a review of the Sign Material in the Sign View. Depending on the Workflow Settings the Signatory can be asked to upload Signatory Attachments and add more Field Data, so that the Sign Material is completed. This step is reiterated until all Signatories have signed. 

		When the last Signatory has signed, the Sign Material has become fully completed and is locked from further modifications.



7.2 Producing the Transaction Logs

Scrive eSign executes the following activities to produce the Transaction Logs:

		Record as many as possible of the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution

		Record screenshots of the confirmation after the Signatories have signed through Scrive eSign

		Record system information of the Signatories’ client system

		Record system time of the Signatories’ activities in Scrive eSign



This section will explain the different procedures for recording the Transaction Logs as listed above.

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

Scrive eSign records events when the Signatory has interacted with Scrive eSign during Workflow Execution. The activities in Scrive eSign that are recorded are listed below. Coordinates X=0, Y=0 is the top-left corner of the page, X=1, Y=1 is the bottom-right corner.

		Sample event (as printed in the Evidence Log)

		Event explanation



		Scrive eSign sealed the Evidence Package (as defined in the Service Description) with a keyless digital signature.

		See section 8.1.11.



		Scrive eSign sealed the final PDF with a digital signature.

		See section 8.1.10 and 8.1.12.



		Scrive eSign prepared the final PDF, including evidence collected by Scrive eSign, before sealing with a digital signature.

		See sections 8.1.1 – 8.1.9 



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) verified their identity with [AUTHENTICATION METHOD] to access the document.

Data returned from the [AUTHENTICATION METHOD]:

Name: [NAMED RETURNED]
ID number: [ID NUMBER RETURNED]


Signature: [SIGNATURE RETURNED]
Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.3.1.



		Scrive eSign sent an automatic reminder to sign using [DELIVERY METHOD] to [EMAIL@EXAMPLE.COM and 012-34 56 78] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See section 3.3.6.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) withdrew the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See sections 5.2.



		The user [NAME OF USER ([UNIQUE IDENTIFIER]] changed authentication for [NAME OF PARTY (UNIQUE IDENTIFIER)] from [OLD AUTHENTICATION METHOD] to [NEW AUTHENTICATION METHOD].

		See section 5.9.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the email address for the party from [BAD@EXAMPLE.COM] to [GOOD@EXAMPLE.COM].

		See section 5.10.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the mobile number for the party from [BAD-12 34 56] to [GOOD-12 34 56].  

		See section 5.10.



		Scrive eSign locked the document from further modifications by the parties.

		See section 7.1 step 3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT]”.

		See sections 3.3.1 and 6.4.15.

[ACCEPT ATTACHMENT CONDITIONS TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "I have read and accepted the content of the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME]".



		The party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) deleted the attachment [ATTACHMENT NAME] previously uploaded by the party [NAME OF PARTY] ([UNIQUE IDENTIFIER]).

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		Due to a system error Scrive eSign failed to finalise the Evidence Package (as defined in the Service Description) before sealing with a digital signature.

		Sometimes the system may fail to produce the Evidence Package as described in sections 8.1 – 8.3. This event is extremely rare.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation to [sign/review] the document sent via SMS to [012-34 56 78] was delivered.

		See sections 3.1.4 and 5.1.



		Scrive eSign sent an invitation to [sign/review] the document via [delivery method] to [PARTY@EXAMPLE.COM and/or 012-34 56 78]. The invitation included a link that when clicked lead to Scrive eSign’s online interface to [sign/review] documents. The invitation contained the following message: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 3.1.4, 3.3.7 and 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent via email to [PARTY@EXAMPLE.COM] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external SMS delivery system reported that the invitation sent via SMS to [012-34 56 78] could not be delivered and continued attempts were cancelled.

		See section 5.1.



		Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to [PARTY@EXAMPLE.COM]  was opened.

		See section 5.1.



		The initiator [NAME OF INITIATOR] ([UNIQUE IDENTIFIER]) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to [EXAMPLE LANGUAGE: ENGLISH], c) set the signing due date to [EXAMPLE DATE: 2013-01-01 00:00:00 UTC], d) set the time zone to [EXAMPLE TIME ZONE: CET] and e) initiated the signing workflow.

		See section 4.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) prolonged the signing due date.

		See section 5.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) rejected the invitation to sign and Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties. The rejection message from the signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See section 6.5.2.



		Scrive eSign sent a reminder to [review/sign] via [delivery method] to [SIGNATORY@EXAMPLE.COM and/or MOBILE NUMBER] at the request of the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]). The reminder message from the user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) was: <BR/> <i>This is an example message text.</i>

		See sections 9.1.4 and 5.7.



		Scrive eSign’s administrator ([ADMIN@EXAMPLE.COM]), a person authorised to administer Scrive eSign, requested preparation of the Evidence Package.

		In the rare event of failure there is a safety feature in Scrive eSign where an authorised person at Scrive can ask the system to try to reseal the Evidence Package.



		The user [NAME OF USER] ([UNIQUE IDENTIFIER]) edited the signing workflow in Scrive eSign’s interface to design signing workflows.

		See section 5.4.



		The SMS with the PIN was delivered to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		An SMS with a PIN was sent to [MOBILE NUMBER] for the signatory [NAME OF SIGNATORY (UNIQUE IDENTIFIER)] to use for authentication.

		See section 6.6.2.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] ([UNIQUE IDENTIFIER]) uploaded the attachment [EXAMPLE ATTACHMENT NAME] requested by the workflow author. The request had the following description: <BR/> <i>This is an example description.</i>

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY] checked the checkbox “[EXAMPLE ATTACHMENT NAME]”. The text next to the checkbox was “[NOTHING TO UPLOAD TEXT]”.

		See sections 3.3.2 and 6.4.16.

[NOTHING TO UPLOAD TEXT] is the text that was visible to the signatory and depends on the document’s language setting. In English it is "Nothing to upload".



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the 

document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to [MOBILE NUMBER].

		See section 6.6.2.



		The document was signed by [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) using [AUTHENTICATION METHOD] as authentication method. 


The text signed in the [AUTHENTICATION METHOD] client was:


$signed_text$

Data returned from the  [AUTHENTICATION METHOD]:

  

Name: [NAMED RETURNED]

ID number: [ID NUMBER RETURNED]

Signature: [SIGNATURE RETURNED]

Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response: [OCSP RETURNED]

		See section 6.6.3.



		The signatory [NAME OF SIGNATORY ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed the document.

		See section 6.7.1.



		The due date for signing the document passed. Scrive eSign disabled the possibility to sign for all parties.

		See section 3.3.5.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) [CHECKED or UNCHECKED] the checkbox [NAME OF CHECKBOX]. The checkbox's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.4 and 6.4.10.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) selected the radio button "[NAME OF RADIO BUTTON]" in radio group "[NAME OF RADIO GROUP]". Possible options were: [LIST OF ALL RADIO BUTTON NAMES IN RADIO GROUP]. The radio buttons placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.128

1            0.123   0.142

		See sections 3.2.5 and 6.4.12.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) signed in the signature box [NAME OF BOX]. The box's placement in the Main Document:

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.5, 6.4.13 (or 6.4.18 if signature box was not placed) and 6.5.11.



		The signatory [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) changed the text in the text field [NAME OF FIELD] from [PREVIOUS VALUE] to [NEW VALUE]. The field's placement in the Main Document: 

Page     X           Y

1            0.123   0.420

		See sections 3.2.3 and 6.4.9 (or 6.4.14 if text field was not placed).



		The party  [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the view to verify their identity before viewing the document.

		See section 6.3.1.



		The party [NAME OF PERSON] ([UNIQUE IDENTIFIER]) opened the document in Scrive eSign’s online interface to [review/sign] documents.

		See section 6.2.1.



		Highlighting was added to page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 



		Highlighting was removed from page 3 while [NAME OF PERSON] was viewing.

		See sections 3.5.1 and 6.4.4. 





7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

To sign through Scrive eSign the Signatory is asked to confirm the signature and after the Signatory has confirmed their signature a confirmation message is displayed. Scrive eSign will generate an image of the Signatories’ browser environment including the confirmation message in the foreground and the Main Document and Field Data in the background.

The technology for generating an image of the Signatories’ browser environment is not perfect. Therefore, as a safeguard in the event that the image of the Signatories’ browser cannot be generated correctly, Scrive eSign will at each Planned Production Upgrade, generate images of a reference browser environment including the confirmation message in the foreground and a demo Main Document and Field Data in the background. The purpose of the images is to serve as a reference to display how the images of the Signatories’ browser environment should have looked like if the image generation would have been generated correctly.

7.2.3 Recording Signatories’ system information

Scrive eSign records information of the system that the Signatories use at each system event generated by the Signatory. The information that is recorded is:

		IP address



7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

At the time of an event triggered by a Signatories’ interaction with Scrive eSign, Scrive eSign will log the following information:  

		The time of Scrive eSign servers at the time of the Signatories’ activity 

		The time of the latest Clock Error Sample

		The clock error at the latest Clock Error Sample



7.3 Recording clock error

The time of Scrive eSign servers is controlled using NTP and the servers communicate indirectly with servers equipped with reference clocks whose purpose is to define reference time. Each hour Scrive eSign estimates the error of the clocks of its servers compared to reference time and the estimated error is measured in milliseconds (the “Clock Error Sample” or “CES”). The purpose of the Clock Error Sample is to produce data that can be used in a statistical model to evaluate the accuracy of Scrive eSign servers’ clock at the point of each logged event.

More about the Clock Error Sample and measurement of time in Scrive eSign is explained in the Appendix 4 Evidence of Time.

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

Once all Signatories have signed electronically, Scrive eSign will execute the following actions to produce the Evidence Material:

		Prepare the Final PDF.

		Append the Verification Page as an additional page to the Final PDF.

		Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents as an attachments inside the Final PDF.

		Append the Evidence Quality Framework as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Service Description as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence Log as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Time as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Evidence of Intent as an attachment inside the Final PDF.

		Append the Digital Signature Documentation as an attachment inside the Final PDF.



Once the Evidence Material has been produced Scrive eSign will execute the following actions to secure the integrity of the Evidence Material and thereby produce the final Evidence Package:

		Seal the material in steps 1-9 with a digital signature.

		Seal the material in steps 1-10 with a keyless digital signature (not performed if PAdES digital sealing is used).



A detailed description of the steps 1-11 follows below.

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

The Final PDF is prepared by inserting all the pages from the original Main Document, and subsequently all the Field Data is rendered using the placements defined by the Author in the Workflow Settings. If the Author defined that Attachments should be Merged with the Main Document they are added as pages to the Main Document. If the Author defined that Attachments should not be Merged with the Main Document the attachment is hashed using SHA-256. The hash can be found in the Evidence Log. Attachments that are not merged with the Main Documents are not digitally sealed. By comparing the computed hash (the output from execution of the algorithm SHA-256) to a known and expected hash value (the value in the Evidence Log), it’s possible to determine the Attachments’ integrity.

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

The Verification Page is one or several pages appended at the end of the Final PDF and it contains the following information:

		Transaction ID intended for support purposes.

		Information about the Main Document including name, number of pages and by whom it was submitted.

		Information about the each Attachment, including name, number of pages, if it was merged with the Main Document or not and by whom it was submitted.

		Information about the Initiator and each Signatory. 

		Activity history of each Signatory in Scrive eSign during Workflow Execution, including a brief description of the activity, the time of the activity and the IP address.

		A Scrive seal.



At the end of the Verification Page there is brief documentation describing what the Verification Page is. The documentation is intended to give the reader all the information necessary in order to understand:

		The nature of the document (an Evidence Package issued by Scrive).

		That additional documentation about the Evidence Package can be found in the Attachments.

		Where to verify the integrity of the document (https://www.scrive.com/verify).



The purpose of the Verification Page is to make the most important metadata about the Workflow Execution easily accessible.

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

The Evidence Quality of Scrive E-signed Documents is a brief introduction to the Evidence Package. The purpose of the document is to serve as an executive summary and help with the understanding of the Evidence Package without having to read through all the documentation. 

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

The Evidence Quality Framework explains the legal aspects of digital evidence quality. The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality and explain how the Evidence Package relates to such framework.

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

The Service Description is this document and is a complete functional specification of Scrive eSign. The Scrive team maintains the following process to keep the Service Description up to date:

		A new version of Scrive eSign has been developed and the staging environment has been updated with the new version. The staging environment is the servers where the final testing of a new version of Scrive eSign is conducted before it is released to all customers. If the new version of Scrive eSign includes new features or substantial adjustments to existing features the Service Description is updated by the Scrive eSign product owner to include the changes made. The Scrive eSign product owner is the person that plans and manages the development of Scrive eSign.

		While on staging the changes to the Service Description is reviewed and corrected by the Scrive legal counsel in dialogue with the Scrive eSign product owner. 

		Once all text changes have been agreed by the Scrive eSign product owner and the Scrive legal counsel, the updated Service Description is to be included with the next updates to Scrive eSign. 



The purpose of the document is to serve as a reference for anyone trying to understand the Evidence Package and its different components.

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

The Evidence Log includes all Transaction Logs printed in human readable text including a) the Signatories’ activities in Scrive eSign during Workflow Execution, b) all system information of the Signatories, and c) the UTC timestamp created at the moment of each Signatories’ activity.

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of Scrive eSign and thus independently of Scrive. 

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

The Evidence of Time includes a detailed documentation about a) how the time of the servers of Scrive eSign is measured and synchronised with trusted sources of time, b) a mathematical algorithm to calculate the probability of time deviation above certain time intervals and c) the measurements required to insert into the mathematical algorithm, including the last 1000 samples of the servers time deviation and their distribution.

The purpose of the Evidence of Time is to explain how Scrive eSign measures time and

provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of

the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

The Evidence of Intent includes the images of the Signatories browser environment generated by Scrive eSign when the Signatory has signed and is displayed with a confirmation thereof. Additionally the Evidence of Intent also includes the reference images generated by Scrive eSign at each Planned Production Upgrade.

The purpose of the Evidence of Intent is to secure a) evidence of intent to sign and b) evidence of what Sign Material there was intent to sign, to avoid such rhetoric as exemplified by the example with the blue elephant and the pink sheep.

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

The Digital Signature Documentation contains an algorithm for how to prove the document’s integrity mathematically. The document integrity can be tested mathematically with the help of a) the Digital Signature Documentation, b) a code published in the Financial Times after the date of sealing the document with the digital signature (step 10) and c) a keyless digital signature has been applied to the document after the date of publishing the code in the Financial Times (step 11). This document does require technical knowledge to be useful.

The purpose of the Digital Signature Documentation is to explain how the integrity of the Evidence Package can be verified independently of Scrive or any other third party. Note that the Digital Signature Documentation is not intended as the primary method for proving the document’s integrity. The use of the Digital Signature Documentation is intended as a last resort after which all other methods of verifying the integrity have failed. To clarify, the intended order for verifying the integrity of a document is:

		Scrive provides the primary method for verifying the integrity of a signature at https://www.scrive.com/verify. Here the document owner can upload the document and get an automated validation of the document integrity. This method does not require any technical knowledge to be useful.

		If this primary method for some reason fails to perform the verification of integrity then the digital signature provider, Guardtime (http://www.guardtime.com), can be contacted directly for verification. This second method also does not require any technical knowledge to be useful.

		Finally, if both previous methods have failed, the Digital Signature Documentation can be used to mathematically verify the document integrity.



8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

When the steps 1-9 have been performed the document is sealed with a digital signature from Guardtime to produce the complete Evidence Package (steps 1-10).

The purpose of the Digital Signature is to be able to prove the integrity of the Evidence Package with the help of Guardtime. Additionally the digital signature also has a function of a strong timestamp useful as evidence of time at the point of sealing the document. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

Around the 20th each month Guardtime will make an updated Keyless Digital Signature available. Scrive eSign will apply the updated Keyless Digital Signatures on Evidence Packages that were produced by Scrive eSign 40 days after the initial signing.

The purpose of the Keyless Digital Signature, is that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. Additionally, the verification will provide irrefutable evidence about when the timestamp in step 10 was generated. Learn more about this in the Digital Signature Documentation.

8.1.12 PAdES digital signature (optional to Steps 10 and 11)

The PAdES digital signature secures that the document can not be tampered without breaking the signature. In addition, the following are appended to the document as part of PAdES digital signature: 

		A URL to a Certificate Revocation List is appended that can be read to assure that the certificate is not in a revoked state at the time of signing of the document. 

		An OCSP (online certificate status protocol) is embedded to check the revocation status of the certificate. 

		A TimeStamp is added at the time of signing to ensure two things; that the signature was valid at the time of signing; and (ii) that the signature remains valid over time. 



9. Document administration

Scrive eSign has a basic document management system. This system is described in this section.

9.1 Document list

9.1.1 List view

Initiated Workflows and Evidence Packages from completed workflows are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s).

9.1.2 Learn more and manage workflow

By clicking the name of an Initiated Workflow, the User is redirected to the Document View where there is more information about the workflow progress and options to manage the workflow.

9.1.3 Mass-withdraw invitations

To withdraw an invitation to sign an Initiated Workflow, select Initiated Workflows by checking the checkboxes on the side and press “withdraw”. The invitation to sign the selected Initiated Workflows will be withdrawn and they will no longer be possible to sign. If a Signatory clicks an invitation link to a withdrawn document they will land in a landing page with an instruction that the Workflow Execution has been cancelled.

9.1.4 Send mass-reminder

To remind Signatories of an Initiated Workflow to sign, select by checking the checkboxes on the side and press “send reminder”. The reminder to sign the selected Initiated Workflows will be sent to all the Signatories that haven’t signed using the Delivery Method as initially selected by the Author. If a specific sign order has been defined the reminder will only be sent to the next Signatory in line for signing.

9.1.5 Delete

To delete an Initiated Workflow or Evidence Package from the list view, select by checking the checkboxes on the side and press delete. Initiated Workflows that are deleted will also automatically be withdrawn.

9.1.6 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.1.7 Download all documents

Select what documents to download and download a zip-file including the PDFs of the selected documents. The Main Document from Initiated Workflows will be downloaded in its current state and finalised documents will be downloaded as completed Evidence Packages.

9.1.8 Download metadata as CSV

By selecting this option metadata from all transactions will be downloaded as CSV. The metadata includes information about each Party and the most important activities of the Party during Workflow Execution.

9.2 Template Workflow editing list

9.2.1 List view

Template Workflows are displayed in a list time of latest change, name of Template Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted Template Workflows are deleted instantaneously.

9.2.2 Filter and search

Search the list of Template Workflows with free text search.

9.2.3 Delete

To delete a Template Workflow from the list view, select one or multiple templates by checking the checkboxes on the side and press delete.

9.2.4 Share

To share a Template Workflow in the list view with other Users in the same organisation, select one or multiple Template Workflows by checking the checkboxes on the side and press share.

9.3 Trash list

9.3.1 List view

Deleted Initiated Workflows, Template Workflows and Evidence Packages are displayed in a list with progress status, time of latest event, name of Initiated Workflow, Initiator, Parties and Delivery Method(s). Deleted documents stay in the list for one month before Scrive eSign deletes them permanently from the system.

9.3.2 Filter and search

Filter documents based on workflow progress status, initiator and/or date. Search the list of Template Workflows with free text search. Matches will be provided for all free text data.

9.3.3 Restore

To restore a document back to the documents list, select by checking the checkboxes on the side and press restore.

