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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 11:00 onsdagen den 27 april 2022  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

Förslag: Fredagen den 29 april kl. 09:00 

 

2.  Information om förslag till ny översiktsplan  
Dnr KS 318903  

Amanda Windeman 

Kl. 11:00-11:30 

3.  Medborgarförslag från Martina Lindberg om laddplatser för elbilar 
Dnr KS 2021/00169  

Kl. 13:00  

4.  Medborgarförslag från Dan Sallander om inledande av förhandling 

med Exxonmobil Sverige AB 
Dnr KS 2021/00297  

Kl. 13:00 

5.  Medborgarförslag från Levi Karlsson om att bygga bussväg mellan 

Kuröd och Lillesjö 
Dnr KS 2021/00483  

Kl. 13:00 

6.  Medborgarförslag från Lars Kristiansson om att sätta upp gatljus på 

cykelväg från Gustafsberg till Sundstrand 
Dnr KS 2021/00478  

 

Beredning inför kommunfullmäktige  

Kl. 13:00 

7.  Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om att 

etablera ett Uddevalla Tomt AB 
Dnr KS 2021/00639  

 

8.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson (UP), Lars 

Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om miljövänliga p-platser i 

centrum 
Dnr KS 2021/00315  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson (UP), Lars 

Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om införande av P-skiva i 

centrum 
Dnr KS 2021/00316  

 

10.  Motion från Torsten Torstensson och Stig Olsson om att ta fram rapport 

om jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen  

Dnr KS 2020/00626  

 

11.  Revidering av avgifter för torghandel 
Dnr KS 2022/00214  

 

12.  Antagande av detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola Skäret.  
Dnr KS 2022/00212  

 

13.  Förslag på nya namn på platsen vid Zachaus gränd och gränd vid 

Studio 32 
Dnr KS 2022/00213  

 

14.  Besvarande av revisionsrapport avseende granskning av jävsutskottet 
Dnr KS 2022/00111  

 

15.  Besvarande av revisionsrapport avseende granskning av styrning och 

kontroll av partneringprojekt 
Dnr KS 2022/00109  

 

16.  God ekonomisk hushållning 2022 för Uddevalla Vatten AB 
Dnr KS 2022/00143  

 

17.  Revidering av bestämmelser och tillämpningsanvisningar för 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
Dnr KS 2022/00166  

 

18.  Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Räddningsförbundet 

mitt Bohuslän 
Dnr KS 2022/00169  

 

19.  Årsredovisning 2021 från Samordningsförbundet Väst 
Dnr KS 2022/00226  

 

20.  Årsredovisning med revisionsberättelse 2021 för bostadsstiftelsen 

Uddevallahem, samt dotterbolagen Uddevallahem Bastionen AB, 

Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Holding AB samt 

årsredovisning med revisionsberättelse för bostadsstiftelsen 

Ljungskilehem 
Dnr KS 2022/00224  
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Föredragningslista Föredragande 

21.  Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst samt återbetalning av 

eget kapital 
Dnr KS 2022/00234  

 

Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

22.  Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och 

Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande av nytt 

medborgarhus i Uddevalla  
Dnr KS 2021/00475  

 

23.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, beslut gällande 

allmänna handlingar 
Dnr KS 2022/00227  

 

24.  Försäljning av fastigheten Uddevalla Aröd 1:26 
Dnr KS 2022/00101  

 

25.  Ansökan om sponsring från IK Oddevold för Oddebollen fotbollscup 

2022 
Dnr KS 2022/00165  

 

26.  Ansökan om sponsring från Kroppskultur till Junicupen 2022  
Dnr KS 2022/00207  

 

27.  Uppdragsavtal med Västtrafik avseende upphandling av Flexlinjen i 

Uddevalla samt förtydligande av tidigare beslut 
Dnr KS 2021/00688  

 

28.  Utredning av förutsättningar för syresättning av Byfjorden 
Dnr KS 2022/00023  

 

29.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2022  
Dnr KS 2022/00005  

 

30.  Information från kommundirektören 2022  
Dnr KS 2022/00004  

 

31.  Redovisning av delegationsbeslut 2022 
Dnr KS 2022/00002  

 

32.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 
Dnr KS 2022/00003  
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  

 

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

hygienartiklar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-03-23 Dnr KS 2021/00169 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Medborgarförslag från Martina Lindberg om laddplatser för 

elbilar 

Sammanfattning 

Martina Lindberg har inkommit med medborgarförslag om att införa kostnadsfri 

laddning av elbilar i kommunen vid laddstolpar som kommunen inte äger, fri parkering 

för elbilar samt att kommunen bygger fler laddstolpar. Kommunfullmäktige har 

överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

 

Kommunfullmäktige antog i oktober 2021 så kallade klimatlöften som är en del av den 

regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av 

Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 

 

Bland de klimatlöften som antogs finns ”Vi har en laddplan för kommunen”. Löftet 

innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av 

fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. 

Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer 

som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende 

erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, 

parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt. 

 

Planen ska tas fram under 2022, med kommunledningskontoret som 

samordningsansvarig. 

 

Planen ska bygga på marknadsmässig prissättning av laddning. Prissättning av 

parkeringsplatser med laddmöjligheter kommer att ingå i utredningsarbetet.  

 

Medborgarförslaget föreslås anses besvarat med hänvisning till ovan redogörelse för det 

pågående arbetet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-23. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-10-13. 

Medborgarförslag från Martina Lindberg. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 
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Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Förslagsställaren 

 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 mars 2021 13:14 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Laddning el-bilar 
 
Ditt medborgarförslag: 
För att uppmuntra invånarna i Uddevalla kommun att byta till eldrivna personbilar bör kommunen 
arbeta för att denna förändring påskyndas. Ett sätt att uppmuntra invånarna att välja elbil/hybrid är 
att göra det kostnadsfritt att ladda sin elbil/elhybrid i kommunen. Även frågan om fri parkering på 
kommunala parkeringar kan vara aktuell. Det gjordes en likande åtgärds under början av 2010-talet 
gällande s.k miljöbilar, då ägaren kunde ansöka om ett tillstånd. Jag föreslår att de laddstolpar som 
inte ägs av kommunen avgiftbefrias för den som laddar alternativt att kommunen själva bygger ut 
infrastrukturen med ”egna” laddstolpar i en betydligt högre utsträckning än det som finns idag. 
 
Dagens datum: 
2021-03-08 
 
Namn: 
Martina Lindberg 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 215 Dnr KS 2021/00454 

Uddevalla Kommuns klimatlöften inför 2022 

Sammanfattning 

Kommunernas klimatlöften är en del av den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – 

Västra Götaland ställer om” som drivs av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Klimat 2030 är den klimatmässiga delen i Länsstyrelsens 

miljömålsarbete. Klimat 2030 är också en av många samverkansplattformar som ska 

bidra till genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.   

Syftet med klimatlöftena är att öka takten för att det ska vara möjligt att nå målet om en 

fossiloberoende region 2030.  

För ett år sedan bjöds kommunen in anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 

klimatlöften 2021 och då antog kommunen elva klimatlöften som just nu håller att 

genomföras. Nu bjuds kommunen in att anta nya klimatlöften för genomförande under 

2022. 

Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som 

kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka 

klimatlöften som antas och som sedan genomförs under 2022. Den 15 december 2021 

kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara konserthus för att 

överlämna Uddevalla kommuns klimatlöften till landshövding och regionstyrelsens 

ordförande samt kolleger från andra kommuner. I slutet av 2022 följs arbetet upp. 

Kommunstyrelsens förslag är att kommunen antar 11 utav 20 klimatlöften som bedöms 

kunna genomföras under 2022:  

1. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. 

2. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal. 

3. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar. 

4. Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter. 

5. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål. 

6. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål 

7. Vi bygger i trä. 

8. Vi installerar solenergi. 

9. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 

10. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet. 

11. Vi har en laddplan för kommunen. 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Jerker 

Lundin (KD), Jarmo Uusitalo (MP), Martin Pettersson (SD), David Höglund Velasquez 

(V), Monica Bang Lindberg (L), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Christer Hasslebäck 

(UP) yttrar sig i ärendet. 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 215 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-30 

Inbjudan från landshövdingen och regionstyrelsens ordförande 

Beskrivning av kommunernas klimatlöften inför 2022 

20 klimatlöften inför 2022 

Svarsformulär Kommunernas klimatlöften 2022 Uddevalla kommun 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Jarmo 

Uusitalo (MP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Jerker Lundin (KD): Återremittera ärendet för en konsekvensanalys avseende 

ekologiska-, sociala-, ekonomiska- och lagrelaterade konsekvenser där utfallet beskrivs 

på ett tydligt sätt. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det och 

finner kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter 

proposition på kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla 

detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta de 11 klimatlöften som bedöms kunna genomföras under 2022. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

med följande motivering. 

 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna eftersträvar en politik som tar hänsyn till 

ekologisk- social- och ekonomisk hållbarhet. De två sistnämnda saknas helt i förslaget. 

Vidare saknas en redogörelse för vad som är lagreglerat och vad som är lokalt satta 

mål.  

 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar därför på att ärendet återremitteras 

för en konsekvensanalys avseende ekologiska-, sociala-, ekonomiska- och lagrelaterade 

konsekvenser där utfallet beskrivs på ett tydligt sätt. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

Justerat 2021-10-18 

Elving Andersson (C), Jarmo Uusitalo (MP), Monica Bang Lindberg (L) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-18 

Sebastian Johansson 

Skickat 2021-10-19 

Samtliga nämnder, Västra Götalandsregionen 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-03-22 Dnr KS 2021/00297 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Medborgarförslag från Dan Sallander om inledande av 

förhandling med Exxonmobil Sverige AB 

Sammanfattning 

Dan Sallander har inkommit medborgarförslag om att kommunen ska förhandla med 

företaget ExxonMobil om att flytta dess verksamhet från nuvarande lokalisering vid 

Skeppsviken, till annan plats i kommunen. Förslaget motiveras av risker med nuvarande 

plats i form av transporter och brand, samt att marken skulle kunna användas till 

bostäder eller parkområde. Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att 

besluta i ärendet. 

 

Den aktuella marken ägs av kommunen och arrenderas av Exxon. Det finns en 

skredriskproblematik i området som påverkar framtida möjligheter att kunna använda 

befintlig kaj. År 2019 beslutade kommunfullmäktige att ingå en avsiktsförklaring med 

Exxon som bl.a. innebär att parterna ska fortsätta att arbeta för en överenskommelse om 

förnyat arrendeavtal, fördelning av kostnader för skredsäkring och ny kaj i området 

samt möjlighet att anlägga strandpromenad längs strandlinjen. Enligt 

överenskommelsen ska kommunen stå för skredsäkring och Exxon för ny kaj. Sedan 

avsiktsförklaringen skrevs pågår en dialog mellan parterna. Det finns i nuläget ingen 

tidplan för åtgärderna och Exxon planerar att kunna använda den nuvarande kajen i 

ytterligare några år. 

 

I samband med framtagandet av avsiktsförklaringen diskuterades också en 

omlokalisering av Exxons verksamhet. Det fanns dock inget intresse för ett sådant 

förslag från företagets sida. 

 

Medborgarförslaget föreslås med hänvisning till tecknad avsiktsförklaring att avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-22. 

Medborgarförslag från Dan Sallander. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget. 
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Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Förslagsställaren 



Medborgarförslagets ärende: 
Inledande av förhandling med Exxonmobil Sverige AB 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det ligger en fabrik tillhörande Exxonmobil Sverige AB längs med den delen av Oljevägen som även är 
en del av strandpromenaden. Fabriken är bland annat ett oljeraffinaderi. Vid sidan av de positiva 
ekonomiska aspekter som kommer av fabrikens existens så finns det även flertalet negativa aspekter. 
Dels finns fara kopplat till de många lastbilar som kör där allmänheten promenerar längs med 
strandpromenaden. Det finns även fara med oljebrand i ett område där det rör sig mycket 
människor. Vidare upptas värdefull mark som skulle kunna användas till exempelvis parkområde eller 
bostäder i havsnära miljö. Fabrikens existens utgör även ett säkerhetshinder för framtida byggnation 
av bostadshus vid hamnområdet på andra sidan Bäveån från fabriken sett. 
 