9.4 Auto-deletion of documents and personal data

This is a setting that will instruct Scrive eSign to auto-delete documents and personal data after a number of days as defined by the account administrator. This applies to all documents except templates and documents pending signing. Upon deletion the documents are moved to Trash.

10. Account administration

10.1 Organisation administration

Accounts in Scrive eSign are organised in organisations. Each User belongs to an organisation. The organisation settings will be used in the Users interactions with Parties when using the system.

10.1.1 Organisation details

In the account section it is possible to edit the organisation details. The organisation details include name, organisation number and address. The name and organisation number will be displayed whenever the User is displayed as Party to a Workflow Execution, including places such as the Sign View and the Verification Page. The organisation address and mobile number  of the organisation’s administrators will be used for billing and support purposes.

10.1.2 White-label branding

There are two types of white-label branding in Scrive eSign: the Workflow Session branding and the complete white-label branding. In the account section it is possible to white-label the Workflow Sessions with the company brand profile, including a) the Sign View, b) the emails,  c) SMS’ d) the logged in part (such as the Design View), e) the favicon, f) the browser title. The complete white-label branding can only be set by a Scrive administrator and additionally to the Workflow Session branding includes white-labeling of a) the login and signup views, b) party colors and c) document status icons. 

10.2 User administration

10.2.1 User privileges

There are two levels of user privileges: standard and admin. The standard User can do everything as specified in the previous sections of this specification document. The admin User has the additional privileges as specified below.

		Privilege

		Explanation



		Edit company details

		Can edit the details of the organisation’s Scrive eSign account.



		Add user

		Can add users to the organisation’s Scrive eSign account.



		Remove user

		Can remove users from the organisation’s Scrive eSign account.



		White-label branding

		Can do Workflow Session branding for all users of the organisation’s Scrive eSign account.



		Access all documents

		Can access all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.



		Manage all documents

		Can manage all documents of all Users in the organisation’s Scrive account.





10.2.2 User management

In the account section the admin User can add Users by typing name and email address. The person will then be invited to have an account as part of the organisation of the inviting admin User. The Users of the organisation are displayed in a list and can be removed from the organisation by selecting the User and deleting it. All documents of that User will stay the property of the organisation.


Evidence Log

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

1. Purpose

The purpose of the Evidence Log is to make all collected metadata about the Workflow Execution accessible outside of the Scrive eSign database and thus independently of Scrive. 

2. Evidence Log Components

This Evidence Log is a complete collection of all actions and events that occurred during the Workflow Execution, which have been logged by Scrive eSign. The information included in each log event is the following:

		What occurred

		Who initiated the event

		The time of the event

		The clock error of the time of the event

		The time at which the latest Clock Error Sample was collected



Learn more about clock error and Clock Error Samples in the appendix Evidence of Time.

		Time		CES		IP address and User-Agent		Event

		2022-03-01 10:05:14.06736 UTC ±11 ms		2022-03-01 09:15:49.127094 UTC		
      158.174.55.94
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36 Edg/98.0.1108.62
      
    		
      
        The initiator Hannah Järliden Fridh (HJF) initiated the signing workflow and Scrive eSign a) locked the signing workflow from further editing, b) set the signing workflow language to LANG_SV, c) set the signing due date to 2022-03-02 22:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Stockholm and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2022-03-01 10:05:14.06736 UTC ±11 ms		2022-03-01 09:15:49.127094 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (nils.styf@hemso.se) to Nils Styf (NS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Hej,
Vänligen underteckna fullmakt - tack!
Vänligen
Hannah
      

    

		2022-03-01 10:31:11.510448 UTC ±5 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Nils Styf (NS) was delivered.
      

    

		2022-03-01 10:31:11.531532 UTC ±5 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to nils.styf@hemso.se was opened.
      

    

		2022-03-01 10:35:38.463698 UTC ±6 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      94.234.100.33
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/98.0.4758.97 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Nils Styf (NS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-01 10:35:48.526598 UTC ±6 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      40.94.104.98
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.109 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Nils Styf (NS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-01 10:36:07.963236 UTC ±6 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      94.234.100.33
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/98.0.4758.97 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The signatory Nils Styf (NS) signed in the signature box “signature 1”.



The box’s placement in the Main Document:		Page		X		Y

		1		0.135		0.493



 
      

    

		2022-03-01 10:36:18.098042 UTC ±6 ms		2022-03-01 10:15:50.976064 UTC		
      94.234.100.33
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/98.0.4758.97 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The document was signed by Nils Styf (NS) using 
  Swedish BankID
 through 
  the BankID network
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


SmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIkZ1bGxtYWt0IHNpZ25pbmcsIExqdW5na2lsZSIgbWVkIHRyYW5zYWt0aW9uc251bW1lciA5MjIyMTE1NTU3NDY0MDc0ODI3Lg==







Data returned from 
  the BankID network
:
  
Name: Nils Javier Styf
  
ID number: 
  197605279350

  
IP: 94.234.100.33















Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPlRJT1R1dWd0S1lpSnVnN2x1Q2oySmpJVFdJdXlqNVo4UW8yUExFalNYZVk9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5odUhOZ3BqbG9CZW1yZDMyZ0FYTnZJWXM5ak9IZ2NqT2srbDdMOWNqWUh3PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5xZnI5dFF4K2dWbFFtV0pMNkJUaHRwaW45NjBTTWIwbWgvSjBOT1lWMDA0QjB2Uzd3NUhlWWV3Smw2bXRERlZpcVdNTjhkYlpYRkdING1MUUR1ZzZaaFRIN21rTUZ5dWZubmhTS0k2SlUvR3Q0TG5GQVBtTkZ5dll6aUVMQStxNkNpZUV6Sk9tR0NFMzdjN2w5ZGxrZXpuSWlFTnFjU1NiZzZNRGRRVkhQTDJWVE1ObXZhdjJQR3ZLQ08wRjZDWlFINlBOM0dCQVo4a090aTV1YUFCbTIzc3Y1eHpzOXFxYWtOcUlBemtwdVZoQWdIYkMrdTZxZ0JtY2xMNklHR3NuYkM4L3hYaElHK1VwaTFXV0d5Rzd2dmZrRExiK2pyQUI2Z2dPMWczUjBXZnFyWDlPcHVxeWJRY2YvRDBpZHZVeXNDVlhXVFJiSk93VmNOMjZjNTlndEE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGZ3pDQ0EydWdBd0lCQWdJSWFkSm1wdEZqSkg0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pFeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVU13UVFZRFZRUURERHBUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1CNFhEVEl3TVRJeE5qSXpNREF3TUZvWERUSTFNVEl4TmpJeU5UazFPVm93Z2NneEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1RMHdDd1lEVlFRRURBUlRkSGxtTVJRd0VnWURWUVFxREF0T2FXeHpJRXBoZG1sbGNqRVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGszTmpBMU1qYzVNelV3TVRnd05nWURWUVFwREM4b01qQXhNakUzSURJeExqVTFLU0JPYVd4eklFcGhkbWxsY2lCVGRIbG1JQzBnVFc5aWFXeDBJRUpoYm10SlJERVpNQmNHQTFVRUF3d1FUbWxzY3lCS1lYWnBaWElnVTNSNVpqQ0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQU1USmxwamtwNnFieTFPM0pWaEtGOERPN3dzTTZEVSt6NnRzdWJiTG5IYTM0NS9zVkd5VWNIWXpWWEwxaXY5QmVPbFUrSVFEcjNPckJqZ1hrS2ZQaStDdVZQOTV0YXBkQ2RMU2tzZmV6U29qSHlhczhQYTNjTXphY2lBSHZ3d05Ja3JJVzQwbDdvM1JoZGJ0N3M5VTFiWTZEV09GRlgyNVdjT24ra05ONWpNVlloVEhaUEpJMjFBUERnaTh1Z3lrbktRbElHOFU2OTBibnpWZEgyemFjcGZaQnNCUldYS0Q0TFFpeDdGQkNRVGQ1TklFY0R3Z1ltVDFlY0NmdjBZN2ROaEFZKzgvUk9FaUM0ZVhzbHlaU1BWaVlkNzhJY05Ra1JDWGpaTHl2U2VOSDB2YXJXVys0QWxkY1ZIMCtoOG8zUXZHWEhtcFpaemg0QmhHTnRYK0lhVUNBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkJ6MTZJWU8rVTVVNjBKZjZneHZBMmhrVmY2SU1CMEdBMVVkRGdRV0JCU1NzdmdKdTVHTnFNZjYvV0psaXYvZDlmK29WVEFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBY2toaTk5bytwL1RlZmpKbWxsNmdyQkVlOFVoUkNwSnE3NHZTN01FQkZCRXMzUXhMcmZtWWZVU2xCMllLTVptOTZwRDd2aFRUMmR2MXdKTEo3KzVsSFVIcllvMTVmclJQRHMzSGRLaHVHajNaSWhFeFkyR2d2TWJORXpLSmZnemxtNWNWbEVoQTJXdGRZaU5RaFp0MllDTUlTMSt3ZWoydzEyVHZPNnVxR0hhTzd1cnVjZ3RyVGRzbnVBUmZORk04WjM5V0trNEZLM1hIL3VTaWdYbWFQbG5sVXlUdjgya1N2VVV2dy95dk4vMjY5eEtDQVFkT0x2L0twbE1kTVBCcnJ6OWdmM1RaQTNrVHVhc25kYWFOWUxhY3g4KzZDQlZKSXNJUHQzSlRpZTg4VWlyT2tCYU9Fa0FLR2FBN3M3SDZXSEZQN3VQUjR3empjYlRMd2xVSjc4eXlpRmdLOW9XSk90REZKWDNlV3hGMlBsN1hIMmlsRWg5Z1F4dlQ2QnpSMmNSYTg4Qm5wdEJZbFZNSGo3ZGRGZkt6RUhyTE5Lbkt4ODNXbzVjN2k1d0FZL3p2TW44aG9maE1iMWJLOEdMNHhIeWt4enVWN0JOb05lOEg3RFZDTlBSNEs2bEUvUWM1M3FKQ1JSK2VobFNrcHozelFjY1JKbjRmNUJ0TnBPZlNKUFFyTWJ1K0xFV2VJZDJsQlEyZ09kdXJhcmNMaW13cUxFdnRTZytPNmhRc1Eralk2dEdqRW9LSE5UelNFZ2xmWnlVSTA0bnFEcSttQXFFWEY3N2NDMHJYRG9mZjFOV0p1RnpHUUZaRFREa1AvbFZ3TS9rc29tQ2pUaGhBM3RkU1RibGlzejd2WmFwZmFzNnFUUmRZSWJyeUdXMXVQOXd6SHBRZ3Rsc3pvYW89PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHRkRDQ0EveWdBd0lCQWdJSWZNejdKL053L1M4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1ljeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNU2d3SmdZRFZRUUtEQjlUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TURjM09EWXlNVGt3TndZRFZRUUREREJUZG1WdWMydGhJRWhoYm1SbGJITmlZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cElFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVEl3TXpFMk1UTXdPVEUzV2hjTk16UXhNakF4TVRNd09URTNXakNCa1RFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhLREFtQmdOVkJBb01IMU4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF3TnpjNE5qSXhRekJCQmdOVkJBTU1PbE4yWlc1emEyRWdTR0Z1WkdWc2MySmhibXRsYmlCQlFpQW9jSFZpYkNrZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUUNha09tY2FlNWo1T0o0N3N6bzV1UWhkNjJzUnNhRzU3Nmo0MTNDdUkxSjUvU1ZxZmo3THE1dEJ4Nk56MXR4dWcrQ3pxNjllM3cxNmhqYmtEWGVvaVJtUFB1T2NLaWFVV2FRamw4Y2l1NW1kaFFNUVhlUlFrT3NNbGNMYVVCUmd4K1lYUlhJdWZsYmNrc3JvYXBDTzhyQ1FUQ1FMQ3RjL0tHWUgwVTJuKzRES29ody9va1RVRUo1c1U1ZWhSaWtyb0Y3NUNSMllsckZTL0hmeDBpUkFHU2FJMzV1bjdGVm8wZlBrM21IdUlBZzFDRUxoV3lIKzJ6ZUJsRTRWaXp3OG5RT0VvamdoNzBTUE03bXZoekZsSTNSdk10MGUzM3JyZDc3OXdSVVdMUGNzeldCWHFtRDY2Rk5wMHd6Vkowc1RROFZGcFdxanJlVTVkdnIwVnVLQ1pWa0VwZHN1MGJ5U2lkek9nZHpHMGRiQVcxSVc2bVVVMUc4eVgxZkc3ei9laU16L3l4dlBiVlprU1JYUjl1cnZvWlZVbVROdjdobmdhVUVJVm1Vb1JnNStOK29pbWFLT2VuVmh4Mm5KcS9LbmNXekFkVVhZdTNBR0l1VnJRY0U3QVB1QUxMazZPbVZvOVd4alEwNGFYLzlKWXlpTWo0ZTVteElaMDJhZzc5YUVFZlJucUlZS3grMUZZOEkzWkJYc1J4VzQ3NmEvOVNkSHczRnFVbFN0ZWZ3QWFra2Z0UWlDak80ZU1mRHZ6MGllTFlhSUtBcm1aUFVSNURqQ1d0VEZGWDB4bjZwVGNJaStSS09ZVG5FZHZWQXVSN2dCZjJVUk5UZDdKS0UrM2wwOXFxaTRUUVdibEFaYjF1Z3lua0V4UFMzZko2UVNvd3NraTJRT3p4SFpMaHhFUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVSFBYb2hnNzVUbFRyUWwvcURHOERhR1JWL29nd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCU0lqRlpKQk0wU0E1cWRTMWFUaENMbnNBR2RqVEFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUZaSDhjUVZPWEkzdHZtWS9qMUpUT0lLMVZPdHpnWVZCVU5hNHRZTllFaDFxRm9ONWZKajZFRWNlSnRmTmVIQW11RUVPWis1UWdOemVjWjdzYXJlcDZxeUF3TkZkUm8xb2pRRHQwTWliY0pkb0xkbWszems0ejZBTmNhTkZPZWJuRjdqajQvaXZKU0Z0UTNHMUNKMEk4Ry9uOFJYdjFtVms0dEhwd0JNOWhxeFErTGswOENEa0xka0p5bllQck1tS1Zrd2NrQUhHejFnOGllL2xOUWNYSmM4VmpwWUhwZHZLWkJLSVUzVmx2Z3RxQy81MnR3aHpoQkFuenN0NlJHZzB2RG0yRk8rcWJDTTR3WEZhZnI5TXhlb1NjN0FjNDJodFU5R05vcVlYenZtTWtFOEIrQ2FaT1dycjRyZkhXY21laVBDcUxaK1pua2dDbkh1ZjM5L2R4R1NFRDU3ekt2czFSRTZPMlNicHdQaDdoZk1nM2FFaWZxaVlwNXZoVHhsanBpSXgyYmhMc2FDTE9IcGlFSERJdkpEazI0elZpM3RCOUxaQUVUcmFtMm9oRGJvcFlqdWhCa1JNTW9sbDFna3JIeFFLMnpBbmRCUXM4eDl6ZDdEdnBUQlVIM2s2QzBXN1ZoN09lTHNMRDRrWkVLbkdJU2NseE5TMjROazFXN0tpcXBmYkhPTWNzL3A1L1crWmNyN0pDZ05Tank5KzJ6MWx3c01nRXNJNnZOSk40V1NibjZXNy9EM0JpcDAxdW5RenR1UnRQMmJEUjNjZ3Y3UHdhaklDb2lkT0x6NFNreWhTV2ZiR2xEOVZQbG9lQytTc2poR2plMTVxTE5MME9vcjJIZHVHOXVkTkMyRXB3UUVsL0dsTjNKL1dlS1RrS2V6MUd5Q0NUZitLdHRYPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNVRDQ0E4MmdBd0lCQWdJSVhVNTQvd1lPY2k0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF6TVRZeE1qSXdOVFZhRncwek5ERXlNekV4TWpJd05UVmFNSUdITVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURW9NQ1lHQTFVRUNnd2ZVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREEzTnpnMk1qRTVNRGNHQTFVRUF3d3dVM1psYm5OcllTQklZVzVrWld4elltRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1NCRFFTQjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUFsTTRQYXZPM05tMTdIYkZBaGVlUjMybGtHSU15Q09sMStJc1FjNi9UOVgzdDVCcEVxYWpFZEJVTU5tV2xMT0QxR0lHRGQwbVZvV1cySGd2RU5nMitqMmE1Rnd5eWNBU2RCVE11M1hxN2VnbEIwNzB3SUllR0pCQnFOU0dISEx2N0RtQUs3cjl4S1gwaUlDSzAzalo1RlFmZTVsV0tleTlWZjdTcFpRVDRseVh1Q1ZOcFB5MHhpQjJhcC8rNnR0aE53a25XZXlkZmU5cVQ1bkxFS1NMNW1wWkE2azYvOW1VNExhMU9IK0VZQnQwclpPVmZmSXN4K0NCc0VEWW10ODVOMk1zd2lMK1hrTXpVaDBIUGw4Nlh3RGZRZUJZVVNORmV2aWh4MXRwWmtBOWgyRTU1eENPNkE4UmJjemM3dVpBWE1zcUp1Vm9xOWJJam4wWW1sMmROZUNHUTBaeTZxVmV6NTFZK3lYZ0dSajlsM0l0RDZVTm42bFVNWFBvdWtGSEhRSm92SWcwa3RSYVFNZCsvZ2dFcGY1bUV6UGR2ZlVXZjZ3cVZnWG1JdFZPcEExUEF4K0xQdmQvUkFjUVdiZUJUSVV5NW5PUHNwZ09ZTGZLR1BhQTdyclUzM1V5aUJjU0tYOCt4K0U1aHBEOGlKdXM4Ym92eGpzZVFFRmtCZ0FaV3ZXTGZIdUJkSU9oTXFKRC9UV0QrUG5SUTVzeXhGYkUyMDZHaDRwSU1MS1hSdEVnbC9hWkFXM0NUM1EwalAzQzNEY0hRSCtobjU3RmJuYmxaNHUvczFaVUxRdExuRE55OXBaWTBJL09EZDI1RGI4K2hTNUZYL3RIMDYzWVFYTXFsNDRGNXNQdTRKWERXcHF6RUwwdzc5VXNJalZabFo0Sm5qdjdUenZkZG56MENBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSWlNVmtrRXpSSURtcDFMVnBPRUl1ZXdBWjJOTUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVVo0cTZzdXBJSEhyMU8yZzNKM0lHNjVGankxTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUUV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUI2cTdZMHkvMmZrd2t6U2lGNFZPMFlKQ0tBUlZEV1FOOWRCSlk4UlFWSDFXNTd6Z2NRbDBXNHl2SndZNHVWRlBWTlJjVlVYbC94ajZ2WDd3cjMySFBVS2ZIR0srUEdKNjl2MVErWHRvL3kzR3M1VjFIQmordS80dW1OOS9sZ3FwcDNKcm9DK2k0N1o1VEtoajRmZk4vNC9pTkt2dklUcWtkQldlcVVGRWRNdHBla1lPU0NtMW1NSExOUGpsQ3dVRys5eDN6T3FLS1ZHYUVMUUU2Wm1uYXVEa2tVcGEvUW5XMWsycElLNkIrdHNZVG1qZmhxSEtldzlnZ3Z5NjZmSnVIa0lsRjRKNU9JYWFDVndUSE81M2xQM203d1dJdU9yak5McUtpRmRQVkFFUkkrc3RDb2pSTjRLRTAwb01hSThXd1J1Q0Nld2JJK0JYcHRSWFlQbzV5Q0FCUmpXWHJzY0hkVmNWaVVkeVV5WHpjVlF3amdkNnhkTjE1cVRJOVYyWEhvaU5IODBlblkyRTVmL3FsN2xuNThHbDNBU09vYUk5a2RuaUV6b2pLaG9kSmhRakRRWEZ0R2pYT0RiSVBpTGM0ZXluYjc1Y1hLS29TM2p6Y1ZtSEp2NkxJamVJd0dXSjF2SGs2YWdPSVM5NDBOU0xoQjlvcnVGVy9WN29pWk5VQklIZUt4Rjc0UzlhWWVFdkY3dGlDZTJJTDdIU1hCYmxuclczdCtYaGxEZ2Fqdk1aQVFGampocUYyMUJrd3dhUHJYOXlWYy80S004UHpLVy96UWZQZURFK3JFWjFtV1dXaUpOQWY2aTFuQzlNOFhiQjdHYVRRM0lMTUtLaTN0NVE5K3NHNVU0cEM3VnUyWk9LMnRzbVJSSGtTSDlydHQ0NHZ6eEp3TnNkQnJWdz09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlNtRm5JSE5wWjI1bGNtRnlJR1J2YTNWdFpXNTBaWFFnSWtaMWJHeHRZV3QwSUhOcFoyNXBibWNzSUV4cWRXNW5hMmxzWlNJZ2JXVmtJSFJ5WVc1ellXdDBhVzl1YzI1MWJXMWxjaUE1TWpJeU1URTFOVFUzTkRZME1EYzBPREkzTGc9PTwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVUyTnlhWFpsSUVGQ0lGd3JJRWhsYlhQRHRpQkdZWE4wYVdkb1pYUnpJRUZDTEc1aGJXVTlTR1Z0YzhPMklFWmhjM1JwWjJobGRITWdRVUlzYzJWeWFXRnNUblZ0WW1WeVBUVTFOamd4TmpZNE1EUXNiejFPYjNKa1pXRWdRbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNrc1l6MVRSUT09PC9uYW1lPjxub25jZT5WWS9qODhhMU5HaWkxSlRSclV3TGhwczNweFU9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+U0dWdGM4TzJJRVpoYzNScFoyaGxkSE1nUVVJPTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOaTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU15NHg8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT4xUFpJM3lEbGR4dHdrcW5FQU5PbDZhdGZSTXc9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkFsbG93RmluZ2VycHJpbnQ8L3R5cGU+PHZhbHVlPnllczwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj5hdXRvLXN0YXJ0LXRva2VuPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
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1. Purpose

The purpose of the Digital Signature Documentation is to provide a method so that the integrity of the Evidence Package can be verified mathematically and independently of Scrive, Guardtime or any other third party, only relying on public information. 

2. Overview

2.1 Digital Signatures

Digital signatures are used to make digital data tamper proof, so that it can be verified that the data has not been modified since the digital signature was created.

Digital signatures are designed in a way that there is a method for checking that the data that the signature is applied to is not modified, and that there is a method for checking that the signature has been issued in some trusted way.

2.2 Cryptographic Hash Functions

There is one mathematical concept that is pervasive in digital signing technologies: cryptographic hash functions. Such functions are used to straightforwardly compute a “hash value” of some fixed length (e.g. 256 bits) of some arbitrary amount of data, with the property that it is infeasible to reverse the function and get the data back from the hash value, but most importantly: it is infeasible to come up with any other piece of data that will compute to the same hash value.

These properties imply that it is sufficient to protect hash values of data instead of the data itself. The reason is that if we know that the protected hash value is unmodified and matches the hash value that we can compute of the data itself, then we know that it is infeasible that the data itself has been modified. For integrity purposes, hash values are essential condensations of the original data.

In addition to the cryptographic hash functions, many technologies for digital signatures are based on the use of keys.

2.3 Key-based digital signatures

In key-based digital signatures, secret information (private keys) are used to create signatures by some trusted organisation. Each private key has a corresponding public key which is used for verifying the integrity of the digital signatures created with the private key. So to check a key-based digital signature, one needs to access the public key that corresponded to the secret key used to create the signature. In addition to verifying the signature using the public key, one has to verify that the public key comes from the trusted organisation that created the signature. This can be done using digital certificates as part of the public-key infrastructure.

Key-based digital signatures are problematic due to the durability requirements that come with protecting Evidence Packages. The private key must be kept secret by the trusted organisation. Should the key become public, the digital signatures that were issued using it can no longer be used to verify the integrity of the data. As a mitigation, the trusted organisation can limit the time that any one public/private key pair is used, and then erase the private key. Should a private key leak from the trusted organisation, only signatures created during the lifetime of the private key become worthless. However, more frequent renewal of keys mean that the organisation issuing digital signatures must provide more public keys for verification purposes. The main problem remains: how can one be sure that a private key was not leaked and used to forge digital signatures? The PAdES standard specifies a set of restrictions and extensions to the standards for PDF and ISO-32000-1 and -2. PAdES is described in the technical specification TS-102 778 that is published and maintained by the European Telecommunication Standards Institute, ETSI.

2.4 Keyless digital signatures for durability

Keyless digital signatures rely solely on the properties of cryptographic hash functions to protect data, without the use of secrets.

An extremely simple (but naive) method for creating a keyless digital signature is to compute the hash value of some data and then make that hash value public so that it can be used to verify that copies of the data have not been modified. It is important that the hash value is published so that that a verifier readily can find it and trust that the hash value is authentic, and that the publication is permanently accessible for the foreseeable future. A suitable method is to publish the hash value in a newspaper that is widely spread and archived throughout the world.

Although simple, the naive method described is not practical in that it requires one hash value to be published for each piece of data that needs a digital signature. To make keyless digital signatures practical one can combine hash values from multiple pieces of data by juxtaposing the hash values and computing new hash values of the result, as illustrated below:





By combining hash values in this way, one can choose to publish the combined hash value periodically, e.g. once a month. For verification to work, additional information is needed to ensure that a particular Evidence Package’s hash value leads to the hash value that is published in a newspaper (such a published hash value is called a publication code). Therefore, the digital signature contains information about what newspaper contains the publication code (currently, publication codes are printed in Financial Times), as well as intermediate hash values in the linked chain of hashes all the way to the publication code. For the middle Evidence Package in the diagram above, the digital signature would have information about where one can find the publication code c₆, as well as the intermediate hash values c₃, d₄, and d₅. From the Evidence Package’s computed hash value d₃, the intermediate hash values in the digital signature, and the combining cryptographic hash function H taking juxtaposed hash values, a verifier would compute the complete chain of hash values: c₄ = H(c₃,d₃), c₅ = H(c₄,d₄), c₆ = H(c₅, d₅). Having computed c₆, the verifier needs to check that it is equal to the newspaper’s publication code.

Since the digital signature must contain extra information about intermediate hash values that stem from other Evidence Packages leading to the publication code, one cannot immediately put the keyless digital signature into the Evidence Package upon its creation—one has to wait until the publication code is known. But since the parties involved in signing a document typically want access to the Evidence Package right away, Scrive E-sign provides the parties with an initial version of the Evidence Package with a temporary, keyless digital signature. Once the Evidence Package’s hash value has been part of the linked chain that leads to a publication code, Scrive E-sign produces a new Evidence Package with the permanent, keyless digital signature. Signatories that choose to store their Evidence Package in the archive service provided by Scrive E-sign can download the revised Evidence Package in the archive once it becomes available.

The devil in the details regarding the implementation of keyless digital signatures (e.g., in practice one would use trees of intermediate hash values instead of linked chains), but the fundamental principle is the same: data can be verified by computing a sequence of hash values and check against a value that is published in a trusted way.

2.5 Verifiable timestamps using keyless signatures

The keyless signature not only provides a method for verifying the integrity of the Evidence Package, it also encodes the time down to the second when the signature was created. By construction, the time encoding is irrefutable and can be produced as part of the verification method of the keyless digital signature.

The following diagram gives a simplified version of how the time encoding works. Each publication code that goes into a newspaper is the root of the so called calendar tree, which is an ever-growing tree with one leaf node for each second since midnight, January 1st, 1970 in Coordinated Universal Time (UTC), a point in time we will denote T₀. (In the diagram, we have assumed that there is one evidence package providing the hash value for each leaf node, which is a simplification since we for each second may have zero or more than one evidence package for which we want a digital signature. In reality, the hash value of each leaf node in the calendar tree is constructed from an aggregation tree of hash values. We have also assumed a very small calendar tree, consisting of just four leaf nodes spanning a time of four seconds. A calendar tree for a whole month is of course much larger.)





Now, suppose we want to verify the digital signature for the evidence package in the third row. The digital signature contains the path from the root down to the leaf, telling us if we should choose the upper route (encoded as a 0) or lower route (encoded as a 1) to get to the next level. The choices form a sequence which can be interpreted as a binary number, and for the path highlighted in yellow, this binary number is 10 which in decimal is the number 2. One can then conclude that this leaf was constructed at T₀ + 2, that is, 2 seconds after midnight, January 1st, 1970 (UTC).

(In reality, the time encoding is not done using T₀ as a start point, but instead by using the time when the publication code was created as an end point. Details can be found in appendix Extracting the Signing Time.)

The next section provides precise information about the digital signatures produced by Scrive E-sign and how they can be verified.

3. How to Verify the Evidence Package

The signed document (PDF file) that the Evidence Package (HTML attachments - that this Digital Signature Documentation is part of) is embedded into, has either been electronically sealed by Scrive using the Guardtime Keyless Signature technology or with a PAdES digital signature. This enables independent verification of the time when the document was signed and checking that it has not been modified since. The process consists of several steps outlined below. If the document is signed using PAdES the signature can be validated in Acrobat Reader.

3.1 Extracting the Signature

The signature is embedded into the document following the standard PDF digital signature framework [PDF, section 12.8]. A Guardtime signature has the value GTTS.TimeStamp in its Filter field.

A single PDF file can contain several revisions of a document [PDF, section 7.5.6]. A Guardtime signature normally signs all revisions up to and including the one that contains it. In order to verify the document as it was signed, all subsequent updates have to be removed from the file.

More precisely, the signature protects the parts of the document specified by the ByteRange field of the signature. The two ranges must cover everything left after the previous step, except the Contents field of the signature.

The signature value is embedded in the Contents field in base 16 encoding. The value has to be stripped of trailing spaces and decoded [BASE, section 8] for further processing.

3.2 Parsing the Signature

The result of the previous step has to be parsed as an ASN.1 data structure in BER encoding [ASN, DER]. This must yield a ContentInfo structure [CMS, section 3] that embeds a SignedData structure [CMS, section 5] in the content field.

The contents of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a TSTInfo structure [TSP, section 2.4.2].

A Guardtime signature must have a single SignerInfo element in the signerInfos field of the SignedData structure and the object identifier 1.3.6.1.4.1.27868.4.1 in the signatureAlgorithm field of the SignerInfo structure.

The contents of the signature field of the SignerInfo structure have to be parsed as an ASN.1 data structure in DER encoding. This must yield a Guardtime-defined TimeSignature structure:

                          TimeSignature ::= SEQUENCE {

                            location HashChain,

                            history HashChain,

                            publishedData PublishedData,

                            pkSignature [0] SignatureInfo OPTIONAL,

                            pubReference [1] SET OF OCTET STRING OPTIONAL

                          }

                          PublishedData ::= SEQUENCE {

                            publicationIdentifier INTEGER,

                            publicationImprint DataImprint

                          }

Each of the HashChain fields is an ASN.1 OCTET STRING that contains a concatenation of a number of HashStep records. Each HashStep record in turn is a concatenation of a 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions), a 1-byte direction indicator, a variable-length DataImprint field, and a 1-byte level number. The DataImprint field consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the hash value (the number of bytes determined by the hash function). Note that all these are just concatenated together, not encoded as separate ASN.1 fields.

The DataImprint field in the PublishedData structure is an ASN.1 OCTET STRING that consists of a 1-byte hash algorithm code followed by the corresponding number of bytes of hash value (again, just concatenated).

The contents of the pkSignature and pubReference fields will not be used in the following and thus need not be parsed. However, presence of the pkSignature field indicates the hash chain contained in the history field is a temporary one not connected to a printed control publication. In such a case, the history and publishedData fields should be updated before proceeding (appendix Extending the TimeSignature).

3.3 Checking the Document

To check that the document matches the signature, it must be verified that the hash value of the signed document corresponds to the one embedded in the signature.

The concatenation of the sections of the original PDF file specified by the ByteRange field has to be hashed using the algorithm specified by the messageImprint.hashAlgorithm field of the TSTInfo structure. The result must be equal to the value of the messageImprint.hashedMessage field of the TSTInfo structure.

3.4 Checking the Signature

To check that the signature is internally consistent, it must be verified in several places that the hash value computed from one part of the signature corresponds to the one embedded in another part.

The DER-encoded representation of the TSTInfo structure (that is, the value of the encapContentInfo.eContent field of the SignedData structure) has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result must be equal to the value of the message-digest attribute in the signedAttrs field of the SignerInfo structure.

The DER-encoded representation of the SignedAttributes structure has to be hashed using the algorithm specified by the digestAlgorithm field of the SignerInfo structure. The result will be the input data to the hash chain computation process described next. Note that the data to be hashed in this step is different from the representation of the signedAttrs field in the SignerInfo structure, as the latter is a tagged implicit set while the former is an explicit set [CMS, section 5.4].

For each HashStep record in the location hash chain and then for each HashStep record in the history hash chain in the TimeSignature structure, in the order in which the records appear in the chains:

		compute x as the result of hashing the input data with the algorithm specified by the hash algorithm code (the first byte) in the record;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0:

		compute y as the concatenation of the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), the hash algorithm code (the first byte), the value of x, and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1:

		compute y as the concatenation of the hash algorithm code (the first byte), the value of x, the DataImprint field (bytes from the third up to but excluding the last), and the level byte (the last byte);

		if the direction indicator (the second byte) is something else:

		abort with an error "invalid signature";

		the value of y is the input for the next step.



Finally, the value of y from the last step of the hash chain computation has to be hashed using the hash algorithm specified by the first byte of the publicationImprint field of the PublishedData structure. The result must be equal to the remaining bytes of the publicationImprint field.

3.5 Checking the Publication

To check that the signature matches the widely witnessed control publication, it must be verified that the contents of the PublishedData structure correspond to a printed publication acquired from a trusted source.

The publicationIdentifier field in the PublishedData structure contains the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the control publication was generated. A Guardtime control publication appears in the World Edition of the Financial Times 2–6 days after it is generated (depending on the publisher's schedules).

The PublishedData structure is formatted into human-comparable form as follows:

		the value of the publicationIdentifier field as a 64-bit integer (8 bytes in big-endian order) and the contents of the publicationImprint field are concatenated;

		a CRC-32 checksum [CRC, section 8.1.1.6.2] is computed on the result of the previous step and appended to it;

		the result of the previous step is encoded in base 32 [BASE, section 6];

		the result of the previous step may be broken into groups of 6 or 8 characters by dashes.



The result must be equal to the control publication that appears in the newspaper (ignoring possible differences in the optional character grouping).

3.6 Conclusion

Since in the whole computation starts from the contents of the PDF file and through a series applications of one-way functions ends up at a value that was known to exist at some well-established time in the past (the time when the newspaper was printed), this proves that the file in question existed before that time in the same form as it is currently.

The preceding statement relies only on the hash functions being one-way and assumes absolutely nothing about the Guardtime technology. Adding information about how the hash chains are constructed (which is seen by all Guardtime clients while it happens and can thus also be considered quite widely witnessed) makes it possible to extract the signing time with much better precision (appendix Extracting the Signing Time).

4. Hash Functions

The following table lists the hash functions that may be used in hash chains in Guardtime keyless signatures, along with their identifiers and hash value sizes.

		Algorithm Name

		Guardtime ID

		Hash Value Size

		Algorithm Specification



		SHA-1

		0

		20

		SHA, section 6.1



		SHA-224

		3

		28

		SHA, section 6.3



		SHA-256

		1

		32

		SHA, section 6.2



		SHA-384

		4

		48

		SHA, section 6.5



		SHA-512

		5

		64

		SHA, section 6.4



		RIPEMD-160

		2

		20

		RIPE, section 7





5. Extracting the Signing Time

The time when a datum was signed with a Guardtime keyless signature can be extacted from the history and the publicationIdentifier fields of the TimeSignature structure (section Parsing the Signature). The process is as follows:

		set h to 0 and p to the value of the publicationIdentifier field;

		for each HashStep record in the history hash chain, in the reverse of the order in which the records appear in the chain:



		if p is 0: abort with an error "invalid signature";

		set x to the highest power of 2 that does not exceed p;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 0: set h to h+x and p to p-x;

		if the direction indicator (the second byte) in the record is 1: set p to x-1;

		if the direction indicator (the second byte) is something else: abort with an error "invalid signature";



		if p is not 0: abort with an error "invalid signature";



The final value of h is the POSIX time [POSIX, section 4.15] value for the moment when the datum was signed.

6. Extending the TimeSignature

For each Guardtime signature and any control publication generated after the signature was issued, a hash chain can be created that connects the signature to the control publication and thus also to the printed medium in which the publication appeared. This process is called extending the signature.

The preferred way to do this is to access an online verification service using a tool obtained from either Scrive or Guardtime. This can also be done independently using the calendar database acquired either from Guardtime or, in case Guardtime has ceased the service, from the Estonian Technical Surveillance Authority, to which Guardtime is obligated to deposit the database before exiting the business.

The Guardtime calendar database consists of one hash value per second, indexed by integral POSIX time [POSIX, section 4.15] values (red nodes and black numbers on the figure below). Each of these hash values aggregates all signing requests that the Guardtime service processed during the corresponding 1-second time interval.

The aggregate hash values are connected into binary trees by hashing them together in pairs in left to right order, then hashing the first level pairs together again, and so on until a set of complete binary trees is obtained (blue arrows and nodes on the figure). For generating the control publication, the roots of the binary trees are hashed into a chain in right to left order (purple arrows and nodes), and the value from the last node of the chain is extracted for generating the control publication (golden arrow).

More precisely, each node on the figure is a DataImprint structure (section Parsing the Signature). On each step, the DataImprint from the left child node, the DataImprint from the right child node, and a single byte with the value of 255 are concatenated together, hashed, and the result is obtained as a DataImprint consisting of the concatenation of the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) and the hash value.





For manageability, the database is split into several files (separated by dashed black lines on the figure). For the files to be usable without access to preceding ones, each file starting from some time value t also contains the root values from the binary trees corresponding to the state of the database on time t-1 (dashed blue arrows between the first and second file on the figure).

To construct the hash chain linking a given signature to a given publication, the following steps have to be performed:

		The signing time has to be extracted from the history and publishedData fields currently in the signature (appendix Extracting the Signing Time);

		The calendar database files covering the full interval from the signing time to the time when the publication was generated have to be obtained (format and naming of the files described later in this section);

		The hash-linked structure corresponding to the time when the publication was generated has to be reconstructed (as described earlier in this section);

		The unique hash chain connecting the leaf entry corresponding to the signing time to the root entry corresponding to the control publication (dotted arrows on the figure above) has to be extracted;

		The TimeSignature structure (section Parsing the Signature) has to be updated with new values:



		The history field is set to the concatenation of HashStep records describing the steps in the hash chain; each HashStep record is constructed as the concatenation of the 1-byte hash algorithm code from the DataImprint in the current node, the 1-byte direction indicator (0 if the sibling node is to the right in the tree, 1 if the sibling is to the left), the DataImprint from the sibling node, and a single byte with the value of 255;

		The publicationIdentifier field is set to the POSIX time value for the moment when the control publication was generated;

		The publicationImprint field is set to the DataImprint value in the root entry corresponding to the control publication.