Sett till ovan nämnda negativa aspekter så yrkar jag att kommunen inleder förhandlingar med 
Exxonmobil Sverige AB att flytta verksamheten till annan plats i kommunen. 
 
Industrimark i närheten av den planerade nya hamnen vid Fröland är ett exempel på nylokalisering. 
 
Dagens datum: 
2021-04-30 
 
Namn: 
Dan Sallander 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-04-04 Dnr KS 2021/00483 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Levi Karlsson om att bygga bussväg 

mellan Kuröd och Lillesjö 

Sammanfattning 

Levi Karlsson föreslår att det ska byggas en bussväg mellan Björbäcksvägen på Kuröd till 

Nitstansvägen på Lillesjö för att underlätta för folk som jobbar på Lillesjö att ta bussen till 

jobbet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att sända förslaget på remiss till samhällsbyggnadsnämnden 

som 2022-03-22 beslutade i ärendet. Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 

framgår att planering för en ny väg mellan Björbäcks industriområde och Lillesjö industri-

område pågår. Vägen ska avlasta väg 172 och detaljplanen för den nya vägen planeras gå 

ut på samråd under våren 2022. Vägen planeras stå färdig under 2025.  

 

Västra Götalandsregionen ansvarar för länets kollektivtrafik och Västtrafik planerar hur 

trafiken ska utformas. Utgångspunkten är målsättningarna i det regionala trafikförsörj-

ningsprogrammet. Det övergripande målet är att öka andelen hållbara resor, dvs. att fler 

väljer att resa med kollektivtrafik, cykel och gång i stället för att resa ensamma i bil. Det 

finns fler faktorer än enbart farbar bussväg som påverkar om ny busstrafik kan komma till 

stånd, såsom omloppstider i trafikplaneringen, tillgängliga fordon, trafikekonomi osv. 

Kommunen påtalar behov/önskemål om utökad busslinjetrafik till Västtrafik inom ramen 

för en årlig trafikplaneringsprocess.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag jämte bildbilaga från Levi Karlsson, 2021-09-03. 
Kommunfullmäktiges protokollsunderlag, 2021-09-08 § 193. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 99. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Malin Krantz  Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering  
 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Levi Karlsson 



Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Jag tycker att det hade varit bra om man kunde bygga en bussväg mellan Björbäcksvägen på Kuröd 
och Nitstansvägen på Lillesjö. Det är en sträcka på ca. 1 km. Då kunde 6:ans buss kunde åka upp till 
Lillesjö och vända där. Det hade gjort det lättare för folk som jobbar på Lillesjö att ta bussen till 
jobbet. 
 
Dagens datum: 
20210903 
 
Namn: 
Levi Karlsson 
 
Skicka med en bilaga 
Screenshot 2021-09-03 at 18.52.31.png 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 

 



 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-04-05 Dnr KS 2021/00478 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Lars Kristiansson om att sätta upp 

gatljus på cykelväg från Gustafsberg till Sundstrand 

Sammanfattning 

Lars Kristiansson föreslår att det ska sättas upp gatljus från Gustavsberg upp till cykel-

vägen till Sundstrand. Många nyttjar cykel/gångvägen till Uddevalla för arbete, fritids-

aktiviteter och skola men tvekar när det blir mörkt. Vägen är brant med skarpa kurvor. 

 

Mellan bostadsområdet Sundstrand och Lindesnäsvägen finns en gång- och cykelväg samt 

belagd väg med belysning vilket ger boende på Sundstrand och andra längs Byfjorden 

möjlighet till en gen gång- och cykelförbindelse till Uddevalla centrum via Gustafsberg 

och strandpromenaden. Den belysta GC-vägen från Sundstrand ansluter till 

Lindesnäsvägen vilken i sin tur ansluter till Gustafsbergsområdet. Lindesnäsvägen saknar 

dock belysning vilket innebär en oupplyst sträcka mellan befintlig GC-väg och 

Gustafsbergsområdet om ca 400 meter. 

 

Kommunen är väghållare för Lindesnäsvägen men vägen går på privat område tillhörande 

Gustafsbergstiftelen. Samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för kommunens gator 

och vägar meddelar att kommunen endast överväger behov av belysning inom 

detaljplanerat område eller på mark som tillhör kommunen. Då kommunen saknar rådighet 

över den aktuella marken kan inte kommunen sätta upp belysning på det föreslagna 

vägavsnittet.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Lars Kristiansson, 2021-09-01.  
Kommunfullmäktiges protokollsunderlag, 2021-09-08, § 192. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-05. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 

medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

Malin Krantz  Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Lars Kristiansson 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 1 september 2021 19:58 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Gatljus 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är att sätta upp gatljus från Gustavsberg upp till cykelvägen till Sundstrand. Många 
nyttjar cykel/ gångväg intill Uddevalla för arbete,fritidsaktiviteter och skola men tvekar nu när det blir 
mörkt. Vägen är brant med skarpa kurvor. 
 
Dagens datum: 
01 09 2021 
 
Namn: 
Lars Kristiansson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) om att 

etablera ett Uddevalla Tomt AB 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) föreslår i en gemensam motion att 

kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att etablera ett nytt 

fastighetsbolag benämnt Uddevalla Tomt AB samt att kommunfullmäktige ska utfärda 

ägardirektiv för bolaget. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-10 att remittera motionen till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunledningskontoret har berett ärendet och har följande att redogöra i ärendet. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2019-2022 att uppdra åt kommunstyrelsen 

att utreda förutsättningarna för att driva kommunens fastigheter i bolagsform. 

Kommunstyrelsen föreslog under hösten 2021 att anse uppdraget avslutat med 

hänvisning till förvärvet av fastigheten Anegrund 10 som innebär att kommunen på sikt 

kommer bilda ett aktiebolag för fastigheten som skulle kunna verka i enlighet med 

motionen. Kommunfullmäktige biföll 2021-12-08 § 262 kommunstyrelsens förslag. 

 

Då inga förutsättningar har förändrats sedan december 2021 anser 

kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad med hänvisning till bildandet 

av ett kommande bolag för fastigheten Anegrund 10. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-28 

Motion från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete med bildande av bolag 

för fastigheten Anegrund 10. 
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Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Motionärerna 

 



 

Kristdemokraterna, Uddevalla  facebook.com/kduddevalla 
Junogatan 3 
451 42  UDDEVALLA 

Kristdemokraterna, Uddevalla 

Etablera ett Uddevalla Tomt AB! 

Under senare år har det planerats för ett flertal olika fastighetsaffärer som har det gemensamt att 
kommunen köper tjänster av externa parter som projekterar och bygger fastigheter som kommunen där 
efter hyr under en lägre tid. Då vi som kristdemokrater har varit synnerligen tveksamma till flera av dessa 
affärer utifrån rent affärsmässiga grunder samtidigt som vi önskar att kommunen skall utveckla bl a 
centrum så önskar vi att kommunen påbörjar arbetet med att etablera ett Uddevalla Tomt AB (UTAB). 

Om kommunen har ett UTAB som tar över ansvaret för kommunala fastigheter, kommunal mark samt 
den kommunala fastighetsutvecklingen kommer vi skapa ett bolag som äger, utvecklar, projekterar samt 
bygger de fastigheter som kommunen skall äga över tid. Bolaget kommer också kunna agera som en 
aktiv partner till andra fastighetsbolag som jobbar i kommunen. Vi minskar risken för de jäv som riskerar 
att uppstå när samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen skall ta fram nya projekt samtidigt 
som det är samhällsbyggnadsförvaltningen som kommer att granska projekt i form av bygglov och 
lantmäteri m.m.  

En annan fördel med att lyfta in det kommunala ägandet i ett bolag är att kommunen kan sälja 49% av 
bolaget till våra pensionsfonder. På så sätt frigör man ett kapital som kommunen efter försäljningen kan 
återföra till bolaget i form av ett ägartillskott. Detta gör att vi får ett professionellt utvecklingsbolag som 
har ett stort eget kapital samtidigt som man har kvar säkerheten i form av de fastigheter och tomter man 
äger. Med hjälp av detta kapital kan man sedan göra en övergripande plan för vad som behöver göras i 
Uddevalla. Vi vet redan idag att vi behöver rusta upp kajerna, vi vet att vi behöver utveckla Anegrund 9 
och 10, vi vet att det finns ett behov av nytt stadshus. Allt detta går att hantera på ett samlat sätt i ett 
UTAB.  

Problemet är att nuvarande majoritet går fram med enskilda projekt som riskerar att bli väldigt dyra över 
tid och där enskilda fastighetsägare kommer att göra vinst på fastigheter som vi vet att kommunen 
kommer att ha behov av över tid. Utifrån vårt perspektiv hade det varit bättre om vi börjar med att 
etablera ett UTAB, därefter tar vi fram en övergripande strategi för att utveckla kommunen utifrån den 
strategi vi jobbat fram.  

Kristdemokraterna i Uddevalla yrkar på: 

a t t kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att etablera ett Uddevalla Tomt AB. 

 a t t detta bolag får i uppdrag att utveckla Uddevalla i enlighet med de visioner samt 
målsättningar som kommunfullmäktige ger som rullande ägardirektiv en gång per 
mandatperiod. 

 

David Sahlsten   Jerker Lundin 

Gruppledare   Ledamot Samhällsnyggnadsnämnden 

M
otion 

https://www.facebook.com/kduddevalla
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 

(UP), Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 

miljövänliga p-platser i centrum 

Sammanfattning 

Ledamöter från Uddevallapartiet har i en motion i kommunfullmäktige yrkat på vissa 

åtgärder för att öka antalet parkeringsplatser och parkeringsplatser med möjlighet till 

laddning av elbilar. Samhällsbyggnadsnämnden, som ansvarar för kommunens 

trafikfrågor, har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Ställningstagandet grundar sig främst på att förvaltningen inte upplever den brist på 

parkeringar som motionärerna ger uttryck för. Därutöver menar förvaltningen att de ytor 

som är möjliga att använda som parkeringar i dagsläget redan är ianspråktagna för just 

detta ändamål och Kungstorget ska inte användas för parkering enligt tidigare beslut.  

 

En mer utförlig redogörelse för samhällsbyggnads ställningstagande återfinns i 

samhällsbyggnads tjänsteskrivelse som utgör beslutsunderlag i ärendet. 

 

Kommunledningskontoret vill påpeka att kommunstyrelsen har avlagt ett klimatlöfte om 

att upprätta en så kallad laddplan i syfte att kartlägga och utreda laddmöjligheten för 

elfordon. Planen ska peka även ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka 

med aktörer som tillhandahåller laddning. Planen ska tas fram under 2022 med 

kommunledningskontoret som samordningsansvarig. 

 

Kommunledningskontoret har berett ärendet och tillstyrker nämnden bedömning. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 106 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Motion från Uddevallapartiet 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

 

att avslå motionen. 
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Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Motionärerna  

 



Motion om miljövänliga P-platser i centrum 

 

Sammanfattning.  Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun iordningsställer skyltning 

och fungerande  p-platser i centrala Uddevalla 

Åtgärder måste göras för att öka attraktionskraften i centrala staden. Uddevallapartiet vill 

bygga igen obebyggda tomter, skapa besöksanledningar och underlätta tillgängligheten. Vi 

vill utveckla å-rummet, skapa fler arbetsplatser i centrum. Utan ett levande centrum, ingen 

levande stad. 

Idag saknas parkeringar i centrum och vi vill öka bl.a. de miljövänliga parkeringarna. Det är 

inte lätt att parkera i centrum om man har fossilfri elbil.  

Detta är ett reellt problem eftersom de senaste omläggningarna av parkeringssystemen i 

Uddevalla drastiskt har minskat antalet centrala p-platser och de få som är kvar rimligtvis är 

hårt upptagna. De parkeringar som fanns på torget vill vi återställa men också uppgraderas 

med elbilsladdare. Vi vill också öka antalet parkeringar på Hamngatorna med sidogator. En 

enkel åtgärd för att öka tillgänglighet och minska möjlighet till felparkeringar. 