Each calendar database file consists of a fixed header, a set of root node records, a sequence of calendar node records, and a checksum record. In the following, many values are given in hexadecimal, with the 0x prefix prepended.

The header consists of 12 fields totaling 65 bytes:

		8-byte sequence: file format identifier; must be 0x47, 0x54, 0x49, 0x4d, 0x45, 0x48, 0x44, and 0x42 (ASCII representation of 'GTIMEHDB');

		4-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x01020304; all other 32-bit integers in the file will be in the same byte order;

		4-byte integer: version number; must be 0x00000001 (in file byte order);

		8-byte integer: endian-ness indicator; fixed value 0x0102030405060708; all other 64-bit integers in the file will be in the same byte order;

		8-byte integer: file creation time as POSIX time;

		8-byte integer: first calendar record index; the POSIX time value for the first node in the calendar node section of the file;

		4-byte integer: first calendar record offset; the offset of the start of the calendar node section within the file;

		4-byte integer: calendar record length; the length of each record in the calendar node section of the file;

		1 byte: calendar hash algorithm; the 1-byte hash algorithm code (appendix Hash Functions) for the hash function used by all calendar nodes in this file (they all must use the same algorithm);

		1 byte: flags; must be 0x01;

		14 bytes: reserved for future; all bytes must be 0x00;

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the header record; this is intended as a short-term protection against accidental errors while the file is being created; checking this may be omitted as the checksum record at the end of the file gives much stronger protection.



The root node section spans the space from the end of the header to the beginning of the calendar node section. It consists of a sequence of root node records followed by a 1-byte CRC8 checksum of all preceding bytes in the section. Each root node record consists of 4 fields:

		4-byte integer: record length; the number of bytes to follow in this record (excluding the length field itself);

		8-byte integer: record index; the POSIX time value for the last calendar node in the complete binary tree whose root this node is;

		1 byte: the 1-byte hash algorithm code for the hash function used in this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used; it may also be computed by subtracting 9 from the value of the record length field).



Note that the concatenation of the two last fields in each record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The calendar node section spans the space from the end of the root node section to almost the end of the file; it is followed only by a checksum record that has the same size and format as a calendar node record. It consists of a sequence of calendar node records (and no section checksum). Each calendar node record consists of 3 fields:

		4-byte integer: record index offset; this value is to be added to the first calendar record index field from the file header to obtain the POSIX time value for this node;

		variable-length sequence: the hash value in this node (the length is determined by the hash function used which is specified by the calendar hash algorithm field in the file header; it may also be obtained by subtracting 5 from the calendar record length field in the file header);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



Again, note that the concatenation of the calendar hash algorithm field from the file header and the hash value field from the record yields the DataImprint value for the corresponding node.

The last record in the file is the cryptographic checksum of the whole file:

		4-byte integer: fixed value 0xffffffff;

		variable-length sequence: the hash value computed by hashing all data preceding the checksum record in the file using the hash function specified in the calendar hash algorithm field in the file header (the length is the same as for the calendar node records);

		1 byte: CRC8 checksum of all preceding bytes in the record.



The calendar database files are named following the pattern

    hashdb-tttttttttttttttt-yyyy-mm-dd-hhmmss.bin

where the fields have the following meaning:

		filename prefix, always hashdb;

		POSIX time value for the first calendar node in the file; 16-digit lower-case hexadecimal number with leading zeroes preserved (but no 0x prefix);

		year, month, and day of the file creation time; month and day are 2-digit decimal numbers with the leading zeroes preserved;

		hour, minute, and second of the file creation time (in UTC); each is 2-digit decimal number with the leading zero preserved;

		filename suffix, always bin.
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1. Purpose

The purpose of this document is to explain how Scrive eSign measures time and provide a mathematical algorithm by which it is possible to calculate the probability of the error of the time stamps recorded by Scrive eSign.

2. Time measurement process

This section explains the NTP (Network Time Protocol) configurations of the systems involved with time measurement of Scrive eSign.

2.1 The hypervisor

Amazon, which Scrive eSign uses as hosting provider, use Xen or KVM depending on the generation of the virtual machine, for virtualisation. The default configuration is that all VM hosts are time synced using a clustered public pool of NTP servers. Scrive eSign does not use this mechanism.

2.2 Time synchronisation

Scrive eSign relies on NTP running on the virtual machine guests to get coordinated time from an NTP source. Scrive eSign does not use the time provided by the hypervisor hosts hosting the virtual machines, i.e. Amazon. This will help mitigate factors like load on the hypervisors or virtual machine guests affecting clock accuracy. This NTP synchronisation will override the clock synchronisation from the VM hosts’ clocks.

3. Configuration of hardware and services

This section describes the time/NTP and monitoring configuration of the application servers that run the Scrive eSign service.

3.1 Boot Time

The guest virtual machine behavior for the database server is as follows:

		On boot the virtual machine guest clock is set from the VM host

		ntp-date is run once from an init script

		ntpd is then run from another init script, which runs continuously



The behavior on the application server is the same with the exception of the ntpdate step which is not present on this system. It is worth noting that entries in procfs are not available for querying the configuration of the kernel with regards to Xen/clock configuration.

3.2 NTP Configuration

Logging that traces accuracy and time synchronisation is configured to use local NTP servers in the Scrive environment, which in turn acts as a proxy for the NTP server pool below that follows UTC(SP), i.e. official Swedish time:

		ntp1.sth.netnod.se

		ntp2.sth.netnod.se

		ntp1.gbg.netnod.se

		ntp2.gbg.netnod.se

		ntp1.mmo.netnod.se

		ntp2.mmo.netnod.se



3.3 Monitoring

Scrive eSign service has a monitoring system (Nagios) that monitors various aspects of the NTP statistics and keeps historic logs. It informs of problems with NTP server connectivity, jitter and offset, immediately regardless of what time of day it is.

3.4 Time scale

The NTP configuration together with the logging implies that we are following UTC(SP), and all timestamps are because of this traceable to this time scale.

4. Calculation of the probability of the clock error

This section describes how to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign timestamps.

4.1 Clock error samples

Once per hour Scrive eSign uses the NTP protocol to check the difference between the Scrive eSign server clock and UTC(SP). This check is performed directly against servers in the NTP server pool listed in Section 3.2. Each check results in one clock error sample (hereinafter “Clock Error Samples”), which is assumed to accurately reflect the actual clock error.

4.2 Clock error algorithm

The calculation of the probability of the clock error can be done by inserting the Clock Error Samples into the algorithm below. We assume that the samples follow a normal distribution.

		Let 

 be a set of the clock error samples (in seconds). Let 

, 

.

		Let 

 be the random variable representing the clock error with parameters estimated using data set 

.

		Let 

, 

 be the the empirical distribution function.

		Let 

 be the size of discretized value space, 

. Let 

 be the discretized value space, 

 be the set of data points representing empirical distribution function, 

 be the set of data points representing cumulative distribution function of the random variable estimating the clock error.

		Plot the data in 

 and 

 to assess the accuracy of the estimation.

		

 is the estimated probability that the clock error is smaller than 

 seconds.



4.3 Clock error samples and evidence of normal distribution

The last 1000 Clock Error Samples are inserted into this document in section 5. These Clock Error Samples can be used as input data to the algorithm in 4.2 to provide evidence of normal distribution and to calculate the probability of the clock error of the Scrive eSign time stamps. From the Clock Error Samples one can derive the parameters (mean and variance) for a normal distribution. One can also calculate the difference between this estimated distribution and the empirical data given by the Clock Error Samples themselves. You can see cumulative distribution functions (cdf) for the estimates and the empirical data and on top of that the difference between the empirical and estimated errors in the graph below. This graph also allow us to visually estimate the probability of a specific maximum error.
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4.4 Input parameters

Based on the Clock Error Samples in section 5 it is possible to calculate the variables that define the normal distribution (mean and standard deviation). Scrive eSign has automatically calculated these variables as per the below:

		mean: -0.30 ms

		standard deviation: 0.88 ms



4.5 Probability of the clock error

By using the algorithm and the Clock Error Samples Scrive eSign calculated the following probabilities of the clock error ‘e’:

		|e| < 2.5 ms: ≈99.306%

		|e| < 5 ms: ≈100.000%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2022-01-18 18:42:40.919656 UTC and 2022-03-01 10:15:50.976064 UTC:

		Time collected		Clock offset

		2022-01-18 18:42:40.919656		-0.2 ms

		2022-01-18 19:42:43.164774		0.8 ms

		2022-01-18 20:42:45.690801		-0.7 ms

		2022-01-18 21:42:47.678609		0.2 ms

		2022-01-18 22:42:49.815049		0.7 ms

		2022-01-18 23:42:52.021034		-0.5 ms

		2022-01-19 00:42:53.664987		-0.1 ms

		2022-01-19 01:42:55.206543		1.4 ms

		2022-01-19 02:42:57.87471		1.6 ms

		2022-01-19 03:42:59.722938		1.0 ms

		2022-01-19 04:43:01.658852		-0.1 ms

		2022-01-19 05:43:04.083644		-0.6 ms

		2022-01-19 06:43:07.073823		-0.7 ms

		2022-01-19 07:43:09.139755		-0.4 ms

		2022-01-19 08:43:11.219319		-0.4 ms

		2022-01-19 09:43:13.114739		-1.1 ms

		2022-01-19 10:43:15.524157		-0.8 ms

		2022-01-19 11:43:17.437289		0.4 ms

		2022-01-19 12:43:19.72951		0.4 ms

		2022-01-19 13:43:22.574208		-1.1 ms

		2022-01-19 14:43:24.45893		-0.7 ms

		2022-01-19 15:43:27.266931		0.4 ms

		2022-01-19 16:43:30.878634		-0.2 ms

		2022-01-19 17:43:33.592789		0.1 ms

		2022-01-19 18:43:35.381754		-0.6 ms

		2022-01-19 19:43:37.719027		0.3 ms

		2022-01-19 20:43:39.342384		-0.3 ms

		2022-01-19 21:43:42.038656		-1.0 ms

		2022-01-19 22:43:44.337449		0.1 ms

		2022-01-19 23:43:46.123652		-1.3 ms

		2022-01-20 00:43:48.276491		-0.4 ms

		2022-01-20 01:43:49.843672		-0.7 ms

		2022-01-20 02:43:52.417263		-0.8 ms

		2022-01-20 03:43:54.600131		-0.9 ms

		2022-01-20 04:43:56.039864		0.3 ms

		2022-01-20 05:43:57.496167		0.6 ms

		2022-01-20 06:43:59.014112		0.2 ms

		2022-01-20 07:44:00.848158		0.1 ms

		2022-01-20 08:44:02.911208		-1.3 ms

		2022-01-20 09:44:05.148926		-2.1 ms

		2022-01-20 10:44:06.914321		-0.6 ms

		2022-01-20 11:44:08.841781		-0.9 ms

		2022-01-20 12:44:10.654363		-0.2 ms

		2022-01-20 13:44:13.554165		0.1 ms

		2022-01-20 14:44:15.718592		0.5 ms

		2022-01-20 15:44:17.954632		0.5 ms

		2022-01-20 16:44:20.167204		1.5 ms

		2022-01-20 17:44:21.994621		-0.3 ms

		2022-01-20 18:44:23.844473		-0.8 ms

		2022-01-20 19:44:25.835172		-0.9 ms

		2022-01-20 20:44:27.347228		-0.8 ms

		2022-01-20 21:44:29.011342		-0.2 ms

		2022-01-20 22:44:31.576043		-0.8 ms

		2022-01-20 23:44:34.108638		-0.3 ms

		2022-01-21 00:44:36.469336		-0.3 ms

		2022-01-21 01:44:39.35812		0.1 ms

		2022-01-21 02:44:41.561123		-0.5 ms

		2022-01-21 03:44:45.13124		-0.1 ms

		2022-01-21 04:44:46.944137		-0.6 ms

		2022-01-21 05:44:49.437569		0.3 ms

		2022-01-21 06:44:51.239476		-0.4 ms

		2022-01-21 07:44:54.123334		0.2 ms

		2022-01-21 08:44:56.094157		0.3 ms

		2022-01-21 09:44:59.319657		-2.2 ms

		2022-01-21 10:45:01.653528		-1.0 ms

		2022-01-21 11:45:04.448172		-0.7 ms

		2022-01-21 12:45:07.823104		-1.4 ms

		2022-01-21 13:45:09.613923		0.4 ms

		2022-01-21 14:45:11.746471		0.8 ms

		2022-01-21 15:45:13.619605		-0.6 ms

		2022-01-21 16:45:16.091982		-0.7 ms

		2022-01-21 17:45:18.093961		-0.5 ms

		2022-01-21 18:45:19.872884		-0.2 ms

		2022-01-21 19:45:21.899599		-0.8 ms

		2022-01-21 20:45:24.406841		-2.3 ms

		2022-01-21 21:45:26.115734		-1.0 ms

		2022-01-21 22:45:27.78898		-0.4 ms

		2022-01-21 23:45:30.014442		0.6 ms

		2022-01-22 00:45:32.543985		0.3 ms

		2022-01-22 01:45:36.506555		0.2 ms

		2022-01-22 02:45:39.381449		0.5 ms

		2022-01-22 03:45:42.362571		0.0 ms

		2022-01-22 04:45:44.013561		-0.1 ms

		2022-01-22 05:45:47.075933		-0.2 ms

		2022-01-22 06:45:48.917962		1.0 ms

		2022-01-22 07:45:51.591854		-0.2 ms

		2022-01-22 08:45:53.358836		-0.3 ms

		2022-01-22 09:45:55.318028		-0.5 ms

		2022-01-22 10:45:58.694449		0.4 ms

		2022-01-22 11:46:00.89321		-0.1 ms

		2022-01-22 12:46:03.382307		-0.2 ms

		2022-01-22 13:46:05.597418		0.9 ms

		2022-01-22 14:46:08.021783		1.4 ms

		2022-01-22 15:46:09.861395		-0.7 ms

		2022-01-22 16:46:11.82663		-0.5 ms

		2022-01-22 17:46:14.369305		-0.1 ms

		2022-01-22 18:46:16.376546		0.7 ms

		2022-01-22 19:46:18.726956		-0.2 ms

		2022-01-22 20:46:21.005395		-0.1 ms

		2022-01-22 21:46:22.540604		-0.5 ms

		2022-01-22 22:46:24.757942		-0.2 ms

		2022-01-22 23:46:26.566266		-0.4 ms

		2022-01-23 00:46:28.71462		-0.1 ms

		2022-01-23 01:46:30.934176		-0.1 ms

		2022-01-23 02:46:32.831722		-1.4 ms

		2022-01-23 03:46:34.799919		-0.8 ms

		2022-01-23 04:46:36.611753		-0.4 ms

		2022-01-23 05:46:38.395322		-0.8 ms

		2022-01-23 06:46:40.69452		-0.2 ms

		2022-01-23 07:46:42.719928		0.5 ms

		2022-01-23 08:46:44.962986		-0.1 ms

		2022-01-23 09:46:47.98522		-0.3 ms

		2022-01-23 10:46:49.650581		0.5 ms

		2022-01-23 11:46:51.372591		-0.7 ms

		2022-01-23 12:46:53.274786		-0.7 ms

		2022-01-23 13:46:56.299899		-0.4 ms

		2022-01-23 14:47:00.09687		0.1 ms

		2022-01-23 15:47:03.035074		-1.5 ms

		2022-01-23 16:47:06.068453		-0.7 ms

		2022-01-23 17:47:07.749732		0.0 ms

		2022-01-23 18:47:10.140098		0.1 ms

		2022-01-23 19:47:12.57828		1.8 ms

		2022-01-23 20:47:15.18282		1.6 ms

		2022-01-23 21:47:16.771507		-0.4 ms

		2022-01-23 22:47:19.247817		0.4 ms

		2022-01-23 23:47:21.818929		-0.1 ms

		2022-01-24 00:47:24.250347		0.0 ms

		2022-01-24 01:47:27.279047		-0.2 ms

		2022-01-24 02:47:29.137982		-0.2 ms

		2022-01-24 03:47:30.956779		0.7 ms

		2022-01-24 04:47:34.092673		-0.4 ms

		2022-01-24 05:47:35.793856		0.0 ms

		2022-01-24 06:47:37.959441		0.7 ms

		2022-01-24 07:47:40.263529		-0.2 ms

		2022-01-24 08:47:42.375934		-0.4 ms

		2022-01-24 09:47:44.154143		-2.8 ms

		2022-01-24 10:47:46.202217		0.1 ms

		2022-01-24 11:47:49.231182		-1.3 ms

		2022-01-24 12:47:51.610477		-0.8 ms

		2022-01-24 13:47:53.910636		-0.7 ms

		2022-01-24 14:47:56.625041		0.4 ms

		2022-01-24 15:47:59.354741		-0.7 ms

		2022-01-24 16:48:02.795398		1.3 ms

		2022-01-24 17:48:04.740579		0.8 ms

		2022-01-24 18:48:06.619332		0.0 ms

		2022-01-24 19:48:08.419479		0.0 ms

		2022-01-24 20:48:10.227217		1.5 ms

		2022-01-24 21:48:11.730214		1.6 ms

		2022-01-24 22:48:13.650767		0.4 ms

		2022-01-24 23:48:15.476525		-0.2 ms

		2022-01-25 00:48:17.414486		-0.8 ms

		2022-01-25 01:48:18.940281		0.1 ms

		2022-01-25 02:48:20.69225		-0.2 ms

		2022-01-25 03:48:23.082958		0.8 ms

		2022-01-25 04:48:24.913289		0.5 ms

		2022-01-25 05:48:26.623619		0.3 ms

		2022-01-25 06:48:28.306005		0.7 ms

		2022-01-25 07:48:30.170264		0.6 ms

		2022-01-25 08:48:32.553464		0.7 ms

		2022-01-25 09:48:34.63238		0.7 ms

		2022-01-25 10:48:36.923698		0.4 ms

		2022-01-25 11:48:38.967264		0.6 ms

		2022-01-25 12:48:40.740474		-0.8 ms

		2022-01-25 13:48:42.502779		-1.6 ms

		2022-01-25 14:48:44.692268		0.2 ms

		2022-01-25 15:48:46.712118		0.6 ms

		2022-01-25 16:48:48.733244		-1.0 ms

		2022-01-25 17:48:50.32454		-0.8 ms

		2022-01-25 18:48:51.875694		0.3 ms

		2022-01-25 19:48:53.352529		-0.7 ms

		2022-01-25 20:48:55.418117		-1.6 ms

		2022-01-25 21:48:57.02682		-0.8 ms

		2022-01-25 22:48:58.938191		-0.7 ms

		2022-01-25 23:49:00.835842		-0.2 ms

		2022-01-26 00:49:02.971957		0.3 ms

		2022-01-26 01:49:04.74066		-0.2 ms

		2022-01-26 02:49:06.961968		-1.6 ms

		2022-01-26 03:49:08.92624		-2.1 ms

		2022-01-26 04:49:10.795705		-3.8 ms

		2022-01-26 05:49:13.110175		0.9 ms

		2022-01-26 06:49:15.079903		1.8 ms

		2022-01-26 07:49:17.072629		0.1 ms

		2022-01-26 08:49:19.259629		0.8 ms

		2022-01-26 09:49:21.710314		0.8 ms

		2022-01-26 10:49:23.988765		0.0 ms

		2022-01-26 11:49:25.994071		-0.9 ms

		2022-01-26 12:49:27.765388		-1.3 ms

		2022-01-26 13:49:30.502489		-1.2 ms

		2022-01-26 14:49:32.617355		-4.7 ms

		2022-01-26 15:49:34.590442		0.0 ms

		2022-01-26 16:49:36.589319		-0.1 ms

		2022-01-26 17:49:39.019934		0.2 ms

		2022-01-26 18:49:40.963253		-0.4 ms

		2022-01-26 19:49:43.173164		0.7 ms

		2022-01-26 20:49:45.185243		0.7 ms

		2022-01-26 21:49:47.123143		-0.3 ms

		2022-01-26 22:49:49.036654		4.8 ms

		2022-01-26 23:49:50.78895		3.0 ms

		2022-01-27 00:49:52.604176		1.7 ms

		2022-01-27 01:49:54.511636		-0.2 ms

		2022-01-27 02:49:56.348551		1.5 ms

		2022-01-27 03:49:58.332546		-2.5 ms

		2022-01-27 04:49:59.802949		-3.8 ms

		2022-01-27 05:50:01.801586		-7.0 ms

		2022-01-27 06:50:03.32776		0.4 ms

		2022-01-27 07:50:05.372251		3.4 ms

		2022-01-27 08:50:06.998269		3.1 ms

		2022-01-27 09:50:09.104076		5.0 ms

		2022-01-27 10:50:10.727439		1.4 ms

		2022-01-27 11:50:12.587844		-1.1 ms

		2022-01-27 12:50:14.432509		-2.1 ms

		2022-01-27 13:50:15.995533		-1.2 ms

		2022-01-27 14:50:17.910424		-1.2 ms

		2022-01-27 15:50:20.074201		-1.3 ms

		2022-01-27 16:50:22.236565		-1.8 ms

		2022-01-27 17:50:24.435434		-0.2 ms

		2022-01-27 18:50:26.376112		-0.3 ms

		2022-01-27 19:50:28.236616		0.3 ms

		2022-01-27 20:50:30.191072		-1.3 ms

		2022-01-27 21:50:31.982807		-1.8 ms

		2022-01-27 22:50:34.567533		-2.3 ms

		2022-01-27 23:50:36.617932		-2.8 ms

		2022-01-28 00:50:38.437454		-0.6 ms

		2022-01-28 01:50:40.36812		-0.1 ms

		2022-01-28 02:50:42.157012		1.5 ms

		2022-01-28 03:50:43.820914		1.3 ms

		2022-01-28 04:50:45.712649		0.5 ms

		2022-01-28 05:50:47.640317		0.1 ms

		2022-01-28 06:50:49.772397		0.5 ms

		2022-01-28 07:50:51.493537		0.5 ms

		2022-01-28 08:50:52.999424		0.1 ms

		2022-01-28 09:50:54.682738		-1.4 ms

		2022-01-28 10:50:56.49169		-1.3 ms

		2022-01-28 11:50:58.761359		-1.7 ms

		2022-01-28 12:51:00.583578		-0.9 ms

		2022-01-28 13:51:02.829237		-0.2 ms

		2022-01-28 14:51:04.893347		-0.6 ms

		2022-01-28 15:51:06.615567		-0.4 ms

		2022-01-28 16:51:08.992745		-0.1 ms

		2022-01-28 17:51:11.420143		-1.5 ms

		2022-01-28 18:51:13.164367		-0.4 ms

		2022-01-28 19:51:14.936208		-0.9 ms

		2022-01-28 20:51:16.719819		-0.7 ms

		2022-01-28 21:51:18.373135		-0.8 ms

		2022-01-28 22:51:20.498176		-0.9 ms

		2022-01-28 23:51:22.396698		0.2 ms

		2022-01-29 00:51:24.013794		0.1 ms

		2022-01-29 01:51:26.138139		0.1 ms

		2022-01-29 02:51:27.648882		-0.4 ms

		2022-01-29 03:51:29.531727		0.1 ms

		2022-01-29 04:51:31.623853		1.0 ms

		2022-01-29 05:51:33.805724		-0.2 ms

		2022-01-29 06:51:35.437941		0.1 ms

		2022-01-29 07:51:37.080116		-1.4 ms

		2022-01-29 08:51:39.5208		0.4 ms

		2022-01-29 09:51:41.285344		-0.3 ms

		2022-01-29 10:51:43.787037		-0.8 ms

		2022-01-29 11:51:45.918089		-1.5 ms

		2022-01-29 12:51:47.991322		-0.1 ms

		2022-01-29 13:51:49.989704		-0.6 ms

		2022-01-29 14:51:53.12625		-0.6 ms

		2022-01-29 15:51:56.539311		-2.4 ms

		2022-01-29 16:51:58.297894		0.2 ms

		2022-01-29 17:52:00.366798		-0.3 ms

		2022-01-29 18:52:01.88317		-0.3 ms

		2022-01-29 19:52:04.089487		-1.1 ms

		2022-01-29 20:52:06.112707		-0.8 ms

		2022-01-29 21:52:08.089182		-0.6 ms

		2022-01-29 22:52:10.164732		-0.3 ms

		2022-01-29 23:52:12.132222		-0.6 ms

		2022-01-30 00:52:13.828885		-0.7 ms

		2022-01-30 01:52:15.34669		0.6 ms

		2022-01-30 02:52:16.802485		-1.5 ms

		2022-01-30 03:52:18.625487		-0.7 ms

		2022-01-30 04:52:20.262739		-1.0 ms

		2022-01-30 05:52:21.955276		-0.4 ms

		2022-01-30 06:52:24.248775		-0.9 ms

		2022-01-30 07:52:26.087199		-1.7 ms

		2022-01-30 08:52:28.01603		0.4 ms

		2022-01-30 09:52:29.827379		-0.9 ms

		2022-01-30 10:52:31.863641		-0.3 ms

		2022-01-30 11:52:33.524135		-0.8 ms

		2022-01-30 12:52:35.225838		0.8 ms

		2022-01-30 13:52:37.468418		0.2 ms

		2022-01-30 14:52:38.997427		0.0 ms

		2022-01-30 15:52:40.630967		0.6 ms

		2022-01-30 16:52:42.356329		-0.1 ms

		2022-01-30 17:52:44.213904		0.8 ms

		2022-01-30 18:52:45.919454		-0.2 ms

		2022-01-30 19:52:47.659031		-0.4 ms

		2022-01-30 20:52:49.378697		-1.4 ms

		2022-01-30 21:52:50.866664		-1.3 ms

		2022-01-30 22:52:53.477789		-1.0 ms

		2022-01-30 23:52:54.987031		-1.1 ms

		2022-01-31 00:52:56.92916		0.4 ms

		2022-01-31 01:52:58.947384		0.5 ms

		2022-01-31 02:53:00.500698		-0.4 ms

		2022-01-31 03:53:02.123943		-0.3 ms

		2022-01-31 04:53:04.082155		-0.5 ms

		2022-01-31 05:53:05.845204		-0.4 ms

		2022-01-31 06:53:07.606587		0.3 ms

		2022-01-31 07:53:09.356666		0.3 ms

		2022-01-31 08:53:11.401295		-1.1 ms

		2022-01-31 09:53:13.592694		-1.0 ms

		2022-01-31 10:53:15.62674		-0.3 ms

		2022-01-31 11:53:17.279389		0.0 ms

		2022-01-31 12:53:19.633606		-1.1 ms

		2022-01-31 13:53:21.406933		-0.9 ms

		2022-01-31 14:53:23.756358		0.1 ms

		2022-01-31 15:53:26.965162		-0.1 ms

		2022-01-31 16:53:28.764938		-0.6 ms

		2022-01-31 17:53:31.587819		-0.3 ms

		2022-01-31 18:53:33.043382		-0.8 ms

		2022-01-31 19:53:34.829594		-0.7 ms

		2022-01-31 20:53:37.065723		-0.3 ms

		2022-01-31 21:53:39.031009		0.5 ms

		2022-01-31 22:53:40.551971		-0.2 ms

		2022-01-31 23:53:42.924292		0.9 ms

		2022-02-01 00:53:44.977278		1.3 ms

		2022-02-01 01:53:47.008628		0.1 ms

		2022-02-01 02:53:48.596801		-0.5 ms

		2022-02-01 03:53:50.35119		1.3 ms

		2022-02-01 04:53:52.520678		-0.4 ms

		2022-02-01 05:53:54.237698		-0.1 ms

		2022-02-01 06:53:55.941384		-0.1 ms

		2022-02-01 07:53:58.04258		-0.8 ms

		2022-02-01 08:53:59.865804		-0.5 ms

		2022-02-01 09:54:02.321729		0.0 ms

		2022-02-01 10:54:03.981196		-0.2 ms

		2022-02-01 11:54:05.838271		-1.1 ms

		2022-02-01 12:54:07.799972		-2.1 ms

		2022-02-01 13:54:10.108914		-0.4 ms

		2022-02-01 14:54:11.969409		-0.6 ms

		2022-02-01 15:54:13.760586		0.2 ms

		2022-02-01 16:54:15.658181		-1.3 ms

		2022-02-01 17:54:17.522556		-0.3 ms

		2022-02-01 18:54:19.451304		0.5 ms

		2022-02-01 19:54:21.229199		-0.9 ms

		2022-02-01 20:54:23.092161		-0.4 ms

		2022-02-01 21:54:24.665307		-0.9 ms

		2022-02-01 22:54:26.830975		-1.3 ms

		2022-02-01 23:54:28.574791		-1.2 ms

		2022-02-02 00:54:30.546102		0.2 ms

		2022-02-02 01:54:32.078285		-0.3 ms

		2022-02-02 02:54:33.741317		-0.2 ms

		2022-02-02 03:54:35.654197		-0.1 ms

		2022-02-02 04:54:38.341488		1.4 ms

		2022-02-02 05:54:40.167066		0.3 ms

		2022-02-02 06:54:41.643973		-0.6 ms

		2022-02-02 07:54:43.711973		0.0 ms

		2022-02-02 08:54:45.427507		-0.1 ms

		2022-02-02 09:54:47.635969		-0.1 ms

		2022-02-02 10:54:49.063195		-1.1 ms

		2022-02-02 11:54:51.013241		-0.1 ms

		2022-02-02 12:54:52.70663		-1.3 ms

		2022-02-02 13:54:54.88193		-1.1 ms

		2022-02-02 14:54:56.749853		-0.4 ms

		2022-02-02 15:54:58.630846		-0.5 ms

		2022-02-02 16:55:00.303485		-2.5 ms

		2022-02-02 17:55:02.387031		-1.3 ms

		2022-02-02 18:55:04.024958		-1.5 ms

		2022-02-02 19:55:06.047883		-1.6 ms

		2022-02-02 20:55:08.436268		-1.0 ms

		2022-02-02 21:55:10.079964		-0.3 ms

		2022-02-02 22:55:11.957575		0.3 ms

		2022-02-02 23:55:13.639323		0.8 ms

		2022-02-03 00:55:16.243268		-2.6 ms

		2022-02-03 01:55:18.185658		0.6 ms

		2022-02-03 02:55:20.198646		-0.2 ms

		2022-02-03 03:55:22.121826		1.1 ms

		2022-02-03 04:55:24.067868		0.1 ms

		2022-02-03 05:55:25.786822		1.0 ms

		2022-02-03 06:55:27.55968		0.7 ms

		2022-02-03 07:55:29.472573		0.3 ms

		2022-02-03 08:55:31.572123		-1.6 ms

		2022-02-03 09:55:33.750267		-1.1 ms

		2022-02-03 10:55:36.90469		0.7 ms

		2022-02-03 11:55:38.665036		-0.4 ms

		2022-02-03 12:55:40.935368		-0.9 ms

		2022-02-03 13:55:43.193399		-0.1 ms

		2022-02-03 14:55:46.059992		-2.6 ms

		2022-02-03 15:55:49.245065		-1.2 ms

		2022-02-03 16:55:50.82384		-1.4 ms

		2022-02-03 17:55:52.985009		-1.4 ms

		2022-02-03 18:55:54.714831		-0.7 ms

		2022-02-03 19:55:57.650488		-0.5 ms

		2022-02-03 20:55:59.597397		-0.5 ms

		2022-02-03 21:56:01.458035		-0.9 ms

		2022-02-03 22:56:03.614294		-1.3 ms

		2022-02-03 23:56:05.17871		-0.3 ms

		2022-02-04 00:56:07.736255		0.4 ms

		2022-02-04 01:56:09.373095		-0.3 ms

		2022-02-04 02:56:11.096887		-0.9 ms

		2022-02-04 03:56:12.825681		0.7 ms

		2022-02-04 04:56:14.469489		-0.3 ms

		2022-02-04 05:56:16.047022		-0.4 ms

		2022-02-04 06:56:18.504617		-1.4 ms

		2022-02-04 07:56:20.466116		-0.3 ms

		2022-02-04 08:56:21.959612		-1.2 ms

		2022-02-04 09:56:23.846935		-0.5 ms

		2022-02-04 10:56:26.65624		-1.9 ms

		2022-02-04 11:56:28.57367		-3.2 ms

		2022-02-04 12:56:30.256132		-1.2 ms

		2022-02-04 13:56:33.409383		-1.5 ms

		2022-02-04 14:56:35.370122		-0.9 ms

		2022-02-04 15:56:37.755958		0.1 ms

		2022-02-04 16:56:40.132849		0.1 ms

		2022-02-04 17:56:42.362303		-0.4 ms

		2022-02-04 18:56:44.159781		0.3 ms

		2022-02-04 19:56:46.19713		-0.5 ms

		2022-02-04 20:56:48.536707		-0.9 ms

		2022-02-04 21:56:50.334371		-0.1 ms

		2022-02-04 22:56:51.891307		-0.4 ms

		2022-02-04 23:56:53.829836		-3.5 ms

		2022-02-05 00:56:55.268926		-1.4 ms

		2022-02-05 01:56:57.054534		-1.7 ms

		2022-02-05 02:56:59.009252		-0.1 ms

		2022-02-05 03:57:01.281362		2.0 ms

		2022-02-05 04:57:03.011289		1.7 ms

		2022-02-05 05:57:05.083375		1.1 ms

		2022-02-05 06:57:06.802303		0.8 ms

		2022-02-05 07:57:08.575347		-0.7 ms

		2022-02-05 08:57:11.143125		-0.6 ms

		2022-02-05 09:57:12.730843		0.4 ms

		2022-02-05 10:57:14.822256		-0.2 ms

		2022-02-05 11:57:16.4173		-1.9 ms

		2022-02-05 12:57:18.136126		-0.4 ms

		2022-02-05 13:57:19.630673		-0.2 ms

		2022-02-05 14:57:21.393321		0.4 ms

		2022-02-05 15:57:23.402974		0.0 ms

		2022-02-05 16:57:25.320686		0.1 ms

		2022-02-05 17:57:26.844621		-0.3 ms

		2022-02-05 18:57:29.323902		-1.3 ms

		2022-02-05 19:57:31.23505		-0.4 ms

		2022-02-05 20:57:33.714526		-1.2 ms

		2022-02-05 21:57:35.50625		-0.3 ms

		2022-02-05 22:57:37.183589		-0.8 ms

		2022-02-05 23:57:38.699865		-1.3 ms

		2022-02-06 00:57:40.831726		-0.4 ms

		2022-02-06 01:57:42.808199		-0.3 ms

		2022-02-06 02:57:45.0855		0.3 ms

		2022-02-06 03:57:46.708127		0.1 ms

		2022-02-06 04:57:48.512308		-0.7 ms

		2022-02-06 05:57:50.173256		-0.7 ms

		2022-02-06 06:57:52.961254		-0.2 ms

		2022-02-06 07:57:55.044152		-0.2 ms

		2022-02-06 08:57:56.617318		0.0 ms

		2022-02-06 09:57:58.063814		0.3 ms

		2022-02-06 10:57:59.832192		-0.4 ms

		2022-02-06 11:58:01.550535		-0.4 ms

		2022-02-06 12:58:03.169926		-1.2 ms

		2022-02-06 13:58:05.000471		-0.9 ms

		2022-02-06 14:58:06.615181		-1.0 ms

		2022-02-06 15:58:08.140052		-0.1 ms

		2022-02-06 16:58:09.904735		0.3 ms

		2022-02-06 17:58:11.967462		0.3 ms

		2022-02-06 18:58:14.270994		0.2 ms

		2022-02-06 19:58:16.023378		-0.3 ms

		2022-02-06 20:58:18.045279		0.3 ms

		2022-02-06 21:58:19.96437		-1.3 ms

		2022-02-06 22:58:21.944232		-0.1 ms

		2022-02-06 23:58:23.551604		-1.6 ms

		2022-02-07 00:58:25.454374		0.4 ms

		2022-02-07 01:58:27.09695		-0.2 ms

		2022-02-07 02:58:28.865454		-0.4 ms

		2022-02-07 03:58:31.104909		0.2 ms

		2022-02-07 04:58:32.752474		-0.3 ms

		2022-02-07 05:58:34.626032		-1.1 ms

		2022-02-07 06:58:36.157172		0.1 ms

		2022-02-07 07:58:37.907109		1.6 ms

		2022-02-07 08:58:39.844302		-0.1 ms

		2022-02-07 09:58:42.111236		0.1 ms

		2022-02-07 10:58:44.521089		1.0 ms

		2022-02-07 11:58:46.69279		0.5 ms

		2022-02-07 12:58:48.393498		0.7 ms

		2022-02-07 13:58:50.566102		-1.1 ms

		2022-02-07 14:58:52.580928		-3.5 ms

		2022-02-07 15:58:54.095347		-2.9 ms

		2022-02-07 16:58:56.436098		-0.5 ms

		2022-02-07 17:58:57.960542		-1.6 ms

		2022-02-07 18:58:59.759066		-2.4 ms

		2022-02-07 19:59:01.596045		-0.5 ms

		2022-02-07 20:59:03.158982		-0.6 ms

		2022-02-07 21:59:04.799595		0.3 ms

		2022-02-07 22:59:06.457906		0.7 ms

		2022-02-07 23:59:08.08048		-0.5 ms

		2022-02-08 00:59:09.888885		0.0 ms

		2022-02-08 01:59:11.723974		0.3 ms

		2022-02-08 02:59:13.992937		-0.8 ms

		2022-02-08 03:59:17.215413		0.7 ms

		2022-02-08 04:59:18.731268		-0.1 ms

		2022-02-08 05:59:20.373353		-0.2 ms

		2022-02-08 06:59:22.726493		-0.5 ms

		2022-02-08 07:59:24.600723		-0.4 ms

		2022-02-08 08:59:26.316458		0.6 ms

		2022-02-08 09:59:28.016544		0.6 ms

		2022-02-08 10:59:29.810345		0.2 ms

		2022-02-08 11:59:31.510328		0.9 ms

		2022-02-08 12:59:33.548167		-1.7 ms

		2022-02-08 13:59:35.669466		-1.8 ms

		2022-02-08 14:59:37.955757		-1.1 ms

		2022-02-08 15:59:39.619063		-0.3 ms

		2022-02-08 16:59:41.439385		-0.7 ms

		2022-02-08 17:59:42.900229		0.6 ms

		2022-02-08 18:59:44.738593		0.5 ms

		2022-02-08 19:59:47.335929		1.4 ms

		2022-02-08 20:59:49.533751		0.5 ms

		2022-02-08 21:59:51.409496		1.2 ms

		2022-02-08 22:59:53.078769		-0.4 ms

		2022-02-08 23:59:54.940722		-0.3 ms

		2022-02-09 00:59:56.847945		-1.5 ms

		2022-02-09 01:59:58.749583		-1.8 ms

		2022-02-09 03:00:00.569152		-0.9 ms

		2022-02-09 04:00:03.306349		1.1 ms

		2022-02-09 05:00:05.165881		0.5 ms

		2022-02-09 06:00:07.193489		0.5 ms

		2022-02-09 07:00:08.822329		-1.2 ms

		2022-02-09 08:00:10.793879		-2.1 ms

		2022-02-09 09:00:12.97897		-0.9 ms

		2022-02-09 10:00:14.459888		0.0 ms

		2022-02-09 11:00:16.213261		-1.1 ms

		2022-02-09 12:00:18.742748		-0.7 ms

		2022-02-09 13:00:20.461029		-0.2 ms

		2022-02-09 14:00:23.202443		-0.5 ms

		2022-02-09 15:00:25.2883		0.0 ms

		2022-02-09 16:00:27.391238		0.2 ms

		2022-02-09 17:00:29.266601		-0.7 ms