Uddevallapartiet vill alltså: 

ATT Uddevalla kommun märker upp 40 nya p-platser i centrum 

ATT Iordningsställa ca 30 p-platser på Kungstorgets södra sida varav minst 15 p-platser 

med elbilsladdare. 

ATT Uddevalla kommun omgående märker upp nya p-platser på Hamngatorna samt 

sidogatorna för en ökad tillgänglighet och minska möjlighet till felparkeringar. 

 

För Uddevallapartiet 

 

Ann-Charlott Gustafsson Kent Andreasson           Lars Olsson            Christer Hasslebäck 

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(3) 

2022-01-03 Dnr SBN 2021/00640 

  

 

Handläggare 

Trafikingenjör Jörgen Wennergren 

Telefon 0522-69 78 87 
jorgen.wennergren@uddevalla.se 

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 

(UP, Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 

miljövänliga p-platser i centrum 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun iordningställer skyltning och fungerande  

p-platser i centrala Uddevalla. Uddevallapartiet vill att: 

 

- Uddevalla kommun märker upp 40 nya p-platser i centrum. 

- Iordningställa 30 p-platser på Kungstorget varav minst 15 platser med 

elbilsladdare. 

- Uddevalla kommun omgående märker upp nya p-platser på Hamngatorna samt 

sidogatorna för en ökad tillgänglighet och minska möjligheten till 

felparkeringar. 

 

Förvaltningen anser att det inte är brist på parkeringar i området med den gällande 

regleringen och att söktrafiken har minskat markant då rotationen på 

parkeringsplatserna i centrum är stor. Detta har visat sig vid kontinuerliga 

parkeringsmätningar. De ytor som möjliggör parkering i centrum är i anspråkstagna av 

just parkeringar, detta med hänsyn till övriga trafikantslag och politiska beslut. 

Laddplatser i området är uppbyggda av Uddevalla Energi och platserna är som 

förvaltningen kan förstå avhängt på hur mycket ström som kan levereras i det befintliga 

elnätet. Därav har Uddevalla Energi placerat sina laddplatser på platser där leveransen 

kan säkerställas. Att bygga laddplatser gör även att dessa parkeringsplatser är reglerade 

till enbart fordon som framdrivs av el och ej öppna för alla att nyttja. Därav har 

förvaltningen valt att styra laddplatser till tomtmark istället för allmän platsmark, för att 

inte begränsa användandet av allmän platsmark. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 § 124 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson (UP, Lars Olsson (UP) 

och Christer Hasslebäck (UP) om miljövänliga p-platser i centrum 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 

 

att avslå motionen. 
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Ärendebeskrivning 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun iordningställer skyltning och fungerande p-

platser i centrala Uddevalla. 

Uddevallapartiet vill alltså: 

 

ATT Uddevalla kommun märker upp 40 nya p-platser i centrum. 

ATT Iordningställa 30 p-platser på Kungstorget varav minst 15 platser med 

elbilsladdare. 

ATT Uddevalla kommun omgående märker upp nya p-platser på Hamngatorna samt 

sidogatorna för en ökad tillgänglighet och minska möjligheten till felparkeringar. 

 

Förvaltningen anser att det inte är brist på parkeringar i området med den gällande 

regleringen och att söktrafiken har minskat markant då rotationen på 

parkeringsplatserna i centrum är stor.  

De ytor som möjliggör parkering i centrum är i anspråkstagna av just parkeringar, detta 

med hänsyn till övriga trafikantslag och politiska beslut. I tjänsteskrivelsen och beslut 

SBN 2015/00329 är borttagandet av parkeringarna på torget en del i förutsättningarna 

för ett attraktivare och mer grönt torg. Ytan vid Hasselbacken har bebyggt med 

parkliknande ytor och en ny trappa där det tidigare var parkeringsyta.  

 

Laddplatser i området är uppbyggda av Uddevalla Energi och platserna är som vi kan 

förstå det avhängt på hur mycket ström som kan levereras i det befintliga elnätet. 

Därav har Uddevalla Energi placerat sina laddplatser på platser där leveransen kan 

säkerställas. Att bygga laddplatser gör även att dessa parkeringsplatser är reglerade till 

enbart fordon som framdrivs av el och ej öppna för alla att nyttja därav har 

förvaltningen valt att styra laddplatser till tomtmark istället för allmän platsmark för att 

inte begränsa användandet av allmän platsmark. Uddevalla Energi har även samarbetat 

med KULF och Gustavsbergsstiftelsen för upprättande av laddplatser på deras mark vid 

Bodele och Rimnersområdet. 

 

Södra Hamngatan är idag en större parkeringsyta med snedställda parkeringar där det 

inte finns möjlighet att skapa fler parkeringsplatser, detsamma gäller Södra 

Drottninggatan och Stora Hellevigsgatan. Även i anslutning till platsen finns 

Aschebergsplasten med sin parkeringsplats. 

 

Norra Hamngatan är öppen för dubbelriktad trafik men är i sin utformning en smal gata 

där det är svårt att mötas två bilar i bredd. Den har tidigare varit enbart tillåten med 

dubbelriktad trafik av linjebuss men enkelriktad för övrig trafik. När linjetrafiken 

flyttades från Norra Hamngatan öppnades den för dubbelriktad trafik för alla. Därav är 

det på några ställen längs med gatan uppehåll i parkeringen för att fordon som kommer 

från torget och kör västerut skall ha en möjlighet att stanna och släppa förbi fordon i 

motsatt riktning. Dessa finns framför varje korsning i västlig riktning.  Korsningarna är 

avsmalnade för att göra ytan som oskyddade trafikanter passerar gatan på mindre. 
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Ytorna behöver vara tillräckligt långa för att ett större fordon skall ha möjligheten att 

svänga in och släppa förbi mötande trafik. 

 

Därav svårigheten att tillåta parkering längs med hela gatan utan att göra större inverkan 

på gaturummet med ombyggnationer som följd. 

 

Detsamma gäller tvärgatorna Trädgårdsgatan, Kålgårdbergsgatan samt Torggatan som 

är smala gator där möjligheten att ta sig fram med varuleveranser mm behöver tillses för 

näringsidkarna i centrum. 

 

Den enda ytan som kvarstår i centrum för att möjliggöra fler parkeringsplatser i centrum 

är torgytan som enligt politiskt beslut inte skall ha kvar några parkeringsplatser. 

 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Jörgen Wennergren 

Förvaltningschef Trafikingenjör 

Skickas till 

kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr SBN 2021/00640 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 
(UP, Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 
miljövänliga p-platser i centrum 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun iordningställer skyltning och fungerande  

p-platser i centrala Uddevalla. Uddevallapartiet vill att: 

1. Uddevalla kommun märker upp 40 nya p-platser i centrum. 

2. Iordningställa 30 p-platser på Kungstorget varav minst 15 platser med 

elbilsladdare. 

3. Uddevalla kommun omgående märker upp nya p-platser på Hamngatorna samt 

sidogatorna för en ökad tillgänglighet och minska möjligheten till 

felparkeringar. 

Förvaltningen anser att det inte är brist på parkeringar i området med den gällande 

regleringen och att söktrafiken har minskat markant då rotationen på 

parkeringsplatserna i centrum är stor. Detta har visat sig vid kontinuerliga 

parkeringsmätningar. De ytor som möjliggör parkering i centrum är i anspråkstagna av 

just parkeringar, detta med hänsyn till övriga trafikantslag och politiska beslut. 

Laddplatser i området är uppbyggda av Uddevalla Energi och platserna är som 

förvaltningen kan förstå avhängt på hur mycket ström som kan levereras i det befintliga 

elnätet. Därav har Uddevalla Energi placerat sina laddplatser på platser där leveransen 

kan säkerställas. Att bygga laddplatser gör även att dessa parkeringsplatser är reglerade 

till enbart fordon som framdrivs av el och ej öppna för alla att nyttja. Därav har 

förvaltningen valt att styra laddplatser till tomtmark istället för allmän platsmark, för att 

inte begränsa användandet av allmän platsmark. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 § 124 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson (UP, Lars Olsson (UP) 

och Christer Hasslebäck (UP) om miljövänliga p-platser i centrum 

Yrkanden 

Kent Andreasson (UP): bifall till motionen 

 

Roger Johansson (L), Kenneth Engelbrektsson (S), Krister Olsson (C) och Swen Stålros 

(M): bifall till förslaget i handlingarna 

 

Martin Pettersson (SD): att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram realistiska förslag till 

fler parkeringsplatser i centrala Uddevalla och att därmed anse motionen besvarad 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Jerker Lundin (KD) ansluter sig till Martin Petterssons (SD) yrkande. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande, Kent 

Andreassons (UP) yrkande och Martin Pettersson (SD) och Jerker Lundins (KD) 

yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger Johansson (L) med fleras 

yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 

 

att avslå motionen. 

 

Reservation 

Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD), Kent Andreasson (UP) och Jerker 

Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

 

 
Vid protokollet  

Ola Löfgren 

 

Justerat 2022-03-24  

Mikael Staxäng  

Maria Johansson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-24 intygar  

Ola Löfgren 

  
Skickat 2022-03-25 till 

Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 

(UP), Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 

införande av P-skiva i centrum 

Sammanfattning 

Företrädare från Uddevallapartiet yrkar i en motion till kommunfullmäktige att 

kommunen ska införa avgiftsfri parkering i centrum, införa -p-skiva samt att alla 

avgiftsbelagda parkeringar omedelbart ska bli avgiftsfria i 2h. 

 

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Samhällsbyggnad redogör för sitt ställningstagande i tjänsteskrivelse daterad 2021-11-

24. I redogörelsen framkommer bland annat att en utredning har gjorts som visar att 

avgifter är ett viktigt styrmedel för att öka rotationen på parkeringarna vilket ökar 

tillgängligheten för parkeringsplatser för kortare besök i centrum. Samhällsbyggnad 

anser att nuvarande system fungerar bra och är i enlighet med de politisk antagna 

styrdokumenten på området. 

 

Kommunledningskontoret har ingenting att erinra i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 197 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2021-11-24 

Motion från Uddevallapartiet 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen. 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Motionärerna 

Samhällsbyggnadsnämnden 



Motion om införande av P-skiva i centrum 

Sammanfattning.  Uddevallapartiet vill att Uddevalla kommun inför användning av P-skiva 

på p-platser i centrala Uddevalla 

Åtgärder måste göras för att öka attraktionskraften i centrala staden. Uddevallapartiet vill 

bygga igen obebyggda tomter, skapa besöksanledningar och underlätta tillgängligheten. Vi 

vill utveckla å-rummet, skapa fler arbetsplatser i centrum. Utan ett levande centrum, ingen 

levande stad. Därför vill vi stötta handel och företagande i ett centrum som nedmonterats 

under många år. 

I våra grannkommuner har men ett fungerande system med p-skivor vilket underlättar för 

alla att parkera oavsett teknikkunnande eller ålder. De idag avgiftsbelagda parkeringarna i 

centrum görs om till avgiftsfria parkeringar under 2 timmar med användning av p-skiva. 

Detta är ett reellt problem eftersom de senaste omläggningarna av parkeringssystemen i 

Uddevalla drastiskt har minskat antalet centrala p-platser med olika parkeringstider från 15 

min., 1 tim., 2 tim.  De parkeringar som fanns på torget vill vi återställa men också 

uppgraderas med elbilsladdare. Vi vill också öka antalet parkeringar på Hamngatorna med 

sidogator. En enkel åtgärd för att öka tillgänglighet och minska möjlighet till felparkeringar. 

Uddevallapartiet vill alltså: 

ATT Uddevalla kommun inför p-skiva för parkeringar i centrum 

ATT Uddevalla kommun inför avgiftsfri parkering i centrum 

ATT Uddevalla kommun omgående märker alla i dag avgiftsbelagda parkeringar i centrum 

till 2 timmar. 

 

För Uddevallapartiet 

 

Ann-Charlott Gustafsson Kent Andreasson           Lars Olsson            Christer Hasslebäck 
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Handläggare 

Trafiktekniker Jörgen Wennergren 

Telefon 0522-69 78 87 
jorgen.wennergren@uddevalla.se 

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 

(UP), Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 

införande av P-skiva i centrum 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet vill i sin motion att. 

Uddevalla kommun inför p-skiva för parkeringarna i centrum. 

Uddevalla kommun inför avgiftsfri parkering i centrum. 

Uddevalla kommun omgående märker alla i dag avgiftsbelagda parkeringar i centrum 

till 2 timmar. 

 

Parkeringsskiva är enligt utredningen av parkeringsbestämmelser i Uddevalla kommun 

gjord av AFRY daterad 2020-09-18, något som inte rekommenderas då en stor del av de 

fördelar som uppnås med parkeringsskiva kan uppnås mer kostnadseffektivt med andra 

regleringar, exempelvis SMS parkering. Platser som skulle kunna lämpa sig för denna 

typ av reglering är mindre platser i centrum som idag regleras med tidsreglering. 

 

Utredningen visar även på vikten av betalning som styrmedel på parkeringar vilket en 

avgiftsfrihet inte blir. Utredningens förslag till åtgärder är att avgiften behöver höjas för 

att styra parkörerna, för att öka rotationen på de platser som behovet finns på. 

 

Tidsregleringen på parkeringar är även det ett styrmedel för att öka tillgängligheten på 

parkeringarna, rotationen på fordon är högre på en 15 minuters parkering jämfört med 

en 2 timmarsparkering. De mest centrala parkeringarna i Uddevalla är därför reglerade 

till 1 timme för att tillgängliggöra platserna för de som besöker handeln för inköp mm. 

Är behovet av att stanna ytterligare längre tid finns platserna i gul zon på 2 timmar eller 

ytterligare zoner med längre tider. Tanken med det är att den som skall göra ett kortare 

besök i centrum skall lätt kunna hitta en plats nära medan den som vill ”flanera” 

omkring i centrum kan parkera lite längre bort så platserna närmare finns tillgängliga 

för dom som önskar göra korta besök som tex äta lunch eller kortare inköp. 

 

Förvaltningens inställning är att gällande reglering fungerar bra i hänseende till den 

beläggning och yta som är tillgänglig i centrum. 

 

Önskas det göras en större utredning av regleringen inom kommunen behövs ett 

politiskt uppdrag till förvaltningen samt avsatta medel för detta. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-24 
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Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 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 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

 

att avslå motionen 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevallapartiet vill i sin motion att. 

- Uddevalla kommun inför p-skiva för parkeringarna i centrum. 

- Uddevalla kommun inför avgiftsfri parkering i centrum. 

- Uddevalla kommun omgående märker alla i dag avgiftsbelagda parkeringar i 

centrum till 2 timmar. 

 

Parkeringsskiva är att jämställa med en betald parkering.  

 

”Om en parkeringsskiva eller motsvarande används, ska tiden 

på denna ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat 

från den tidpunkt då parkeringen påbörjades. Parkeras fordonet 

innan en tidsbegränsning börjar, ska klockslaget för 

tidsbegränsningens början ställas in om fordonet ska stå kvar 

efter denna tidpunkt. Skivan ska placeras framtill i eller, om 

detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig 

och läsbar utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver 

inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då 

tidsbegränsning inte råder.” 

 

Parkeringsskiva är enligt utredningen av parkeringsbestämmelser i Uddevalla kommun 

gjord av AFRY daterad 2020-09-18 något som inte rekommenderas då en stor del av de 

fördelar som uppnås med parkeringsskiva kan mer kostnadseffektivt med andra 

regleringar, exempelvis SMS parkering. Platser som skulle kunna lämpa sig för denna 

typ av reglering är mindre platser. 

 

Utredningen visar även på vikten av betalning som styrmedel på parkeringar vilket en 

avgiftsfrihet inte blir. Utredningens förslag till åtgärder är att avgiften behöver höjas för 

att styra parkörerna för att öka rotationen på de platser som behovet finns på. 

 

Tidsregleringen på parkeringar är även det ett styrmedel för att öka tillgängligheten på 

parkeringarna, rotationen på fordon är högre på en 15 minuters parkering jämfört med 

en 2 timmarsparkering. De mest centrala parkeringarna i Uddevalla är därför reglerade 
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till 1 timme för att tillgängliggöra platserna för de som besöker handeln för inköp mm. 

Är behovet av att stanna ytterligare längre tid finns platserna i gul zon på 2 timmar eller 

ytterligare zoner med längre tider. Tanken med det är att den som skall göra ett kortare 

besök i centrum skall lätt kunna hitta en plats nära medan den som vill ”flanera” 

omkring i centrum kan parkera lite längre bort så platserna närmare finns tillgängliga 

för dom som önskar göra korta besök som tex äta lunch eller kortare inköp. 

 

Förvaltningens inställning är att gällande reglering fungerar bra i hänseende till den 

beläggning och yta samt de politiska beslut som är tagna gällande parkering i centrum. 

 

Tilläggas bör att de 3 parkeringshusen som finns i de centrala delarna av Uddevalla är 

numera till större delen avstängda för allmänheten då efterfrågan på tillfälliga 

parkeringar inte är lika stort som för långtidsparkeringar för företag och boende. Detta 

beror troligen till stor del på att kostnaden för att parkera i parkeringshusen är mer än 

dubbelt så dyrt som att parkera på kommunala gator. 

 

För att ge några exempel. Att parkera 24 timmar i parkeringshuset Hernhut på 

Kilbäcksgatan kostar 202,70 kr medan att parkera på Jacob Trahnsgatan tvärs över 

Kilbäcksgatan kostar 30 kr för 24 timmar. Parkeringshuset Gyldenlöwe kostar 302,90 kr 

för 24 timmar medan Brattgatan kostar 30 kr, Parkeringshuset Lancaster kostar 282,90 

kr/24 timmar och simhallen tar 35 skr. 

Dessa kostnader är för de som inte har någon typ av förhyrning av parkering i dom olika 

parkeringshusen. 

 

 

Önskas det göras en större utredning av regleringen inom kommunen behövs ett 

politiskt uppdrag till förvaltningen samt avsatta medel för detta. 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Jörgen Wennergren 

Förvaltningschef Trafiktekniker 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr SBN 2021/00320 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Kent Andreasson 
(UP, Lars Olsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) om 
införande av P-skiva i centrum 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet vill i sin motion att. 

Uddevalla kommun inför p-skiva för parkeringarna i centrum. 

Uddevalla kommun inför avgiftsfri parkering i centrum. 

Uddevalla kommun omgående märker alla i dag avgiftsbelagda parkeringar i centrum 

till 2 timmar. 

Parkeringsskiva är enligt utredningen av parkeringsbestämmelser i Uddevalla kommun 

gjord av AFRY daterad 2020-09-18 något som inte rekommenderas då en stor del av de 

fördelar som uppnås med parkeringsskiva kan mer kostnadseffektivt med andra 

regleringar, exempelvis SMS parkering. Platser som skulle kunna lämpa sig för denna 

typ av reglering är mindre platser. 

Utredningen visar även på vikten av betalning som styrmedel på parkeringar vilket en 

avgiftsfrihet inte blir. Utredningens förslag till åtgärder är att avgiften behöver höjas för 

att styra parkörerna för att öka rotationen på de platser som behovet finns på. 

Tidsregleringen på parkeringar är även det ett styrmedel för att öka tillgängligheten på 

parkeringarna, rotationen på fordon är högre på en 15 minuters parkering jämfört med 

en 2 timmarsparkering. De mest centrala parkeringarna i Uddevalla är därför reglerade 

till 1 timme för att tillgängliggöra platserna för de som besöker handeln för inköp mm. 

Är behovet av att stanna ytterligare längre tid finns platserna i gul zon på 2 timmar eller 

ytterligare zoner med längre tider. Tanken med det är att den som skall göra ett kortare 

besök i centrum skall lätt kunna hitta en plats nära medan den som vill ”flanera” 

omkring i centrum kan parkera lite längre bort så platserna närmare finns tillgängliga 

för dom som önskar göra korta besök som tex äta lunch eller kortare inköp. 

Förvaltningens inställning är att gällande reglering fungerar bra i hänseende till den 

beläggning och yta samt de politiska beslut som är tagna gällande parkering i centrum. 

Önskas det göras en större utredning av regleringen inom kommunen behövs ett 

politiskt uppdrag till förvaltningen samt avsatta medel för detta. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-24 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 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 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Swen Stålros (M): 

bifall till förslaget i handlingarna 

 

Kent Andreasson (UP): bifall till motionen 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Kent 

Andreassons (UP) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger 

Johansson (L) med fleras yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

 

att avslå motionen 

 

Reservation 

Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

 
Vid protokollet  

Ola Löfgren 

 

Justerat 2022-03-24  

Mikael Staxäng  

Maria Johansson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-24 intygar  

Ola Löfgren 

  
Skickat 2022-03-25 till 

Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 

Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

Motion från Torsten Torstensson (C) och Stig Olsson (C) om att 

ta fram rapport om jordbruksmarkens värden i 

samhällsplaneringen  

Sammanfattning 

Motion inkommen från Torsten Torstensson och Stig Olsson 2020. Gällande byggnation 

på jordbruksmark. De yrkar på att Uddevalla kommun ska besluta att följa Jönköpings 

kommuns exempel och ta fram en rapport om jordbruksmarkens värden i 

samhällsplaneringen (gärna i samråd med LRF och Hushållningssällskapet) och besluta 

om att brukningsvärd jordbruksmark inte skall exploateras i Uddevalla kommun. 

 

Uddevalla kommun har sedan dess via hushållningssällskapet i arbetet med att ta fram 

den nya översiktsplanen inventerat jordbruksmarken i kommunen. Den inventeringen 

resulterade i en rapport och ett kartlager som ligger inlagt i översiktsplanen som ett 

värde i samhällsplaneringen att ta hänsyn till.  

 

Uddevalla kommun följer även miljöbalken om att ingen jordbruksmark får tas i 

anspråk som inte uppfyller krav på samhällsnytta. Översiktsplanen pekar således inte ut 

ny exploatering på jordbruksmark. 

 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2022-03-08 

 Motion från Torsten Torstensson (C) och Stig Olsson (C) om att ta fram rapport 

om jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen, datum 2020-10-07 

 Bilaga om program tillhörande motion från Torsten Torstensson (C) och Stig 

Olsson (C) om att ta fram rapport om jordbruksmarkens värden i 

samhällsplaneringen, datum 2020-10-07 

 Bilaga om Jönköpings kommuns rapport tillhörande motion från Torsten 

Torstensson (C) och Stig Olsson (C) om att ta fram rapport om 

jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen, datum 2020-10-07 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

 

Att anse motionen besvarade med hänvisning till förvaltningens förslag till kommande 

översiktsplan 
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Malin Krantz  Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef för avd. Hållbar tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Torsten Torstensson och Stig Olsson 



Kommunfullmäktige                                                                                        

Uddevalla Kommun    Uddevalla 20201007  

MOTION 

Jönköpings kommun beslutade vid sitt ordinarie kommunfullmäktigemöte den 3 september 2020 att 

anta ”Program avseende jordbruksmarkens värde i samhällsplaneringen”. 

Huvuddragen i programmet är att: 

- Utgångspunkten för framtiden är att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte skall 

ske. 

- Viss jordbruksmark i form av mindre insprängda områden i tätortsstrukturen eller som på 

annat sätt inte fungerar i en brukningsenhet skall kunna exploateras. Detta gäller även 

betesmarker av låg kvalité som ligger isolerade i utkanten av brukningsenheten. Byggnation 

för att möjliggöra generationsskiften för brukningsenheter på landsbygden skall kunna 

genomföras även med de nya riktlinjerna. 

Jönköpings kommun anser att det är fullt möjligt i framtida planeringsdokument att peka ut 

skogsmarker och andra marktyper där byggnation kan ske i stället för brukningsvärd jordbruksmark, 

något som också borde vara fullt möjligt i Uddevalla kommun. Vi bifogar Jönköpings kommuns 

stadsbyggnadskontors rapport om ”Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen”. 