		2022-02-09 18:00:31.195985		0.3 ms

		2022-02-09 19:00:32.793551		-1.7 ms

		2022-02-09 20:00:34.607978		0.4 ms

		2022-02-09 21:00:36.839787		0.4 ms

		2022-02-09 22:00:38.4211		1.1 ms

		2022-02-09 23:00:39.811124		-0.2 ms

		2022-02-10 00:00:41.611228		-0.2 ms

		2022-02-10 01:00:43.215002		-0.3 ms

		2022-02-10 02:00:44.97614		-0.9 ms

		2022-02-10 03:00:46.696402		-0.9 ms

		2022-02-10 04:00:49.206126		-0.7 ms

		2022-02-10 05:00:50.858892		0.3 ms

		2022-02-10 06:00:52.631866		-2.1 ms

		2022-02-10 07:00:54.861099		-0.6 ms

		2022-02-10 08:00:56.711339		-0.3 ms

		2022-02-10 09:00:58.484909		0.1 ms

		2022-02-10 10:01:00.354549		0.1 ms

		2022-02-10 11:01:02.362067		-0.5 ms

		2022-02-10 12:01:04.872747		-0.1 ms

		2022-02-10 13:01:06.773471		0.9 ms

		2022-02-10 14:01:08.928484		0.9 ms

		2022-02-10 15:01:10.76178		-0.6 ms

		2022-02-10 16:01:12.64752		0.4 ms

		2022-02-10 17:01:14.913444		-1.3 ms

		2022-02-10 18:01:16.784269		-0.7 ms

		2022-02-10 19:01:18.878152		0.6 ms

		2022-02-10 20:01:20.825185		0.4 ms

		2022-02-10 21:01:22.470187		-0.3 ms

		2022-02-10 22:01:24.031783		-0.7 ms

		2022-02-10 23:01:25.648094		-2.1 ms

		2022-02-11 00:01:27.869713		0.2 ms

		2022-02-11 01:01:30.527659		0.3 ms

		2022-02-11 02:01:32.94896		1.0 ms

		2022-02-11 03:01:35.027581		-1.2 ms

		2022-02-11 04:01:37.010239		0.5 ms

		2022-02-11 05:01:38.420472		0.0 ms

		2022-02-11 06:01:41.04393		0.2 ms

		2022-02-11 07:01:42.904869		0.3 ms

		2022-02-11 08:01:44.787434		0.2 ms

		2022-02-11 09:01:47.051617		-0.3 ms

		2022-02-11 10:01:49.9977		0.0 ms

		2022-02-11 11:01:52.313683		-0.7 ms

		2022-02-11 12:01:53.987912		0.2 ms

		2022-02-11 13:01:56.177971		0.4 ms

		2022-02-11 14:01:57.754846		-0.1 ms

		2022-02-11 15:01:59.435139		0.0 ms

		2022-02-11 16:02:01.540231		-1.6 ms

		2022-02-11 17:02:03.658422		-0.6 ms

		2022-02-11 18:02:05.089863		-0.2 ms

		2022-02-11 19:02:06.780677		-0.8 ms

		2022-02-11 20:02:08.301203		-0.4 ms

		2022-02-11 21:02:09.8439		0.2 ms

		2022-02-11 22:02:11.433536		0.1 ms

		2022-02-11 23:02:13.617391		0.5 ms

		2022-02-12 00:02:15.392455		-1.4 ms

		2022-02-12 01:02:17.327649		-0.1 ms

		2022-02-12 02:02:18.736641		-0.4 ms

		2022-02-12 03:02:20.656879		0.0 ms

		2022-02-12 04:02:22.149208		1.6 ms

		2022-02-12 05:02:24.412145		-0.4 ms

		2022-02-12 06:02:26.721585		0.4 ms

		2022-02-12 07:02:28.363586		0.5 ms

		2022-02-12 08:02:30.119149		1.1 ms

		2022-02-12 09:02:31.669488		0.4 ms

		2022-02-12 10:02:35.494411		2.0 ms

		2022-02-12 11:02:37.125029		2.7 ms

		2022-02-12 12:02:39.671329		1.9 ms

		2022-02-12 13:02:41.378221		1.8 ms

		2022-02-12 14:02:43.223563		1.5 ms

		2022-02-12 15:02:45.386642		0.9 ms

		2022-02-12 16:02:47.22927		-1.2 ms

		2022-02-12 17:02:48.710862		-0.7 ms

		2022-02-12 18:02:50.471172		0.7 ms

		2022-02-12 19:02:52.869435		-1.3 ms

		2022-02-12 20:02:54.618487		-0.8 ms

		2022-02-12 21:02:57.615409		-1.0 ms

		2022-02-12 22:02:59.182007		-1.6 ms

		2022-02-12 23:03:00.868494		-1.4 ms

		2022-02-13 00:03:03.136358		-0.2 ms

		2022-02-13 01:03:04.608914		-0.5 ms

		2022-02-13 02:03:06.019884		0.2 ms

		2022-02-13 03:03:08.766123		0.3 ms

		2022-02-13 04:03:10.421833		-0.6 ms

		2022-02-13 05:03:13.91177		0.3 ms

		2022-02-13 06:03:15.420075		-0.2 ms

		2022-02-13 07:03:17.481075		0.4 ms

		2022-02-13 08:03:19.360568		-0.7 ms

		2022-02-13 09:03:21.464744		-0.8 ms

		2022-02-13 10:03:23.071627		-1.1 ms

		2022-02-13 11:03:24.697549		0.0 ms

		2022-02-13 12:03:26.507723		-1.4 ms

		2022-02-13 13:03:30.352108		-0.4 ms

		2022-02-13 14:03:32.133805		-0.8 ms

		2022-02-13 15:03:34.263869		0.2 ms

		2022-02-13 16:03:35.907923		-0.8 ms

		2022-02-13 17:03:37.458216		-0.5 ms

		2022-02-13 18:03:39.21369		0.5 ms

		2022-02-13 19:03:40.609578		0.6 ms

		2022-02-13 20:03:43.354394		-1.7 ms

		2022-02-13 21:03:45.027963		0.3 ms

		2022-02-13 22:03:47.690504		0.3 ms

		2022-02-13 23:03:49.731595		-0.1 ms

		2022-02-14 00:03:51.891728		0.9 ms

		2022-02-14 01:03:53.435146		-0.7 ms

		2022-02-14 02:03:54.962114		-0.3 ms

		2022-02-14 03:03:57.44068		1.4 ms

		2022-02-14 04:03:59.831249		-0.9 ms

		2022-02-14 05:04:01.421683		-1.4 ms

		2022-02-14 06:04:03.173188		-0.7 ms

		2022-02-14 07:04:05.660144		-1.0 ms

		2022-02-14 08:04:07.999406		-0.4 ms

		2022-02-14 09:04:10.211408		-0.3 ms

		2022-02-14 10:04:12.281766		0.0 ms

		2022-02-14 11:04:14.830817		-0.6 ms

		2022-02-14 12:04:16.619067		0.5 ms

		2022-02-14 13:04:18.242316		-0.6 ms

		2022-02-14 14:04:20.244741		0.6 ms

		2022-02-14 15:04:21.769381		0.0 ms

		2022-02-14 16:04:23.853559		-0.3 ms

		2022-02-14 17:04:26.329477		0.3 ms

		2022-02-14 18:04:28.768838		-0.4 ms

		2022-02-14 19:04:30.186889		-0.9 ms

		2022-02-14 20:04:31.996551		-0.8 ms

		2022-02-14 21:04:33.743396		-0.3 ms

		2022-02-14 22:04:35.677465		-1.3 ms

		2022-02-14 23:04:37.596583		0.7 ms

		2022-02-15 00:04:39.941403		-0.4 ms

		2022-02-15 01:04:41.494347		1.1 ms

		2022-02-15 02:04:43.624524		0.8 ms

		2022-02-15 03:04:45.435569		-0.3 ms

		2022-02-15 04:04:47.581645		-1.0 ms

		2022-02-15 05:04:49.482231		-1.9 ms

		2022-02-15 06:04:52.293994		-1.7 ms

		2022-02-15 07:04:54.169679		-0.9 ms

		2022-02-15 08:04:55.7509		-0.9 ms

		2022-02-15 09:04:57.631904		1.4 ms

		2022-02-15 10:04:59.290536		0.9 ms

		2022-02-15 11:05:01.617077		-0.2 ms

		2022-02-15 12:05:03.172266		-0.4 ms

		2022-02-15 13:05:05.337363		-1.3 ms

		2022-02-15 14:05:07.518263		-0.7 ms

		2022-02-15 15:05:09.478397		-3.5 ms

		2022-02-15 16:05:11.10457		-2.3 ms

		2022-02-15 17:05:14.383118		-0.9 ms

		2022-02-15 18:05:16.171194		-0.8 ms

		2022-02-15 19:05:18.995986		-0.8 ms

		2022-02-15 20:05:20.513992		-1.3 ms

		2022-02-15 21:05:22.007329		-0.9 ms

		2022-02-15 22:05:24.570573		-0.7 ms

		2022-02-15 23:05:26.081298		-0.1 ms

		2022-02-16 00:05:27.839716		1.4 ms

		2022-02-16 01:05:29.619855		0.7 ms

		2022-02-16 02:05:31.676056		-0.3 ms

		2022-02-16 03:05:33.41819		-0.4 ms

		2022-02-16 04:05:34.871187		-0.2 ms

		2022-02-16 05:05:36.773786		0.9 ms

		2022-02-16 06:05:38.734541		0.0 ms

		2022-02-16 07:05:40.439845		0.8 ms

		2022-02-16 08:05:42.438802		1.0 ms

		2022-02-16 09:05:45.707865		-0.1 ms

		2022-02-16 10:05:47.841671		-0.3 ms

		2022-02-16 11:05:49.51598		0.5 ms

		2022-02-16 12:05:51.182845		-0.2 ms

		2022-02-16 13:05:53.302835		-0.5 ms

		2022-02-16 14:05:55.465189		0.0 ms

		2022-02-16 15:05:57.146212		1.2 ms

		2022-02-16 16:05:59.078259		-1.1 ms

		2022-02-16 17:06:00.779633		-0.3 ms

		2022-02-16 18:06:02.371245		-0.2 ms

		2022-02-16 19:06:04.042759		-2.4 ms

		2022-02-16 20:06:06.215397		-0.6 ms

		2022-02-16 21:06:08.39071		-1.5 ms

		2022-02-16 22:06:10.477444		-0.5 ms

		2022-02-16 23:06:11.944408		-2.0 ms

		2022-02-17 00:06:13.67109		-2.2 ms

		2022-02-17 01:06:15.243784		-1.0 ms

		2022-02-17 02:06:17.708003		0.8 ms

		2022-02-17 03:06:19.988503		0.4 ms

		2022-02-17 04:06:21.884165		-0.2 ms

		2022-02-17 05:06:23.983222		-0.7 ms

		2022-02-17 06:06:25.802617		0.1 ms

		2022-02-17 07:06:28.535979		-1.2 ms

		2022-02-17 08:06:30.294957		0.3 ms

		2022-02-17 09:06:31.724094		-1.5 ms

		2022-02-17 10:06:34.070364		-0.5 ms

		2022-02-17 11:06:37.01964		-0.4 ms

		2022-02-17 12:06:38.876905		-0.2 ms

		2022-02-17 13:06:42.061361		-0.1 ms

		2022-02-17 14:06:44.011447		-0.2 ms

		2022-02-17 15:06:45.643862		0.5 ms

		2022-02-17 16:06:47.514961		-0.8 ms

		2022-02-17 17:06:49.049811		0.0 ms

		2022-02-17 18:06:51.117666		-0.5 ms

		2022-02-17 19:06:52.818249		-0.5 ms

		2022-02-17 20:06:54.854301		0.1 ms

		2022-02-17 21:06:56.401033		-1.4 ms

		2022-02-17 22:06:57.866657		-0.6 ms

		2022-02-17 23:06:59.371268		2.0 ms

		2022-02-18 00:07:00.910468		1.9 ms

		2022-02-18 01:07:03.312614		-4.1 ms

		2022-02-18 02:07:05.280205		-4.7 ms

		2022-02-18 03:07:07.362813		-2.2 ms

		2022-02-18 04:07:09.309211		-2.2 ms

		2022-02-18 05:07:11.519133		0.6 ms

		2022-02-18 06:07:13.057022		2.2 ms

		2022-02-18 07:07:15.353204		0.0 ms

		2022-02-18 08:07:17.042047		-0.7 ms

		2022-02-18 09:07:19.033266		0.4 ms

		2022-02-18 10:07:21.278246		0.4 ms

		2022-02-18 11:07:22.873318		-0.3 ms

		2022-02-18 12:07:24.912681		-1.2 ms

		2022-02-18 13:07:26.844809		-1.4 ms

		2022-02-18 14:07:28.800666		-1.4 ms

		2022-02-18 15:07:31.64526		-0.7 ms

		2022-02-18 16:07:33.44597		-0.5 ms

		2022-02-18 17:07:35.708837		-0.9 ms

		2022-02-18 18:07:37.104256		-3.4 ms

		2022-02-18 19:07:38.813398		-0.7 ms

		2022-02-18 20:07:40.857669		-0.4 ms

		2022-02-18 21:07:43.174111		-0.4 ms

		2022-02-18 22:07:44.772807		1.0 ms

		2022-02-18 23:07:46.82264		-0.1 ms

		2022-02-19 00:07:48.75516		0.6 ms

		2022-02-19 01:07:50.40823		-0.2 ms

		2022-02-19 02:07:52.082424		-0.1 ms

		2022-02-19 03:07:53.998705		-0.5 ms

		2022-02-19 04:07:55.731193		0.4 ms

		2022-02-19 05:07:57.878151		-0.3 ms

		2022-02-19 06:07:59.626128		-0.5 ms

		2022-02-19 07:08:01.216603		-0.4 ms

		2022-02-19 08:08:03.471539		0.0 ms

		2022-02-19 09:08:05.39999		-0.1 ms

		2022-02-19 10:08:07.034584		0.4 ms

		2022-02-19 11:08:09.504134		1.0 ms

		2022-02-19 12:08:10.991451		0.6 ms

		2022-02-19 13:08:13.582884		1.3 ms

		2022-02-19 14:08:15.320669		-1.1 ms

		2022-02-19 15:08:17.668355		-1.1 ms

		2022-02-19 16:08:19.357013		0.0 ms

		2022-02-19 17:08:20.904377		-0.3 ms

		2022-02-19 18:08:22.439643		0.3 ms

		2022-02-19 19:08:24.691332		0.0 ms

		2022-02-19 20:08:26.561343		1.4 ms

		2022-02-19 21:08:28.081616		-1.1 ms

		2022-02-19 22:08:30.602877		0.3 ms

		2022-02-19 23:08:32.310067		-0.1 ms

		2022-02-20 00:08:34.074164		1.0 ms

		2022-02-20 01:08:35.564605		0.3 ms

		2022-02-20 02:08:37.522105		0.1 ms

		2022-02-20 03:08:39.379556		0.0 ms

		2022-02-20 04:08:41.452924		0.6 ms

		2022-02-20 05:08:43.762966		1.0 ms

		2022-02-20 06:08:46.371742		0.0 ms

		2022-02-20 07:08:47.904974		0.1 ms

		2022-02-20 08:08:50.321756		0.7 ms

		2022-02-20 09:08:51.928914		-1.5 ms

		2022-02-20 10:08:53.517444		-0.4 ms

		2022-02-20 11:08:55.134242		-0.3 ms

		2022-02-20 12:08:57.062331		0.0 ms

		2022-02-20 13:08:59.036251		-0.2 ms

		2022-02-20 14:09:00.759302		-1.8 ms

		2022-02-20 15:09:02.236482		-1.0 ms

		2022-02-20 16:09:04.299897		-2.6 ms

		2022-02-20 17:09:05.873494		-1.0 ms

		2022-02-20 18:09:08.250822		-0.6 ms

		2022-02-20 19:09:10.464239		-1.7 ms

		2022-02-20 20:09:12.21031		0.0 ms

		2022-02-20 21:09:14.165108		0.3 ms

		2022-02-20 22:09:16.408833		-0.5 ms

		2022-02-20 23:09:18.237048		-0.7 ms

		2022-02-21 00:09:20.088598		1.0 ms

		2022-02-21 01:09:22.277884		-0.3 ms

		2022-02-21 02:09:23.757859		0.1 ms

		2022-02-21 03:09:25.751711		-0.2 ms

		2022-02-21 04:09:27.207541		-0.3 ms

		2022-02-21 05:09:29.027182		0.8 ms

		2022-02-21 06:09:32.008187		1.2 ms

		2022-02-21 07:09:34.090812		1.0 ms

		2022-02-21 08:09:35.781764		-0.7 ms

		2022-02-21 09:09:37.671141		0.4 ms

		2022-02-21 10:09:39.45675		-1.5 ms

		2022-02-21 11:09:41.918627		0.0 ms

		2022-02-21 12:09:44.509756		0.3 ms

		2022-02-21 13:09:47.320206		-0.9 ms

		2022-02-21 14:09:49.205987		-1.1 ms

		2022-02-21 15:09:50.864239		-1.1 ms

		2022-02-21 16:09:52.507483		-2.2 ms

		2022-02-21 17:09:54.149965		-0.8 ms

		2022-02-21 18:09:55.649427		-0.2 ms

		2022-02-21 19:09:57.788637		0.9 ms

		2022-02-21 20:09:59.239779		1.1 ms

		2022-02-21 21:10:00.96936		0.9 ms

		2022-02-21 22:10:02.608442		0.4 ms

		2022-02-21 23:10:04.28298		-0.3 ms

		2022-02-22 00:10:05.803549		-0.2 ms

		2022-02-22 01:10:07.60413		2.1 ms

		2022-02-22 02:10:09.180917		-0.1 ms

		2022-02-22 03:10:11.976212		-0.5 ms

		2022-02-22 04:10:13.634615		-1.8 ms

		2022-02-22 05:10:15.632241		-0.8 ms

		2022-02-22 06:10:17.279162		0.5 ms

		2022-02-22 07:10:20.132791		1.0 ms

		2022-02-22 08:10:21.704445		1.3 ms

		2022-02-22 09:10:24.206057		1.3 ms

		2022-02-22 10:10:25.794056		0.5 ms

		2022-02-22 11:10:27.770825		-0.1 ms

		2022-02-22 12:10:29.716995		-0.1 ms

		2022-02-22 13:10:31.445392		0.2 ms

		2022-02-22 14:10:33.15806		0.0 ms

		2022-02-22 15:10:35.146202		-2.7 ms

		2022-02-22 16:10:36.614327		-0.9 ms

		2022-02-22 17:10:38.722592		-1.1 ms

		2022-02-22 18:10:40.442643		-1.8 ms

		2022-02-22 19:10:42.381888		-1.2 ms

		2022-02-22 20:10:43.800898		0.0 ms

		2022-02-22 21:10:45.861045		0.6 ms

		2022-02-22 22:10:47.587656		-0.6 ms

		2022-02-22 23:10:50.164902		-1.2 ms

		2022-02-23 00:10:52.142217		-1.5 ms

		2022-02-23 01:10:53.609709		-1.7 ms

		2022-02-23 02:10:55.562746		0.0 ms

		2022-02-23 03:10:57.419914		-1.6 ms

		2022-02-23 04:10:59.776491		-1.0 ms

		2022-02-23 05:11:01.86052		-0.6 ms

		2022-02-23 06:11:03.808537		-0.9 ms

		2022-02-23 07:11:05.628603		1.0 ms

		2022-02-23 08:11:07.080254		0.3 ms

		2022-02-23 09:11:08.853005		-0.5 ms

		2022-02-23 10:11:10.825084		0.8 ms

		2022-02-23 11:11:13.427363		-0.4 ms

		2022-02-23 12:11:15.215268		0.0 ms

		2022-02-23 13:11:16.976602		0.7 ms

		2022-02-23 14:11:19.246569		0.5 ms

		2022-02-23 15:11:20.954523		-1.0 ms

		2022-02-23 16:11:22.889029		-1.7 ms

		2022-02-23 17:11:24.460626		0.0 ms

		2022-02-23 18:11:26.300634		0.3 ms

		2022-02-23 19:11:27.775431		0.2 ms

		2022-02-23 20:11:29.491674		0.9 ms

		2022-02-23 21:11:31.433465		0.4 ms

		2022-02-23 22:11:34.049709		0.0 ms

		2022-02-23 23:11:35.617513		-1.2 ms

		2022-02-24 00:11:37.094233		-0.1 ms

		2022-02-24 01:11:39.370827		-0.7 ms

		2022-02-24 02:11:40.996309		-0.4 ms

		2022-02-24 03:11:42.62056		-1.8 ms

		2022-02-24 04:11:44.151956		-0.6 ms

		2022-02-24 05:11:46.028664		-0.6 ms

		2022-02-24 06:11:48.015794		-0.1 ms

		2022-02-24 07:11:49.764916		1.3 ms

		2022-02-24 08:11:52.024368		0.1 ms

		2022-02-24 09:11:54.174454		-0.4 ms

		2022-02-24 10:11:55.904042		-0.8 ms

		2022-02-24 11:11:57.848458		0.8 ms

		2022-02-24 12:11:59.761424		-0.4 ms

		2022-02-24 13:12:01.87405		0.9 ms

		2022-02-24 14:12:03.767721		-1.2 ms

		2022-02-24 15:12:05.552252		-0.5 ms

		2022-02-24 16:12:07.072595		-1.0 ms

		2022-02-24 17:12:08.741647		-1.3 ms

		2022-02-24 18:12:10.507073		-0.6 ms

		2022-02-24 19:12:12.208148		-1.0 ms

		2022-02-24 20:12:14.141049		-0.1 ms

		2022-02-24 21:12:15.81419		-1.0 ms

		2022-02-24 22:12:18.434305		-1.2 ms

		2022-02-24 23:12:20.290597		-0.8 ms

		2022-02-25 00:12:21.972117		0.7 ms

		2022-02-25 01:12:23.681622		-1.0 ms

		2022-02-25 02:12:25.504602		-0.2 ms

		2022-02-25 03:12:27.799652		0.1 ms

		2022-02-25 04:12:30.378624		1.4 ms

		2022-02-25 05:12:32.076653		-0.2 ms

		2022-02-25 06:12:33.72311		-0.8 ms

		2022-02-25 07:12:35.381427		0.4 ms

		2022-02-25 08:12:37.498274		-2.0 ms

		2022-02-25 09:12:38.990228		0.3 ms

		2022-02-25 10:12:40.437452		0.2 ms

		2022-02-25 11:12:42.710074		0.4 ms

		2022-02-25 12:12:44.211641		-0.2 ms

		2022-02-25 13:12:46.117684		0.0 ms

		2022-02-25 14:12:48.109907		1.0 ms

		2022-02-25 15:12:49.759239		-0.2 ms

		2022-02-25 16:12:51.494332		0.1 ms

		2022-02-25 17:12:53.228639		-0.1 ms

		2022-02-25 18:12:55.482418		-1.2 ms

		2022-02-25 19:12:56.867247		0.3 ms

		2022-02-25 20:12:59.124066		-0.4 ms

		2022-02-25 21:13:01.844562		-0.3 ms

		2022-02-25 22:13:03.972244		-0.5 ms

		2022-02-25 23:13:06.081663		-0.9 ms

		2022-02-26 00:13:07.902624		2.2 ms

		2022-02-26 01:13:09.709925		-0.5 ms

		2022-02-26 02:13:11.912739		0.7 ms

		2022-02-26 03:13:13.918462		-3.9 ms

		2022-02-26 04:13:15.706712		-2.4 ms

		2022-02-26 05:13:18.372183		-3.3 ms

		2022-02-26 06:13:20.495603		-1.3 ms

		2022-02-26 07:13:22.418101		2.1 ms

		2022-02-26 08:13:24.807535		-1.1 ms

		2022-02-26 09:13:26.718448		2.3 ms

		2022-02-26 10:13:28.626706		0.8 ms

		2022-02-26 11:13:31.514303		-1.0 ms

		2022-02-26 12:13:33.200643		-0.3 ms

		2022-02-26 13:13:35.036612		-1.6 ms

		2022-02-26 14:13:37.333371		-1.9 ms

		2022-02-26 15:13:38.998161		-2.5 ms

		2022-02-26 16:13:41.081183		-1.6 ms

		2022-02-26 17:13:43.174703		0.4 ms

		2022-02-26 18:13:45.153663		-1.8 ms

		2022-02-26 19:13:46.953402		-0.7 ms

		2022-02-26 20:13:48.936048		-0.6 ms

		2022-02-26 21:13:50.905071		-0.3 ms

		2022-02-26 22:13:52.556344		-0.7 ms

		2022-02-26 23:13:54.128099		-0.2 ms

		2022-02-27 00:13:56.155572		-0.3 ms

		2022-02-27 01:13:58.034332		-0.1 ms

		2022-02-27 02:13:59.613997		-0.9 ms

		2022-02-27 03:14:01.381181		0.6 ms

		2022-02-27 04:14:03.60165		-0.7 ms

		2022-02-27 05:14:05.776408		-0.7 ms

		2022-02-27 06:14:07.417258		0.1 ms

		2022-02-27 07:14:09.327378		-0.3 ms

		2022-02-27 08:14:11.666638		0.1 ms

		2022-02-27 09:14:13.495384		0.7 ms

		2022-02-27 10:14:15.363385		-1.3 ms

		2022-02-27 11:14:17.639394		-0.7 ms

		2022-02-27 12:14:19.928288		-3.4 ms

		2022-02-27 13:14:21.939524		-0.6 ms

		2022-02-27 14:14:24.229518		0.2 ms

		2022-02-27 15:14:26.357873		-0.8 ms

		2022-02-27 16:14:28.27046		1.0 ms

		2022-02-27 17:14:29.892215		0.6 ms

		2022-02-27 18:14:31.966979		-0.5 ms

		2022-02-27 19:14:33.7944		-0.9 ms

		2022-02-27 20:14:35.555621		-2.1 ms

		2022-02-27 21:14:37.548779		0.1 ms

		2022-02-27 22:14:39.203705		-0.5 ms

		2022-02-27 23:14:40.757732		0.1 ms

		2022-02-28 00:14:42.554066		-0.2 ms

		2022-02-28 01:14:44.508362		-1.1 ms

		2022-02-28 02:14:46.318672		0.5 ms

		2022-02-28 03:14:48.398563		0.5 ms

		2022-02-28 04:14:49.837264		1.6 ms

		2022-02-28 05:14:52.641119		1.3 ms

		2022-02-28 06:14:54.725385		-0.4 ms

		2022-02-28 07:14:56.490432		-0.1 ms

		2022-02-28 08:14:58.341087		-0.7 ms

		2022-02-28 09:15:00.496795		-1.1 ms

		2022-02-28 10:15:02.777937		-1.0 ms

		2022-02-28 11:15:05.026134		-0.6 ms

		2022-02-28 12:15:08.028956		-1.6 ms

		2022-02-28 13:15:09.861041		-1.4 ms

		2022-02-28 14:15:11.472831		-1.9 ms

		2022-02-28 15:15:13.356055		0.5 ms

		2022-02-28 16:15:15.504296		0.4 ms

		2022-02-28 17:15:17.35627		0.4 ms

		2022-02-28 18:15:19.112733		-0.3 ms

		2022-02-28 19:15:21.816341		-1.2 ms

		2022-02-28 20:15:24.473608		-0.3 ms

		2022-02-28 21:15:26.096013		-1.9 ms

		2022-02-28 22:15:27.996575		-1.1 ms

		2022-02-28 23:15:29.683296		-1.5 ms

		2022-03-01 00:15:31.52499		0.5 ms

		2022-03-01 01:15:33.526111		-0.4 ms

		2022-03-01 02:15:35.467048		-1.4 ms

		2022-03-01 03:15:37.39494		0.7 ms

		2022-03-01 04:15:39.54812		-0.5 ms

		2022-03-01 05:15:41.006517		0.3 ms

		2022-03-01 06:15:42.993307		-0.3 ms

		2022-03-01 07:15:44.811509		-0.9 ms

		2022-03-01 08:15:46.383312		-1.8 ms

		2022-03-01 09:15:49.127094		-2.9 ms

		2022-03-01 10:15:50.976064		-1.7 ms





###
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Purpose of the document

Scrive eSign is a system for signing documents electronically. This document provides a brief introduction to Scrive eSign so that a holder of a Scrive e-signed document can easily explain such document in court. For in-depth documentation, start by reading the attachment Evidence Package Introduction.

Scrive eSign system

Scrive eSign is developed by Scrive AB and is designed to:

		Enable its users to define workflows for signing electronically

		Execute the signing workflow

		Record as many of the signatories’ actions as possible as log data

		Once all signatories have signed, produce a final digital evidence package of the electronically signed materials together with the log data and other supporting materials necessary to optimise the usefulness of the evidence (the “Evidence Package”)



E-signing workflow

This is how a document is signed through Scrive eSign:

		To start the signing process the user of Scrive eSign either a) defines the signing process in the administrative user interface and selects to start the process, b) starts from a template process in the administrative user interface or c) starts from a template process within a system that has integrated with Scrive.

		To access the signing workflow the counterpart(s) either a) receive an email or SMS with an invitation to sign electronically and a link to the e-signing user interface, b) receive a tablet with the e-signing user interface already opened or c) are redirected from a webpage or client application user interface to the e-signing user interface.

		To review the document the counterpart(s) view the e-signing user interface and a) read instructions at the top that they shall follow the green instruction arrows to complete the signing process, b) depending on the signing process settings enter or not enter extra information into the document such as text and signatures, checks in checkboxes and extra document appendices and c) scroll through all document pages to reach the button with the text “sign” placed below the last page of the document (the “Signing Button”).