Redan idag säger Miljöbalken att ”jordbruk är av nationellt intresse och att brukningsvärd 

jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk” (MB 3-4). Denna lagstiftning 

valde Jönköpings kommun att sätta som en given miniminivå. 

Noterbart är att Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsnämnd vid tidigare tillfälle fått avslag av 

Länsstyrelsen vid bygglov på jordbruksmark på fastigheten Berg i Forshälla socken efter överklagande 

av LRF:s kommungrupp. 

Ungefär 600 hektar åkermark bebyggs varje år i Sverige, mark som inte kommer att kunna brukas 

igen. Detta påverkar landets självförsörjning och den nationella och regionala livsmedelsstrategin 

men även ekosystemet och den biologiska mångfalden. 

Vi yrkar på att Uddevalla kommun beslutar att följa Jönköpings kommuns exempel och tar fram en 

rapport om jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen (gärna i samråd med LRF och 

Hushållningssällskapet) och besluta om att brukningsvärd jordbruksmark inte skall exploateras i 

Uddevalla kommun. 

 

Torsten Torstensson  Stig Olsson                                                                

Ledamot Kommunfullmäktige Ledamot Kommunfullmäktige 

 

Bil. Jönköpings kommuns rapport om jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen

      

   



 

 

 

 

 



Program avseende Jordbruksmarkens värde i 
samhällsplaneringen

Följande riktlinjer gäller för framtida inriktning av arbetet med 
”Utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare” och ny Översiktsplan avseende 
jordbruksmarken:

 En ändrad planeringsinriktning ska nu omedelbart genomföras i Jönköpings kommun 
där utgångspunkten för framtiden är att exploatering av brukningsvärd 
jordbruksmark inte ska ske. Detta är nödvändigt för att klara vår framtida 
livsmedelsförsörjning och bidrar på ett positivt sätt till världens klimatutmaning. 

 Denna nödvändiga omställning ska ske samtidigt som vi klarar byggnation av nya 
bostäder, nya verksamhetsområden för industri samt andra samhällsviktiga 
funktioner som skolor etc, så att den positiva utvecklingen som finns i kommunen 
kan fortsätta. Detta är fullt möjligt genom att i framtida planeringsdokument peka ut 
skogsmarker och andra marktyper där byggnation kan ske istället för brukningsvärd 
jordbruksmark som idag endast utgör ca 16 % av kommunens landareal. Vid 
planering ska fortsatt hänsyn tas till värdefulla skogsmarker och tätortsnära skogar 
som har betydelse för rekreation etc, men det finns ändå andra stora markytor i 
kommunen där byggnation är lämplig.   

 Den nu gällande översiktsplanen innehåller många utpekade markområden för 
nyexploatering och byggnation som inte är brukningsvärd jordbruksmark och som 
tillsammans med omvandlingsområden och förtätningsområden räcker för 
kommunens behov under många år. Uppgiften för den framtida 
planeringsinriktningen är nu att säkra långsiktig utveckling genom att peka ut nya 
områden för byggnation istället för de områden i nuvarande översiktsplan som 
utgörs av brukningsvärd jordbruksmark.

 Att hela kommunen ska leva och utvecklas är fortfarande en lika viktig utgångspunkt 
som tidigare vilket innebär att alla kommundelar måste få del av tillkommande nya 
områden för bostäder och verksamheter. Detta är också fullt möjligt då det finns 
andra marktyper än brukningsvärd jordbruksmark i alla kommundelar. 

 Viss jordbruksmark i form av mindre områden som ligger insprängda i 
tätortsstrukturen eller på annat sätt inte fungerar i en brukningsenhet ska kunna 
exploateras. Detta gäller även betesmarker av låg kvalité som ligger isolerade i 
utkanten av brukningsenheten. Byggnation för att möjliggöra generationsskiften för 
brukningsenheter på landsbygden kommer liksom idag att kunna genomföras även 
med de nya riktlinjerna. Ett system för kompensationsåtgärder då jordbruksmark tas i 
anspråk för väsentligt samhällsintresse ska utredas.       



 

STADSBYGGNADSKONTORET 

 

 

Stadsbyggnadskontoret  

Åsa Lindblom  

2019-04-30 
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samhällsplaneringen  
 

 

  



- 2 - 

 

Innehåll 
Jordbruksmarkens värden i samhällsplaneringen ....................................................... 1 

Sammanfattning ......................................................................................................... 4 

Inledning ..................................................................................................................... 5 

Syfte ........................................................................................................................... 5 

Mål .............................................................................................................................. 5 

Metod.......................................................................................................................... 5 

Avgränsning ................................................................................................................ 5 

Bakgrund .................................................................................................................... 6 

Lagstiftning ................................................................................................................. 7 

Rättsläge .................................................................................................................... 7 

Jordbruksmarken i regionala, nationella och internationella mål .............................. 10 

Agenda 2030 ............................................................................................................ 10 

Miljömål .................................................................................................................... 10 

Nationell och regional livsmedelsstrategi .................................................................. 11 

Nuläge jordbruksmark............................................................................................... 13 

Jordbruksmark i kommunens översiktsplan 2016 ..................................................... 15 

Jordbruksmarkens värden ........................................................................................ 16 

Ekosystemtjänst ....................................................................................................... 16 

Värde i Jönköpings kommun .................................................................................... 16 

Sammanfattning ekosystemtjänster på jordbruksmark ............................................. 17 

Karaktärsområden .................................................................................................... 23 

Modell för analys av exploateringar på jordbruksmark ............................................. 24 

Alternativ ................................................................................................................... 28 

Alternativ 0 Ingen jordbruksmark tas i anspråk ......................................................... 30 

Alternativ 1 en större del av exploateringen sker på jordbruksmark ......................... 32 

Alternativ 2 en viss del av exploateringen sker på jordbruksmark ............................ 33 

Alternativ 3 en liten del av exploateringen sker på jordbruksmark ............................ 34 

Alternativ bebyggelseutveckling och dess konsekvenser ......................................... 36 

Kommunens ställningstaganden ............................................................................... 40 

Övergripande mål ..................................................................................................... 40 

Vad är brukningsvärd jordbruksmark ........................................................................ 40 



- 3 - 

Referenslista ............................................................................................................. 43 

Bilaga 1 Ekosystemtjänster och samhällsnytta ......................................................... 45 

Ekosystemtjänster, värdering ................................................................................... 45 

Samhällsnytta ........................................................................................................... 50 

Referenslista bilaga 1 ............................................................................................... 57 

Bilaga 2 Exempel Excelverktyg för sammanvägning ................................................ 58 

Bilaga 3 Fortsatt arbete/riktlinjer ............................................................................... 61 

Förhandsbesked för bygglov .................................................................................... 61 

Detaljplan och förhandsbesked ................................................................................ 61 

Utbyggnadsstrategi/Översiktsplan ............................................................................ 63 

Bilaga 4 ..................................................................................................................... 64 

Bilaga 5 Alternativkartor............................................................................................ 69 

Alternativ 1 ................................................................................................................ 70 

Alternativ 2 ................................................................................................................ 71 

Alternativ 3 ................................................................................................................ 72 

Nollalternativ ............................................................................................................. 73 

Bilaga 6 Jordbruksmarkens ekosystemtjänster, värde ............................................. 74 

Västra delen  ............................................................................................................ 75 

Östra delen ............................................................................................................... 76 

Norra delen ............................................................................................................... 77 

 

 

  



- 4 - 

Sammanfattning 

Jordbruksmarken i Sverige minskar, samtidigt har en nationell och regional livsmedelsstrategi 

antagits som säger att livsmedelsproduktionen ska öka. Jönköping ligger i likhet med många 

andra orter till stor del omgivet av jordbruksmark och det finns därför en målkonflikt mellan 

viljan att spara på jordbruksmarken och behovet av att exploatera för att klara 

bostadsförsörjningen och hitta ny mark till verksamheter.  

 

Enligt Miljöbalken är jordbruk av nationellt intresse. Enligt lagtextens (MB 3:4) formulering 

får brukningsvärd jordbruksmark ”tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 

på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. 

Lagstiftningen är grunden för detta utredningsarbete. Därutöver är målsättningen att väga 

jordbruksmarkens intressen mot andra intressen på ett sådant sätt att vi på bästa sätt bidrar till 

ett långsiktigt hållbart samhälle.  

 

Kommunens målsättning är att minska andelen ny bebyggelse som sker på jordbruksmark (i 

jämförelse med översiktsplanen 2016). Vid ställningstagande till om en exploatering på 

jordbruksmark kan ske ska jordbruksmarkens ekosystemtjänster bedömas gentemot 

samhällsnyttan med exploateringen. Föreliggande rapport presenterar en modell för hur 

jordbruksmarkens värden kan avvägas mot samhällsnyttan. 

 

De exploateringsområden som finns med i kommunens översiktsplan har analyserats utifrån 

den föreslagna modellen och flera alternativ har tagits fram. Alternativ noll som innebär ingen 

exploatering på jordbruksmark, alternativ 1 med en stor andel av exploateringen på 

jordbruksmark, alternativ 2 med en viss del av exploateringen på jordbruksmark och alternativ 

3 med en liten del av exploateringen på jordbruksmark. 

 

Utredningen är på remiss maj-september och efter remisstiden kommer ställning tas till de 

olika alternativen utifrån de remissvar som kommit in.  

  



- 5 - 

Inledning 

Syfte 

Projektets syfte är att klargöra hur kommunen ska avväga jordbruksmarkens intresse mot 

andra intressen i samhällsplaneringen. Utifrån den utredningen av jordbruksmarkens värden 

som gjorts förtydliga vilka värden, områden eller samband som kommunen anser ska väga 

tyngst. Programmet ska utgöra ett underlag för den fysiska planeringen och inarbetas i 

framtida översiktsplaner. 

 

Den lagstiftning som återfinns i miljöbalken när det gäller jordbruksmark har i projektet setts 

som en given miniminivå. Målet i projektet är att komma fram till avvägningar mellan 

jordbruksmarkens värden och andra samhällsintressen som medverkar till en långsiktigt 

hållbar samhällsutveckling.  Projektet ska även belysa de målkonflikter som finns mellan 

olika samhällsmål.  

 

Mål 

Målet är tydliga ställningstaganden så att det lätt för den enskilda att uppfatta hur kommunen 

ser på jordbruksmarkens värden kontra andra samhällsintressen samt tydligt för handläggaren 

i bedömningen av det enskilda ärendet. Arbetet ska resultera i ett program med mål, strategier 

och ställningstaganden som antas av kommunfullmäktige, samt tillhörande 

handläggningsrutiner för förvaltningen. I remissversionen redovisas flera olika alternativ men 

målet är att i slutversionen redovisa ett alternativ där ställning tas till alla områden i 

kommunens översiktsplan.  

Metod 

Arbetet inleddes våren 2018 med en workshop i tekniska utskottet med syfte att ge en politisk 

förankring till arbetet. Därefter har en omvärldsanalys av hur andra kommuner arbetar och hur 

rättsläget ser ut genomförts. En modell för bedömning av jordbruksmarkens värden och 

samhällsnyttan av en exploatering har arbetats fram och likaså GIS-underlag och exceltabeller 

för att kunna arbeta med modellen. Exploateringsområden i kommunens översiktsplan har 

bedömts efter modellen. Därefter har fyra olika alternativ där olika mängd jordbruksmark tas i 

anspråk arbetats fram och konsekvensbeskrivits. I bedömningen av varje enskilt område 

jämförs dessa med övriga områden som innehåller jordbruksmark i översiktsplanen. Värt att 

vara uppmärksam på är att områdena inte är representativa för hela kommunens 

jordbruksmark utan att de sett som helhet har något högre värden när det gäller 

ekosystemtjänster i jämförelse med samtliga jordbruksmarksområden i kommunen.  