		To sign the document the counterpart(s) presses the Signing Button and, depending on the signing process settings, either a) a popup appears where they are informed that by clicking the Signing Button at the bottom of the popup, they are signing the document and that Scrive eSign will register their signature or b) a popup appears where they are asked to select their type of e-legitimation and sign the document using their installed eID application. 

		The confirmation text that the document has been signed upon clicking the Signing Button, is automatically displayed to the counterpart(s) in a web user interface and b) sent to the counterpart(s) in an email including the Evidence Package.



Evidence Package

To understand how to generate quality evidence in a digital environment Scrive has studied several evidence container technologies such as the signed paper, the printed facsimile and the recorded voice. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferrable into digital formats.

As a result of our research Scrive eSign has been designed to produce an Evidence Package that reproduce the evidence qualities of the paper, while at the same time add new qualities enabled by new technology. A key feature of the Evidence Package is that it shall be self-documenting, meaning that the signed document in itself shall contain all evidence necessary to explain the transaction.


 ========================= =================================== ================= =================================================================================================================== 
  Time                      Name                                IP                Activity                                                                                                           
 ========================= =================================== ================= =================================================================================================================== 
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    The document was created                                                                                           
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    A signing link was activated for "TOMAS AMLÖV"                                                                     
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    A signing link was activated for "Carl-Johan Sernestrand"                                                          
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    A signing link was activated for "JOAKIM LUNDVALL"                                                                 
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    A signing link was activated for "INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON"                                               
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    A signing link was activated for "BO SANDELL"                                                                      
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    A signing link was activated for "CHRISTIAN PERSSON"                                                               
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    A signing link was activated for "BENGT ANDERSSON"                                                                 
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    A signing link was activated for "ULF TEGHAMMAR"                                                                   
  2022-04-01 05:23:07 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    A signing link was activated for "Per Johan Krister Magnusson"                                                     
  2022-04-01 05:23:09 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "TOMAS AMLÖV" at "tomas.amlov@uddevalla.se"                                    
  2022-04-01 05:23:09 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "Carl-Johan Sernestrand" at "carljohan.se@telia.com"                           
  2022-04-01 05:23:09 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "JOAKIM LUNDVALL" at "joakim.lundvall@uddevalla.se"                            
  2022-04-01 05:23:09 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON" at "inger.gillberg-carlsson@uddevalla.se"  
  2022-04-01 05:23:09 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "BO SANDELL" at "bossesandell@hotmail.com"                                     
  2022-04-01 05:23:09 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "CHRISTIAN PERSSON" at "christian.persson@uddevalla.se"                        
  2022-04-01 05:23:10 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "BENGT ANDERSSON" at "beane4244@gmail.com"                                     
  2022-04-01 05:23:10 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "ULF TEGHAMMAR" at "ulf.teghammar@gmail.com"                                   
  2022-04-01 05:23:10 UTC   Bodil Gattbro                                         A signing request email was sent to "Per Johan Krister Magnusson" at "johan.magnusson@atlascopco.com"              
  2022-04-01 05:23:17 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.51       The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 05:43:33 UTC   TOMAS AMLÖV                         213.101.62.99     The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 05:44:07 UTC   TOMAS AMLÖV                         213.101.62.99     The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 05:44:30 UTC   TOMAS AMLÖV                         213.101.62.99     The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 06:42:08 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.53       The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 06:42:20 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 06:42:20 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.36       The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 06:42:21 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.36       The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 06:42:22 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.45       The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 06:42:29 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:42:29 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:42:29 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:42:29 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:42:30 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 06:43:06 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 06:43:08 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:43:08 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:43:08 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:43:08 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:43:26 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 06:43:27 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:43:27 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:43:27 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:43:27 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:46:28 UTC   Carl-Johan Sernestrand              172.225.69.145    The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 06:46:55 UTC   Carl-Johan Sernestrand              85.224.117.210    The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 06:46:56 UTC   Penneo system                       85.224.117.210    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:46:56 UTC   Penneo system                       85.224.117.210    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:46:56 UTC   Penneo system                       85.224.117.210    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:46:56 UTC   Penneo system                       85.224.117.210    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:47:53 UTC   Carl-Johan Sernestrand              85.224.117.210    The signer signed the document as Undertecknare                                                                    
  2022-04-01 06:53:30 UTC   Per Johan Krister Magnusson         172.226.52.21     The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 06:53:45 UTC   Per Johan Krister Magnusson         78.79.238.220     The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 06:53:53 UTC   Penneo system                       78.79.238.220     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:53:53 UTC   Penneo system                       78.79.238.220     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:53:53 UTC   Penneo system                       78.79.238.220     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:53:53 UTC   Penneo system                       78.79.238.220     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 06:54:23 UTC   Per Johan Krister Magnusson         78.79.238.220     The signer signed the document as Undertecknare                                                                    
  2022-04-01 07:57:10 UTC   BO SANDELL                          83.252.32.185     The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 07:57:54 UTC   BO SANDELL                          83.252.32.185     The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 07:57:55 UTC   Penneo system                       83.252.32.185     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 08:01:28 UTC   BO SANDELL                          83.252.32.185     The signer signed the document as Undertecknare                                                                    
  2022-04-01 09:39:01 UTC   CHRISTIAN PERSSON                   81.228.210.29     The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 09:39:02 UTC   Penneo system                       81.228.210.29     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 09:40:54 UTC   CHRISTIAN PERSSON                   81.228.210.29     The signer signed the document as Undertecknare                                                                    
  2022-04-01 10:42:40 UTC   Bodil Gattbro                       147.161.188.89    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 12:58:42 UTC   ULF TEGHAMMAR                       2.70.201.166      The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 12:58:44 UTC   Penneo system                       2.70.201.166      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 12:58:44 UTC   Penneo system                       2.70.201.166      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 12:58:44 UTC   Penneo system                       2.70.201.166      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 12:58:44 UTC   Penneo system                       2.70.201.166      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 14:52:16 UTC   ULF TEGHAMMAR                       83.185.91.95      The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 15:15:30 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 15:15:44 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 15:15:48 UTC   Penneo system                       188.149.10.166    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 15:15:48 UTC   Penneo system                       188.149.10.166    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 15:15:48 UTC   Penneo system                       188.149.10.166    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 15:15:48 UTC   Penneo system                       188.149.10.166    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 15:15:51 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 15:15:51 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 15:15:51 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 15:15:51 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 15:15:51 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 15:17:04 UTC   JOAKIM LUNDVALL                     188.149.10.166    The signer signed the document as Undertecknare                                                                    
  2022-04-01 19:37:23 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.47       The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 19:37:26 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 19:37:27 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.62       The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 19:37:27 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.33       The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 19:37:27 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.33       The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 19:37:35 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 19:37:35 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 19:37:35 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 19:37:35 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 19:38:53 UTC   ULF TEGHAMMAR                       66.102.9.33       The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-01 19:38:57 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 19:39:01 UTC   Penneo system                       151.177.144.218   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 19:39:45 UTC   ULF TEGHAMMAR                       151.177.144.218   The signer signed the document as Undertecknare                                                                    
  2022-04-01 20:13:51 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 20:14:00 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 20:14:00 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 20:14:00 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 20:14:00 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 20:20:25 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-01 20:20:27 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 20:20:27 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 20:20:27 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 20:20:27 UTC   Penneo system                       2.248.117.26      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-01 20:22:02 UTC   INGER ANN-BRITT GILLBERG KARLSSON   2.248.117.26      The signer signed the document as Undertecknare                                                                    
  2022-04-02 10:20:10 UTC   TOMAS AMLÖV                         109.228.139.194   The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-02 10:20:11 UTC   Penneo system                       109.228.139.194   The document was viewed                                                                                            
  2022-04-02 10:21:32 UTC   TOMAS AMLÖV                         109.228.139.194   The signer signed the document as Undertecknare                                                                    
  2022-04-03 09:03:00 UTC   Penneo system                                         A signing request reminder email was sent to "BENGT ANDERSSON" at "beane4244@gmail.com"                            
  2022-04-04 05:25:53 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 10:12:14 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:13:39 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:14:41 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:14:41 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:15:10 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:15:37 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 10:19:32 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:19:38 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:19:43 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:20:53 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:21:13 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 10:21:20 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:21:33 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     A signing request email was sent to "BENGT ANDERSSON" at "beane4244@gmail.com"                                     
  2022-04-04 10:21:41 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:21:41 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:22:16 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 10:22:46 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:22:46 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:22:54 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:27:28 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:27:28 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:28:45 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:32:54 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 10:33:03 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-04 10:33:07 UTC   Penneo system                       90.227.11.29      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 10:54:38 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 10:54:54 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 11:40:03 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-04 11:40:06 UTC   Penneo system                       90.227.11.29      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 11:54:41 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.102     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 11:55:59 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.102     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:02:14 UTC   Penneo system                       90.227.11.29      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:02:14 UTC   Penneo system                       90.227.11.29      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:02:14 UTC   Penneo system                       90.227.11.29      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:02:14 UTC   Penneo system                       90.227.11.29      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:03:21 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:06:17 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:07:58 UTC   Bodil Gattbro                       145.62.64.100     The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:10:37 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 12:10:55 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-04 12:10:56 UTC   Penneo system                       90.227.11.29      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:18:43 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-04 12:18:44 UTC   Penneo system                       90.227.11.29      The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 12:21:11 UTC   BENGT ANDERSSON                     90.227.11.29      The signing request email was opened by the signer                                                                 
  2022-04-04 13:21:41 UTC   BENGT ANDERSSON                     195.198.127.36    The document was viewed by the signer                                                                              
  2022-04-04 13:21:42 UTC   Penneo system                       195.198.127.36    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 13:21:42 UTC   Penneo system                       195.198.127.36    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 13:21:42 UTC   Penneo system                       195.198.127.36    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 13:21:42 UTC   Penneo system                       195.198.127.36    The document was viewed                                                                                            
  2022-04-04 13:22:47 UTC   Penneo system                       195.198.127.36    The document signing process was completed                                                                         
  2022-04-04 13:22:47 UTC   BENGT ANDERSSON                     195.198.127.36    The signer signed the document as Undertecknare                                                                    
 ========================= =================================== ================= =================================================================================================================== 
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1. Purpose

The purpose of this document is to set a framework for the understanding of digital evidence quality. Additionally it explains how the Scrive e-signed documents relate to such framework.

2. What is quality digital evidence?

Evidence collection is a security measure that the parties signing an agreement or another type of document, use to protect themselves in the event of a future dispute. The evidence can serve the purpose of clarifying the circumstances of the signing event; what was signed, how it was signed and who the signatories were. The value of quality evidence cannot be overstated, as it can be the difference between winning and losing in the event of a dispute.

We have studied several evidence container technologies such as the signed paper document, the printed facsimile and the recorded voice to understand how to generate quality evidence in a digital environment. We found that there has been good reason to perceive the signed paper document as the gold standard for evidence quality; it has several inherent qualities that are not easily transferable into digital formats. In fact we found that new technologies have been introduced at the cost of significant loss in quality of evidence; crucial information is left out of such digital evidence containers and as a result the usefulness of such evidence is highly dependent on third parties. This section explores the key characteristics of the signed paper document as compared to digital evidence container formats with the purpose of exploring what is required to reproduce, or improve, the evidence characteristics of the signed paper document.

2.1 Integrity

To prove that evidence is legitimate it is important to be able to show that it has not been tampered with.

As outlined in the table below, integrity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The integrity of a digital evidence container is highly dependent on the design of the system that produces it.

Question to ask:

How to emulate the integrity properties of the signed paper document in a digital evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Integrity

Can the evidence container be altered after its creation?

		A signed paper document is rarely questioned as evidence, unless there is good reason to believe otherwise. The reason being, that paper is by nature an immutable format; once signed it is difficult to manipulate the available evidence (typically paper mass, ink and fingerprints) without leaving traces of such manipulation. Thus a signed paper document is a durable “snapshot” of reality at the time that the document was signed.

		Digital evidence such as a PDF or an audio file, is by nature mutable. It is easy to alter digital evidence without leaving traces of manipulation.





2.2 Accessibility

To be able to make use of evidence it is key that it is as accessible as possible, meaning that all aspects of the evidence can be understood with a minimum amount of specialised expertise and tools.

As outlined in the table below, accessibility is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The accessibility of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Tools

What tools are required to display the evidence?

		All graphical elements (i.e. text and pictures) are visible to the naked eye, thus additional tools are never required for the interpretation thereof.

		All graphical elements are hidden to the naked eye, thus additional tools (machines and software) are always required for the interpretation thereof.

Additionally, different tools display the graphical elements in different ways so it is not given that all graphical elements in the file will be accessible to the naked eye or that it will be presented in the intended way.

Or even worse, to skew the balance of power and create an information advantage to one or several of the signatories, the intended way to display the graphical elements might be to hide them to make them difficult to find unless you know what tool to use and/or where to look for the graphical elements.



		Cost

How costly can it be to access the evidence?

		For the evidence that is harder to access such as fingerprints and the age of the ink, there are societal functions for the sole purpose of extracting that evidence.

		For the digital evidence that is harder to access, special resources not available to anyone such as special tools, expertise and research skills, might be required to extract all evidence.



		Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		As a standard format all aspects thereof are common knowledge, readily available to anyone interested.

		There is no one standard for digital evidence, therefore the format and available documentation for the interpretation thereof, is highly dependent on the design of the system that generated the evidence.





2.3 Evidence of intent

Contract law worldwide states that an offer and acceptance are elements required for the formation of a legally binding contract: the expression of an offer to contract on certain terms by one person (the “offeror”) to another person (the “offeree”), and an indication by the offeree of its acceptance of those terms. The other elements traditionally required for a legally binding contract are (i) consideration and (ii) an intention to create legal relations. Thus, intent is a key component in making a contract legally binding.

As outlined in the table below, evidence of intent is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of intent in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		The signing environment (the paper document) is the same as the final output (the signed paper document).

		The digital signing environment is not the same as the final output. i.e. the displayed information is not the same as the digital evidence produced by the system after signing.



		Comprehensibility

Is the signing environment easily comprehensible to the signatory? 

		To sign a paper document is a standardised ritual to form a binding agreement. Therefore it is reasonable to maintain that any adult of age would understand their actions and that intent can be assumed.

		There are no standards for signing in a digital environment, the signing environments are subject to human creativity and the same signing environment may change from time to time, intentionally or unintentionally. Therefore it is not possible to assume that the signing environment made it immediately clear to the signatory that it was participating in the formation of a legally binding contract, thus intent can never be assumed.





Let us illustrate the potential consequences of weak evidence of intent in a digital signing environment with an example:

Two parties go to court over a contract signed in a digital signing environment. One of the parties claims that it didn’t sign a contract. Instead it claims that it was displayed with a) an interesting drawing of a blue elephant, b) a question if it would like to see an equally interesting pink sheep, and c) a button to proceed to view the pink sheep. Then the party selected to proceed by clicking the button to see the pink sheep, viewed the pink sheep and went to bed. There was no intent to sign a contract; there was only intent to view a pink sheep.

2.4 Evidence of identity

To be able to prove the identity of a signatory, the strength and accessibility of such evidence is key.

As outlined in the table below, evidence of identity is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of identity in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the type of evidence that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to possibilities and accessibility and any type of digital evidence can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Saving:

Is the evidence captured and included?

		Evidence of identity of the signing parties will automatically be captured and included into the document. The signatures can be used for graphological analysis, and fingerprints and other biometric materials from the signing parties can be used to authenticate the signatories.

		Evidence of identity of the signing parties will not be automatically captured and included into the document unless a) the software has been designed to do so, and b) the user of the software configures the software to do so.



		Formats:

In what formats can evidence be captured and included?

		There are limited possibilities to include evidence of identity other than the given; the signature, fingerprints and other biometric materials.

		New technology enables virtually unlimited possibilities to capture and include different types of evidence of identity such as audio, video, pictures and much more.



		Accessibility:

How accessible is the evidence?

		The evidence of identity is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of identity can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.5 Evidence of time

To be able to prove the time of a signature it is key to have exact evidence of time and that such evidence can be trusted to be accurate.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it. On the other hand the signed paper document have inherent limitations to the exactness of the evidence of time that can be included and the accessibility of such evidence, digital evidence containers don’t have such limitations to exactness and accessibility and very precise evidence of time can be included and made easily accessible.

Question to ask:

How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Trust

Can the time be trusted? 

		The time of the event can be trusted as it can be found in the ink and there is a strong scientific foundation for the technique for chemical age determination.

		The time of the event is not automatically to be trusted because it is reported by a machine whose time settings cannot automatically be guaranteed to be correct.



		Exactness

How exact can the time be?

		The signed paper document offers limited possibilities to capture exact evidence of time. It is typically done manually through writing the date of when the signature was applied to the document. Additionally it is possible to analyse the time of the signature by chemical age determination of the applied ink. Neither of those methods provides exact evidence of time. Typically the manually applied time is only the day of the signature and the chemical age determination is even less exact.

		Digital evidence containers offer extensive possibilities to capture exact evidence of time and the evidence of time can be made to be very exact down to milliseconds, microseconds or even more exact.



		Accessibility

How accessible is the evidence?

		The evidence of time is not easily accessible as it is costly and time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		The evidence of time can be made easily accessible so that the usefulness thereof can be free and immediate to anyone.





2.6 Event history

To be able to prove a signature, events related to the actual signing event can be useful to strengthen the case.

As outlined in the table below, trustworthy evidence of time is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The quality of the evidence of time in a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask: 

How much event information should be collected and what should be included in the evidence container?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Collection and inclusion of related evidence has to be done manually which is costly. Therefore it is less likely that the signatories will collect and include extra evidence as a preemptive measure.

		Collection and inclusion of related evidence can be done automatically which is cheap. Therefore it can be reasonable to with take preemptive measures to collect and include extra evidence automatically through the system generating the evidence container.





2.7 Control

As seen in the previous sections, evidence is composed of many different evidence features such as integrity, accessibility, intent, identity, time and events (the “Evidence Features”). The Evidence Features may be captured in the same evidence container or distributed across multiple evidence containers, within or outside of the signatory’s direct control, such as but not limited to documents, databases or human memory. Optimally, as much as possible of the Evidence Features should be concentrated into evidence containers under the signatory’s direct control because a) the third party can cease to exist and as a result the evidence may be destroyed, b) the third party’s systems and/or administration may change and affect the accessibility of the evidence for the signatory, c) the third party’s incentives as an agent to protect the integrity of the evidence may not be, or stop being, aligned with the signatory’s incentives as a principal and thus increasing the risk of evidence loss or the risk of tampering that may affect the evidence quality or d) any combination of the aforementioned scenarios.

As outlined in the table below, control is an inherent quality of the signed paper document but not necessarily that of a digital evidence container. The control of a digital evidence container is highly dependent on the design of the software that produces it.

Question to ask:

How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

				Signed paper document

		Digital evidence container



		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		The paper naturally includes all Evidence Features.

		The digital evidence container must be designed specifically to include the Evidence Features, otherwise the Evidence Features will be left outside the direct control of the signatory.





3. Scrive’s solution

3.1 Introduction

We have now analysed the evidence quality characteristics of the signed paper document versus digital evidence containers. This section describes the Evidence Package and how it has been designed in relation to the evidence quality characteristics. Our goal has been to reproduce the evidence qualities of the signed paper document, the long-standing gold standard for evidence containers, while at the same time add new qualities enabled by new technology. The end result is an evidence container not only imitating the most important features of the signed paper document but also with qualities superior to the signed paper document.

As explained in the introduction section to this Evidence Documentation, Scrive eSign is designed to a) enable its users to define workflows for signing electronically, b) execute the e-signing workflow, c) record the evidence and d) once all signatories have signed, use the recorded evidence to produce the Evidence Package. Thus, the Evidence Package is the end result of all these four steps in Scrive eSign and to be able to understand the Evidence Package, it is important to understand each of these four steps. This section explains the four steps in Scrive eSign required for producing the Evidence Package.

3.2 Summary

The Evidence Package addresses the questions in the section “How to create quality evidence?” in the following ways:

		Topic

		Question

		Evidence Package



		Integrity

		How to emulate the immutability of the signed paper document in a digital evidence container?

		Scrive eSign seals the Evidence Package with a digital signature (see step 10 in the Service Description). Depending on which sealing method was chosen, one of two things is applicable. With Keyless Signature Infrastructure based digital signature: Within one (1) month and five (5) days Scrive eSign seals the Evidence Package with a Keyless Digital Signature (see step 11 in the Service Description) which can be used to verify the document’s integrity mathematically with the help of the Digital Signature Documentation (see step 9  in the Service Description). With PAdES digital signature: Protects the document with a tamper-evident seal and makes Long Term Validation (LTV) of the seal possible.



		Accessibility

		How to make a digital evidence container as accessible as a signed paper document?

		Scrive eSign append the Verification Page to the Signing PDF containing a brief documentation (see step 2  in the Service Description), append this Evidence Quality Framework (see step 4 in the Service Description) and append the full Service Description (see step 5  in the Service Description) these documents together explain the Evidence Package and, except from a few exceptions, eliminate the need for further expertise or resources.



		Evidence of Intent

		How to produce evidence of the intent to sign in a digital signing environment and how to match that intent with a specific document?

		Scrive eSign makes a screenshot of the confirmation in the signing environment of the Signatory, after the Signatory has signed and includes this screenshot into the Evidence of Intent (see step 8 in the Service Description). Behind the confirmation the document is visible to make it possible to match the intent with the document.



		Evidence of Identity

		How should the evidence of identity of the signing parties be captured and included into the evidence container? 

		Scrive eSign performs meticulous data collection in the Transaction Logs and then selected identity data is printed into the Verification Page (see step 6 in the Service Description) and all identity data is included into the Evidence Log (see step 4 in the Service Description).



		Evidence of time

		How to make sure that the evidence of time can be trusted to be correct?

		Scrive eSign collects time of events and Clock Error Samples into the Transaction Logs. These Clock Error Sample data are computed into useful numbers that can be used to mathematically calculate the likelihood of time deviation from the registered time.  Everything is included into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description) and the Evidence if Time (see step 7 in the Service Description). Additionally the digital signature with which the document is sealed (see step 10 in the Service Description) includes a strong timestamp that can be used as an additional source of evidence of time.



		Event history

		How much event information to collect and what to include in the evidence container?

		Scrive eSign collects as much information as possible into the Transaction Logs and include all collected information into the Evidence Log (see step 6 in the Service Description).



		Control

		How to design a digital evidence container to include as much evidence as possible under the signatory’s direct control and independent from third parties?

		Scrive eSign goes to great lengths to collect and include as much evidence material as possible into one single evidence container, the Evidence Package. The Evidence Package include all Evidence Features of a signed paper document and more thereto.





4. Benchmarking the evidence quality of the Evidence Package

Based on the criteria as set forth in section 2 (What is quality digital evidence?), it can reasonably be argued that the Transaction Logs together with the measures in step 1-11 to produce the Evidence Package, to generate a digital evidence container of highest quality. Lets see how, in our opinion, the Evidence Package fare in comparison to the signed paper document when applying the framework as set forth in section 2.

		Main criteria

		Subcriteria

		Signed paper document

		Evidence Package



		Integrity

		Mutability

How mutable is the evidence container?

		Not mutable.

		Not mutable after applying the Digital Signature, in the sense that any alteration can be detected. In the event of a leak of the private key that Guardtime maintains, forged evidence containers would be detected if the Keyless Digital Signature has been applied. For PKI sealing, in the event of a leak of our private key for the PAdES digital signature, our certificate will be revoked. In that case, even if that certificate is revoked, the digital signature will still be able to show that at the time of sealing the certificate was not revoked and thus the digital signature (seal) is still valid.



		Accessibility

		Tools

What tools are required to display the evidence?

		No tools required.

		The Evidence Package is produced in standard PDF format and thus all parts of the Evidence Package is accessible through standard PDF readers where attachments are displayed. Adobe Reader is one example of such PDF reader.



				Cost

How costly can it be to access the evidence?

		The cost depends from country to country on the societal functions of the society and what they charge for document analysis.

		All evidence is made easily accessible and at no cost. The only evidence that requires any level of expertise is a) the technical expertise required to apply the Digital Signature Documentation to prove the Evidence Package’s integrity and timestamp mathematically and b) the statistical expertise to apply the time measurements to the statistical model to prove the exact time of an event.The need for case a is expected to be extremely rare and the statistical expertise in case b is common knowledge and easy to come by.



				Comprehensibility

How Is the evidence format understood?

		It is common knowledge available to anyone.

		The Evidence Documentation includes all explanations necessary.



		Evidence of Intent

		Output

Is the final output the same as what is viewed at the time of signing?

		Yes. Always.

		No. Never for digital evidence containers. The screenshot included in the Evidence of Intent which include a picture of the signed document in the background is intended to strengthen the evidence that what was viewed in Scrive eSign was the same as the output. The solution is not terminal though as this does not guarantee that the document was exactly the same in all parts.



				Comprehensibility

Is the signing environment comprehensible to the Signatory?

		Yes. Always for any mentally capable adult.

		Yes. The screenshot of the confirmation message after signing, that is included in the Evidence of Intent, is evidence that the Signatory understood that they were taking part in a e-signing workflow.



		Evidence of Identity

		Saving

Is the evidence captured and included?

		Yes. Unless the party wears gloves or for other reason manages to avoid direct physical contact with the paper.

		Yes. All information collected during the e-signing workflow is collected in the Transaction Logs and included in the Evidence Log upon producing the Evidence Package, including any evidence of identity.



				Formats

In what formats can evidence be captured and included?

		Limited possibilities.

		Unlimited possibilities.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		All evidence of identity is included in plain text in the Evidence Log or as easily accessible attachments to the document if requested in other format, such as photo for example.



		Evidence of time

		Trust

Can the time measurement be trusted?

		Yes.

		Yes. UTC time stamps plus deviation are time intervals guaranteed to be traceable to  reference time. Additionally the digital signature with which the document is sealed contains a time stamp which can be verified mathematically using only public information. 



				Exactness

How exact can the time measurement be?

		Not very exact. The standard precision is per day. Chemical age determination is even less exact.

		It can be very exact. The time is measured with microsecond resolution.



				Accessibility

How accessible is the evidence?

		Not very accessible. Costly and/or time consuming to request analysis of signatures, fingerprints and other biometric materials.

		Very accessible. All evidence of time is included in plain text in the Evidence Log.



		Event history

		Ease of saving

How easy is it to capture and include related evidence?

		Not very easy. Manual labor is required. Therefore likely to happen to a minimal extent.

		Effortless. Scrive eSign automatically collects and includes plenty of evidence in the Transaction Logs and prints all that evidence into the Evidence Log.



		Control

		Independence

How many of the Evidence Features are dependent on third parties to be useful?

		None. The signed paper document is a self contained evidence container format.

		None. The Evidence Package is a self contained evidence container format.
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