 

Avgränsning 

Utredningen ska föreslå en modell för hur jordbruksmarkens värden kan vägas mot andra 

samhällsintressen. I utredningen tas ställning till de exploateringsområden som finns i 

översiktsplanen. Utredningen föreslår dock inte några ersättningsområden för de områden 

som i utredningen bedömts som olämpliga att exploatera med hänsyn till jordbruksmarkens 
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värden. Frågan om att hitta annan mark, andra exploateringsmöjligheter för att uppnå de antal 

nya bostäder och verksamhetsområden som behövs får istället hanteras inom kommande 

utbyggnadsstrategi. Det innebär också att de ställningstaganden till markens lämplighet som 

återfinns i denna rapport kan komma att ändras över tiden till exempel om ny samhällsservice 

tillkommer inom ett område eller andra förutsättningar ändras eller utvärderingen av 

alternativen i utbyggnadsstrategin ger anledning till en annan bedömning. Fram till att 

förutsättningarna ändras ska dock denna rapport ge vägledning i detaljplane- och 

bygglovsärenden.  

Bakgrund 

De flesta större städerna i Sverige är helt naturligt lokaliserade till slättbygderna. Där har 

förutsättningarna för livsmedelsförsörjning historiskt sett varit goda. Många städer, tätorter 

och infrastruktur behöver mer mark. Därför uppstår markanvändningskonflikter när 

exploatering av jordbruksmarken ska vägas mot fortsatt jordbruksdrift. Den mark som har ett 

högt exploateringstryck är också ofta mycket värdefulla från produktionssynpunkt. 

Lagstiftningen pekar ut kommunerna som de som ska göra avvägningarna men är också tydlig 

med att kommunerna ska vara restriktiva med exploatering av jordbruksmark 

Processen att omvandla jordbruksmark till stadsområden är i princip irreversibel. 

Jordbruksmark som har vuxit igen kan man däremot användas till jordbruksverksamhet igen. 

 

Enligt Miljöbalken är jordbruk av nationellt intresse. Enligt lagtextens (MB 3:4) formulering 

får brukningsvärd jordbruksmark ”tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 

på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. 
Jordbruksverket har utvärderat hur bestämmelsen tillämpas och konstaterar att tillämpningen 

brister och att skyddet för marken därför inte fungerar som avsett (Jordbruksverket 2013). 

 

I Jönköpings kommuns översiktsplan från 2016 gavs i uppdrag att ta fram: ”En utredning om 

jordbruksmarkens värden som inbegriper aspekterna näringsliv, naturvärden, friluftsliv, 

ekosystemtjänster samt försörjning/matsuveränitet”. Aspekten försörjning/matsuveränitet 

valdes sedermera bort då denna fråga utreds på regional nivå. I Kommunprogram för 

Jönköpings kommun 2019-2022 står det: ” Kommunen ska sträva efter att brukningsvärd 

jordbruksmark i princip ska reserveras för jordbruksändamål”. 

 

En första utredning som underlag till detta program har genomförts och sammanställts i 

rapporten ” Jordbruksmarkens värde i Jönköpings kommun”. Utförare av utredningen var 

WSP, som till sin hjälp hade en intern dialoggrupp med tjänstemän från olika förvaltningar, 

liksom en extern dialoggrupp med lantbrukare från kommunen. 

För att kunna utgöra ett planeringsunderlag som ger konkret stöd i ställningstaganden kring 

hur vi använder jordbruksmarken på bästa sätt för att långsiktigt utveckla Jönköpings 

kommun behöver WSP:s utredning kompletteras med mål och ställningstaganden när det 

gäller hur kommunen ser på jordbruksmarkens värden vid en avvägning mot andra 

samhällsintressen.  

Kommunen har antagit målsättningen att bygga 1000 bostäder per år varav 200 småhus. Det 

finns också ett behov av mark för industri och annan verksamhet. Hur dessa målsättning ska 

kunna uppfyllas när mindre jordbruksmark tas i anspråk kommer att utredas i kommande 

utbyggnadsstrategi. 
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Lagstiftning 

3 kap 4 § MB 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får 

tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

 

Rättsläge 

 

Brukningsvärd jordbruksmark 

Med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och 

övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.  

Bestämmelserna om hushållning av jordbruksmark i miljöbalken är de samma som de som 

tidigare fanns i lagen om hushållning med naturresurser och enligt förarbetena till miljöbalken 

skulle bestämmelserna om hushållning med jordbruksmark lyftas in i miljöbalken utan 

ändring. I förarbetena till lagen om hushållning med naturresurser står det att med begreppet 

brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion och att det har samma innebörd som enligt 

lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark. Lagen om skötsel av jordbruksmark är 

numera upphävd och i den angavs att med jordbruksmark avses sådan jordbruksmark och 

kultiverad betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som jordbruksfastighet.  Åkermark 

och kultiverad betesmark har samma innebörd som motsvarande begrepp i 1§ jordhävdslagen. 

Med åker avsåg man mark som har plöjts och används för växtodling och fältmässig odling av 

köksväxter, bär och frukt. Med kultiverad betesmark avsågs gräsbärande mark som har 

förbättrats genom röjning, bearbetning med redskap eller sådd med vallväxter. Även mark 

som tidigare varit åker och används för bete räknas som kultiverad betesmark.  

 

I målen P 4087-15, P 5481-17  och P 4848-16 drar MÖD (miljööverdomstolen) slutsatsen att 

även kultiverad betesmark som har förbättrats genom röjning eller tidigare varit åker och som 

utnyttjas som bete kan utgöra jordbruksmark. 

 

I mål P 4848-16  konstaterar MÖD att mark som har använts för jordbruksproduktion i närtid 

är brukningsvärd. Det faktum att en jordbrukare lämnat in en anmälan om att ta marken ur 

produktion och att anmälan accepterats av länsstyrelsen gör inte att marken faller utanför 

begreppet brukningsvärd jordbruksmark. I mål P 5481–17 drar MÖD slutsatsen att berörd 

betesmark är brukningsvärd även om den under en tid varit skogbevuxen. 
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I mål 2018- P 3507 gör MÖD bedömningen att mark som har använts som betesmark med 

hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar inte är att bedöma som lämpad för 

jordbruksproduktion. Det aktuella fallet gäller betesmark som endast vid enstaka tillfällen har 

använts för bete under senare år. Den är omgiven av skogbeklädd mark och därmed avskild 

från annan jordbruksmark. Med beaktande av betesmarkens förhållandevis begränsade area 

samt dess lokalisering i vad som närmast är en lucka i skogsmarken, kan en etablering i 

enlighet med sökt förhandsbesked inte på ett påtagligt sätt anses motverka ett rationellt 

jordbruk i ett större perspektiv. 

 

Väsentligt samhällsintresse 

Det är endast väsentliga samhällsintressen som kan motivera avsteg från bestämmelsen. 

Exempel på sådana väsentliga samhällsintressen som omfattas av bestämmelsen är 

bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära 

varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att 

säkerställa rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53).  

Verksamheter är inte per automatik väsentligt samhällsintresse och här behöver utredas 

närmare vilka verksamheter som kan hävdas som väsentligt samhällsintresse. 

Verksamhetsområden kan exempelvis hävdas att det är av väsentligt samhällsintresse att 

kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra. MÖD har också bedömt att en 

konsthall inte utgör ett väsentligt samhällsintresse och av den anledningen upphävt en 

detaljplan i ärende P 1436-17. 

 

Bostadsförsörjning är ett väsentligt samhällsintresse. Det finns domar som visar att enstaka 

bostadshus (som inte omfattas av detaljplan) inte kan anses utgöra ett väsentligt 

samhällsintresse. I mål P 4087-15 skriver MÖD att uppförande av ett bostadshus inte kan 

utgöra ett väsentligt samhällsintresse. I mål P 4848-16  skriver MÖD att uppförande av tre 

enbostadshus inte kan ses som ett väsentligt allmänintresse.  
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Alternativ 

I lagstiftningen uttrycks att det ska utredas om en lokalisering av det väsentliga 

samhällsintresset kan ordnas på ett tillfredsställande sätt på annan mark än jordbruksmark. I 

det sammanhanget menade regeringen att uttrycket tillfredsställande avser att lokaliseringen 

av exploateringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig. 

(Jordbruksverket 2015). Om avvägningen faller ut till exploateringsintressets fördel så ska 

byggnader och anläggningar med mera lokaliseras och utformas så att jordbrukets intressen 

skadas så lite som möjligt.  

 

Det är av avgörande betydelse att detaljplanen stämmer med översiktsplanen och att 

planhandlingarna visar att det väsentliga samhällsintresset inte kan tillgodoses på annan plats. 

I mål P 1188-17 och P 5481-17 upphäver MÖD detaljplaner med motiveringen att det av 

planbeskrivningen inte framgår att behovet av bostäder inte kan tillgodoses på annan mark. 

De aktuella planområdena var inte heller utpekade i översiktsplanerna som 

utbyggnadsområde. I ärende P 3809-18 upphävs ett förhandsbesked för fem enbostadshus 

med hänvisning till att ”tillgänglig utredning inte ger stöd för slutsatsen att detta intresse inte 

kan tillgodoses utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk”. Området ingår i ett större 

område som utpekats för ny, kompletterande bebyggelse i översiktsplanen. Det i 

översiktsplanen utpekade området är dock förhållandevis stort och det är oklart definierat var 

bebyggelse kan godtas. Av översiktsplanen framgår i det aktuella fallet att jordbruksmark inte 

ska bebyggas.  
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Jordbruksmarken i regionala, nationella och 

internationella mål 

I Jönköpings kommun arbetar kommunen med ”program för hållbar utveckling” med syfte att 

bidra till att Agenda 2030 och de nationella miljömålen.  

 

Agenda 2030 

Agenda 2030 är 17 globala mål för hållbar utveckling.  Av dessa är några särskilt relevanta 

när det handlar om att resurshushålla med jordbruksmark.  

Mål nummer 2 Ingen hunger innefattar att avskaffa hungern, uppnå tryggad 

livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.  

 

Mål nummer 15 Ekosystem och biologisk mångfald handlar om att skydda, återställa och 

främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem samt hejda förlusten av biologisk 

mångfald. 

Miljömål 

När det gäller de svenska miljökvalitetsmålen är livsmedelsproduktionen genom jordbruket 

kopplade till flera av dem, exempelvis Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, 

Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, 

Myllrande våtmarker och Giftfri miljö. Dessutom är generationsmålets övergripande mål, att 

lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta utan att 

exportera miljöproblem till omvärlden, av fundamental betydelse för jordbrukets miljöarbete. 

De effekter som uppstår i omvärlden måste därför beaktas, inte minst när det gäller globala 

miljöproblem såsom utsläpp av växthusgaser, där en minskning av de totala globala utsläppen 

är målet (prop. 2016/17:104).  
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Miljömålet ett rikt odlingslandskap. 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

 

Bland de åtgärder som föreslås återfinns att kommunerna i planarbetet behöver utveckla 

arbetet med långsiktig förvaltning av jordbruksmark. Kommunerna behöver ha kunskap om 

jordbruksmarkens värden utifrån nutida och framtida livsmedelsproduktion för att kunna göra 

avvägningar i planeringen (Sveriges miljömål, 2019). 

 

Nationell och regional livsmedelsstrategi 

Jordbruksmarken blir allt viktigare för livsmedelsförsörjningen, både i Sverige och globalt. 

Enligt den nationella strategin ska en konkurrenskraftig livsmedelskedja skapas och en 

produktionsökning som bidrar till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Effekten av 

detta blir att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.  

I den nationella strategin framgår tydligt att produktionsökningen ska ske på ett hållbart sätt 

och bidra till att uppfylla relevanta miljömål. 

”Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig 

livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som 

relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och 

bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både 

konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En 

produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av 

livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.”  
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Sverige är i dagsläget starkt beroende av import av livsmedel. I en livsmedelsstrategi för 

Sverige lyfts vikten av en god nationell livsmedelsförsörjning i händelse av krig och/eller 

strypt livsmedelsförsörjning från omvärlden. Även klimatförändringarna lyfts fram i ett längre 

perspektiv och de påfrestningar dessa kan komma att innebära för den globala 

livsmedelsförsörjningen. Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska 

produktionen, förutsätter att företagen har tillgång till produktiva mark- och vattenresurser. I 

den fysiska planeringen behöver hänsyn tas till jordbruksproduktionen tillsammans med andra 

samhällsintressen. Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas. 

 

I utredningen av livsmedelsstrategin bedöms att tillgången på mark är tillräcklig för den 

ökning av produktionen som förutses enligt visionen för 2030. Avgörande för att uppnå 

visionen är i stället produktivitetsutvecklingen framöver. Trots att den svenska 

jordbruksarealen i nuläget inte är begränsande för sektorns utveckling så konstaterar 

utredningen att den kan bli det på sikt. Utgångspunkten bör vara att där Sverige har bra 

produktionsresurser för jordbruk bör dessa bevaras, brukas och utvecklas för att ta tillvara 

möjligheten till resurseffektivt brukande och god produktivitet. Sammantaget anser 

regeringen att det behöver säkerställas att hänsyn tas till jordbruksproduktionen, jämte andra 

samhällsintressen, i den fysiska planeringen. I de fall som jordbruksmark exploateras är det 

viktigt att minimera fragmentering och den andel av marken som tas i anspråk (prop. 

2016/17:104). 

 

Den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län till 2030 ska bryta ner den nationella 

livsmedelsstrategin på regional nivå genom att se till länets unika förutsättningar. I länet finns 

goda förutsättningar att producera mer och fler typer av livsmedel än vad som görs idag. 

Ambitionsnivån i den regionala livsmedelsstrategin är därför att länet som helhet inte bara 

ökar sin livsmedelsproduktion och sin egen självförsörjningsgrad, utan också bidrar till det 

nationella målet genom att, där det är lämpligt, producera mer än länets konsumtion. 

Jordbruksmarken minskar i länet. Ofta rör det sig om exploateringar för bebyggelse eller 

infrastruktur, men också igenväxning av jordbruksmark är ett problem i delar av länet. För en 

fortsatt hållbar och ökad livsmedelsproduktion måste jordbruksmarken värnas bättre. I ett 

långsiktigt och globalt perspektiv ska det anses att all jordbruksmark är brukningsvärd och i 

största möjliga mån ska annan mark användas. Detta ska också gälla jordbruksmark som 

brukats tidigare. Om jordbruksmark ska exploateras ska det ske efter noga övervägande kring 

markens brukningsvärde och efter en bedömning om väsentligt samhällsintresse 

(Länsstyrelsen och Region Jönköpings län 2018). 
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Nuläge jordbruksmark 

Nybildning av jordbruksmark tar tusentals år - i ett mänskligt perspektiv är den en icke 

förnyelsebar resurs. Jordbruksmark som försvinner genom exploatering går inte att återställa 

(Jordbruksverket 2013). FAO (food and agricultural organisations of the United nations) 

skriver att världens befolkning väntas öka till 8 miljarder år 2030 och att det innebär 

ytterligare 2 miljarder som ska mättas.  Klimatförändringarna kommer också att förändra 

förutsättningarna för att bedriva jordbruk globalt såväl som i Sverige.  

 

I Sverige har vi tillgång till 0,3 ha åkermark per person men konsumerar motsvarande 0,4 ha. 

Globalt är tillgången 0,21 ha per person. ( Linner och Messin 2011). Andelen jordbruksmark 

per person minskar i världen.  

 

Självförsörjningsgraden i Sverige har minskat dramatiskt från 90 % till 50 % sedan 1990-

talet. Vi ser en förväntad befolkningsökning och med mål om en ökad självförsörjningsgrad, 

kommer marken inte att räcka till framöver. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2019) Mellan 

1995 och 2015 har den brukade jordbruksmarken i Sverige minskat med 177 000 hektar eller 

6,3 procent (proposition 2016/17:104). I dag exploateras ca 600–700 hektar jordbruksmark om 

året för bebyggelse och anläggningar i Sverige (Jordbruksverket, 2013). 

 

Förändringar av markanvändningen i Sverige påverkar markanvändning på andra platser på 

jorden. När vi lägger ner jordbruksmark i Sverige odlas ny mark eller intensifieras befintlig 

markanvändning någon annanstans. Detta kan leda till miljöproblem på andra platser i 

världen. (Kungliga skogs- och lantbruksakademin, 2012).  

 

Årligen omvandlas 8 miljoner hektar regnskog och savann till åkermark eller bete. Samtidigt 

försvinner mellan 5 och 10 miljoner hektar åkermark årligen. Det sker genom att jordar blir 

öken, försaltas, bebyggs eller försvinner med vind eller vatten. 

(Jordbruksverket/hushållningssällskapet i väst, 2019) 

Att nyodla tar olika lång tid beroende på vilken mark man utgår från, men all mark är inte 

lämplig att nyodla. Att nyodla skogsmark till odlingsbar jordbruksmark är kostsamt och 

kräver mycket insatsmedel i form av energi och ofta även växtnäring. Det tar också tid att 

uppnå en god odlingsjord. Även uppodling av igenvuxen åker kräver stora resurser 

energimässigt och ekonomiskt men efter betydligt kortare tid kan en tidigare åker som redan 

har matjordslager, återfå status som god åkermark.( Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2014) 

I dag sker nyodling i Sverige främst för att öka mängden mark nära gårdscentrum (Solbär, 

2011) 

 

Jordbruksverksamhet nära bostäder kan också vara utsatt för begränsningar av hur jordbruket 

får bedrivas med hänvisning till att jordbruk bl.a. kan ge upphov till buller och lukt. Sådana 

begränsningar kan påverka både befintlig drift och möjligheten att utvidga eller ändra 

produktionen på jordbruksfastigheten.  
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För att kunna ta hänsyn till både jordbrukets och närboendes intressen i den fysiska 

planeringen är det nödvändigt att myndigheter och kommuner har goda kunskaper om såväl 

jordbruksproduktionens behov och värden som om den påverkan som den medför (Prop. 

2016/17:104). 

 

Jönköpings kommun  
Jönköpings kommun har en areal av 1480 km2. Av landarealen utgör 12,25 % åker och 3,9 % 

bete (SCB, 2010). Åkermarken används huvudsakligen för slåtter- och betesvall (65 %) 

(WSP, 2017) I Jönköpings kommun fanns 2014 594 jordbruksföretag som sysselsatte 550 

personer. Företag med inriktning animalieproduktion övervägde, totalt 67 %. Jönköpings 

kommun är den fjärde kommunen i Sverige sett till flest mjölkgårdar. Antalet hästföretag 

uppgår till 176 stycken.  Ur ett nationellt perspektiv är även odlingen och förädling av frukt 

och bär, framförallt äpple, relativt stor. (WSP, 2017) Enligt statistikuppgifter har blocklagd 

(Ett block är ett avgränsat område med jordbruksmark.) jordbruksmark i Jönköpings kommun 

minskat med knappt tre procent (980 ha) mellan åren 2010 och 2016 (LRF, 2017). 

Undersökningar i Jönköpings kommun visar att totalt 115 ha jordbruksmark har exploaterats 

för bebyggelse mellan åren 2008 och 2015 (WSP, 2017). 

 

På 1970-talet gjordes en värdering av jordbruksmark utifrån skördekartor till vilken det ofta 

hänvisas. Underlaget bedöms av jordbruksverket ge en översiktlig bild men i delar vara 

inaktuellt. Jönköpings kommun är i denna värdering bedömd som huvudsakligen klass 4 (på 

en skala 1-10 där 10 är högst). Den mesta åkermarken i Sverige har klass 2–4.  
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Jordbruksmark i kommunens översiktsplan 2016 

I kommunens gällande översiktsplan, som antogs 2016 står det: 

 

Jordbruksmark som försvinner genom exploatering går inte att återställa. 

Förtätning är den viktigaste strategin för att undvika att byggnation sker på 

jordbruksmark. På landsbygden bör nybyggnation främst ske genom förtätning i 

befintliga orter och samhällen. Genom att styra landsbygdsutvecklingen längs 

stråk med god kollektivtrafik motverkar man utspridd bebyggelse. På så sätt 

undviker man att jordbrukslandskapet fragmenteras.  Den utbyggnad som anses 

nödvändig bör planeras så att exploateringsarealen blir så lite som möjligt.  

I översiktsplanen har också kommunen satt upp följande riktlinjer när det gäller exploatering 

på jordbruksmark:  

 I de stora öppna jordbrukslandskapen ska kommunen vara restriktiv mot exploatering och 

med att tillåta annan markanvändning. 

 Stor försiktighet och restriktivitet gäller för att tillåta ny bebyggelse och exploatera i 

områden utan befintlig bebyggelse.  

 Nya byggnader och anläggningar ska förläggas så att de inte inverkar negativt på jord- och 

skogsbrukets bedrivande, eller på natur-, kultur- och friluftsintressen, samt anpassas till 

befintlig bebyggelse, landskapsbild, service och vägnät.  

 Kommunen ska göra en utredning över samt värdering av kommunens jordbruksmark 

inklusive dess ekosystemtjänster senast 2017. Den ska ligga till grund för bedömningar av 

nyexploatering av markområden. Arbetet kan göras via ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen, en TÖP eller genom ett motsvarande översiktligt planeringsunderlag. 

 

I kommunen utbyggnadsstrategi som gjordes före översiktsplanen jämförs olika 

utbyggnadsalternativ med avseende på hur mycket jordbruksmark som tas i anspråk. Scenario 

5 i utbyggnadsstrategin (samrådshandlingen) handlar om att hushålla med åkermark. Det 

alternativ som valdes, alternativ 2, är det som tog minst jordbruksmark i anspråk. Kommunen 

kommer att påbörja arbete med ny utbyggnadsstrategi under 2019. 
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Jordbruksmarkens värden 

På uppdrag av kommunen tog WSP 2017 fram en rapport ”Jordbruksmarkens värde i 

Jönköpings kommun”. I rapporten beskrivs nuläget och Jönköpings profil som en kött- och 

animalieproducerande kommun. Vidare identifieras i samråd med en extern dialoggrupp 

bestående av jordbruksföretagare i kommunen åtta ekosystemtjänster som relevanta för att 

bedöma jordbruksmarkens värden i Jönköpings kommun. Där så är möjligt försöker 

rapportens författare också att sätta ett monetärt värde på de olika ekosystemtjänsterna.  

Ekosystemtjänst Värde i Jönköpings kommun 
Pollinering  Främst av betydelse för äpple, höstraps och åkerböna 

 Totalt värde: 10,6 miljoner kronor per år, varav äpple 
utgör 8,6 milj.kr/år. 

Markinfiltration  Ej möjlig att värdera i hela kommunen 

Klimatreglering  Totalt värde av den samlade kolinlagringen (netto) i 
kommunen uppgår till mellan 10-30 milj. kr/år. 

Jordbruksproduktion  Värdet av vegetabilieproduktionen (exkl. grovfoder) 
uppgår till 34 milj. kr/år 

 Värdet av vall, bete och grönfoder (grovfoder) uppgår till 
96 milj. kr/år 

 Värdet av animalieproduktionen uppgår till 257 milj. 
kr/år, varav mjölkproduktionen står för 175 milj. kr/år. 

Observera att dessa siffror ej kan summeras ihop, då det 
leder till dubbelräkning. 

 Räknat i tillskott till regionalekonomin motsvarar 
jordbrukets produktion i Jönköping (2014) ett värde på 
409,9 miljoner kr. 

Upplevelsevärden genom  

friluftsliv och rekreation 
 

 Upplevelsevärden i form av friluftsliv uppskattas till ca 6,2 
milj. kr/år 

Värdet av att bo nära 
vackra jordbrukslandskap 

 Bruksvärden för bostäder i jordbrukslandskapet 
uppskattas till ca 1,7 milj. kr/år 

Möjligheten att kunna 
förstå landskapets 
funktion och historia 

 Jordbrukslandskapets kunskapsvärden uppskattas till ca 
1,7 milj. kr/år 

Livsmiljöer och biologisk 
mångfald 

 Ingen kvantitativ eller monetär värdering av nytta av 
biologisk mångfald i odlingslandskapet har gjorts, 
eftersom den kan betraktas som en stödjande 
ekosystemtjänst och därmed också påverkar andra 
tjänster. 
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Ekosystemtjänsterna i WSP:s rapport har legat till grund för att bedöma ekosystemtjänsterna 

för enskilda områden i denna rapport. 

I rapporten har också ett antal tröskelvärden för framtida produktion tagits fram. Tanken med 

tröskelvärden är att planerare och beslutsfattare ska få större insikt om vilka förutsättningar 

som möter företagare inom jordbruket. Dessa kan användas för att kunna ställa relevanta 

frågor till berörda jordbrukare och förstå de konsekvenser som kan bli av en exploatering. Det 

mest begränsande tröskelvärdet är spridning av gödsel och det styrs genom lag. För en 

mjölkko behövs 0,7-0,9 ha åkermark för en häst 0,3-0,4 ha. Spridningsarealerna bör finnas 

inom en radie från gården på i genomsnitt 7,5 km för att körsträckorna ska vara långsiktigt 

lönsamma 

 

Sammanfattning ekosystemtjänster på jordbruksmark  

På följande sidor redovisas kartor över kommunen som visar i vilka områden vi har de högsta 

och de lägsta värdena när det gäller ekosystemtjänster. Kartan är något förenklad och ska 

därför bara användas för att få en övergripande bild och inte för att bedöma värdet av ett 

enskilt block.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att många av områdena med de högsta värdena ligger 

i närheten till tätorterna. Vissa ekosystemtjänster som värdet av att bo nära jordbrukslandskap 

och friluftslivsvärden är också naturligt ofta lokaliserade till tätorterna. Skärstaddalen, 

Visingsö och Gränna är också områden som sticker ut när det gäller höga värden sammanlagt 

på ekosystemtjänsterna.  

Områdena kring Vättern är de mest uppodlade. Högsta koncentrationerna av åker- och 

betesmark finner vi på Visingsö. Vätterbranterna och det småbrutna jordbrukslandskapet på 

höjderna har också relativt höga koncentrationer (se bild 1).  

Djurhållningsplatser är i stort sett lokaliserade till samma områden som växtodlingen och 

betet. Högsta koncentrationerna finner vi i landskapet kring Vättern, Visingsö och på höjderna 

i kommunens östra delar. (se bild 2). (WSP, 2017) 
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Figur från jordbruksmarkens värden, WSP 2017 
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Figur från jordbruksmarkens värden, WSP 2017 
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Kartan visar en sammanslagning av alla ekosystemtjänster på kommunens jordbruksmark i västra 

delen av kommunen.  
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Kartan visar en sammanslagning av alla ekosystemtjänster på kommunens jordbruksmark i östra 

delen av kommunen.  
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Kartan visar en sammanslagning av alla ekosystemtjänster på kommunens jordbruksmark i norra 

delen av kommunen.  
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Karaktärsområden 

Jordbruksmarken i Jönköpings kommun delas in i fem olika karaktärsområden: Vättersänkan, 

Vätterbranterna, Småbrutet skogslandskap, Småbrutet jordbrukslandskap och Skogslandskap 

med inslag av myrmarker.  
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Modell för analys av exploateringar på 

jordbruksmark 

För att värdera jordbruksmarkens värden har vi valt att utgå från ekosystemtjänsterna. 

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga 

upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.  

 

Samhällsplanering handlar dock om avvägning mellan olika värden. Ekosystemtjänsterna 

ställs därför mot samhällsnyttan av en exploatering. Syftet är att på bästa sätt nå en hållbar 

utveckling och i det sammanhanget behöver tillexempel behovet av att spara på 

jordbruksmark vägas mot behovet av att åstadkomma nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen 

för att minska bilberoendet.  

 

Ekosystemtjänster och samhällsnytta bedöms enligt skalan 0-3, där 0 är inget bidrag, 1 

betyder litet bidrag, 2 betyder visst bidrag och 3 betyder stort bidrag. Med hjälp av ett GIS-

projekt som sammanställer kunskapsunderlaget och en exceltabell kan olika områden 

bedömas.  

 

 

 
Bilden visar ett exempel på hur värdet av ekosystemtjänster och samhällsnytta kan tydliggöras och 

jämföras för olika områden.  

 

Modellen är tänkt att kunna användas på nya exploateringsområden i till exempel 

översiktsplaneringen och detaljplaneringen. Inom denna utredning har modellen använts för 

att analysera alla exploateringsområden (inklusive de som bedömts som strategiska på lång 

sikt) utpekade på jordbruksmark i nuvarande översiktsplan.  
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Modellen är tänkt att kunna användas både på bostadsområden och verksamhetsområden. 

Vissa samhällsnyttor kommer därför bara att förekomma i bostadsområden och andra bara i 

verksamhetsområden. Värt att notera är också att medan bostadsbehovet i förarbetena till 

lagstiftningen är utpekat som ett väsentligt samhällsintresse är behovet av 

verksamhetsområden inte på motsvarande sätt utpekat som ett väsentligt samhällsintresse utan 

istället är det behovet av arbetsplatser och bostäder i närheten av varandra som är utpekat som 

ett väsentligt samhällsintresse. När det gäller verksamhetsområden behöver man alltså börja 

med att ställa sig frågan om exploateringen kan utgöra ett väsentligt samhällsintresse.  

 

 

Ekosystemtjänster 

I denna rapport har samma ekosystemtjänster som i rapporten ”Jordbruksmarkens värden i 

Jönköpings kommun” (sid 26)varit utgångspunkten för att bedöma jordbruksmarkens värden. 

Hur de olika ekosystemtjänsterna har värderats och vilket underlag som använts framgår av 

bilaga 1. Ekosystemtjänsten matproduktion har bedömts har särskilt högt värde och därför 

räknas den som dubbelt så mycket värd som övriga ekosystemtjänster. 

TYP AV EKOSYSTEMTJÄNST EKOSYSTEMTJÄNST 

Stödjande Livsmiljöer och biologisk mångfald 

Reglerande Vattenflödesreglering genom infiltration 

 Pollinering 

 Klimatreglering (kolbindning) 

Försörjande Livsmedelsproduktion 

 Foderproduktion 

Kulturella Upplevelsevärden: Friluftsliv och rekreation 

 Bruksvärden: Bosättning i närhet till vackra 
jordbrukslandskap 

 Kunskapsvärden: Kulturlandskap & lärande 
aktivitet 

 

Ekosystemtjänster på jordbruksmark i Jönköpings kommun (WSP, 2017) 
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Samhällsnytta 

För att bedöma samhällsnyttan av en exploatering har utgångspunkten varit planstrategin i 

översiktsplan 2016. Utifrån denna har vi identifierat 11 samhällsnyttor. Samhällsnyttan ”goda 

förutsättningar för hållbart resande” har bedömts som särskilt angelägen för att skapa ett 

hållbart samhälle och därför har denna bedömts som dubbelt så mycket värd som övriga 

samhällsnyttor.  

Samhällsnytta Planstrategi 

Goda förutsättningar för Hållbart resande  
 

1. Jönköping är ett attraktivt regioncentrum 

2. Hållbar byggnation  

5. Hållbara transporter 

 

Stärka regionala målpunkter 1. Jönköping är ett attraktivt regioncentrum 

 

I anslutning till befintlig 

bebyggelsestruktur/infrastruktur (vägar och VA) 

2. Hållbar byggnation  

 

Ger utbyggnadsmöjligheter på mindre tätort (enligt 

SCB), där andra utbyggnadsmöjligheter saknas 

3. Hela kommunen ska leva 

 

Närhet/nåbarhet till arbetsplatser 4. Blandad bebyggelse 

 

Närhet/nåbarhet till basservice 4. Blandad bebyggelse 

 

Närhet/nåbarhet till servicecentra 
 

4. Blandad bebyggelse 

 

Arbetsplatstät/besöksintensivt 7. Hushållning med resurser 

 

Möjlighet till rekreation 4. Blandad bebyggelse 

Bidrar till bostadsförsörjning 3. Hela kommunen ska leva 

 

Verksamhetsområde i bra logistikläge 1. Jönköping är ett attraktivt regioncentrum 
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Nedan följer en sammanfattning av planstrategierna  

 

1. Jönköping är ett attraktivt regioncentrum 

 

 Stärka kollektivtrafiken 

 Stärka regionala målpunkter 

 

2. Hållbar byggnation  

 

 Nybyggnation görs i första hand genom förtätning och omvandling inom befintliga 

tätortsområden.  

Nya bostadsområden byggs i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur.  

Där kollektivtrafikförsörjningen är, eller kan bli bra, ska en hög exploatering tillämpas. 

 

3. Hela kommunen ska leva 

 

 Utbyggnadsmöjligheter finns i alla tätorter och kommundelar.  

 Det är positivt med ny bebyggelse på landsbygden. 

 

4. Blandad bebyggelse 

 

 En blandad bebyggelse skapar liv och rörelse i stads- och kommundelar och ger en 

karaktär. Det handlar om integration av bostäder, grönområden, service, arbetsplatser 

och kommunikationer. Det handlar också om en variation av upplåtelseformer och 

arkitektur. Grönområden som har betydelse för rekreation eller stadsmiljön sparas. 

Miljön är trygg och säker. 

 

5. Hållbara transporter 

 

 Götalandsbanan och Europabanan ska förverkligas med en station söder om 

Munksjön. Hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik ska utvecklas. Mer 

gods ska överföras från väg till järnväg och befintliga järnvägar ska utvecklas för ökad 

kapacitet för både gods och persontrafik.  

 

 

7. Hushållning med resurser 

 

 Resursbesparing präglar samhällsplaneringen. Värdefulla natur-, kultur- och 

friluftsområden säkerställs, vissa synliggörs och marknadsförs. Förnyelsebara 

energikällor utvecklas. Restriktivitet gäller för ny bebyggelse och annan exploatering 

som hindrar jord- och skogsbruket.  
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Alternativ 

Fyra olika alternativ har beskrivits och analyserats. Alternativ 

noll som innebär ingen exploatering på jordbruksmark, 

alternativ 1 med en stor andel av exploateringen på 

jordbruksmark, alternativ 2 med en viss del av exploateringen 

på jordbruksmark och alternativ 3 med en liten del av 

exploateringen på jordbruksmark. I alternativ 1 har 

samhällsnyttan ansetts väga högre än nyttan av 

jordbruksmarkens ekosystemtjänster, i alternativ 3 har 

ekosystemtjänsterna bedömts väga högre än samhällsnyttan. I 

alternativ 2 har kommunen tjänstemän gjort en avvägning av 

alla områden som har ungefär lika stort värde på samhällsnytta 

som på ekosystemtjänster och bedömt dem från fall till fall, ibland efter platsbesök.  

 

Alternativ 1 innebär att områden inom den blå linjen exploateras. Samhällsnyttan av en exploatering 

bedöms i de flesta fall väga tyngre än jordbruksmarkens ekosystemtjänster. 

Alternativ 

0. Ingen jordbruksmark tas i 

anspråk 

1. Stor andel av exploateringen 

sker på jordbruksmark 

2. Viss del av exploateringen 

sker på jordbruksmark 

3. Liten del av exploateringen 

sker på jordbruksmark.  
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Alternativ 2 innebär att områden inom den blå linjen exploateras och att för områdena inom det blå 

skuggade fältet har kommunens tjänstemän gjort en ytterligare bedömning utifrån varje enskilt fall.  

  

Alternativ 3 innebär att områden inom den blå linjen exploateras. Jordbruksmarkens 

ekosystemtjänster bedöms i de flesta fall väga tyngre än samhällsnyttan med en exploatering. 
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Utgångspunkten för vilka områden som bedöms är de områden som i översiktsplanen är 

utpekade för exploatering eller som strategiska och som ligger på jordbruksmark. Områden 

där planbesked/planuppdrag redan getts 2019-03-28 har undantagits från de bedömda 

områdena då kommunen redan har tagit aktiv ställning till att dessa områden ska exploateras. 

Utifrån vilket alternativ som kommunen väljer att gå vidare med blir det ett senare arbete, 

främst i kommande utbyggnadsstrategi att hitta andra områden att exploatera än de som i detta 

arbete bedömts som olämpliga vid en avvägning mellan jordbruksmarkens värden och 

samhällsnyttan. 

Bedömningen för enskilda områden i denna rapport utgår ifrån hur situationen ser ut i 

dagsläget. I framtiden kan bedömningen förändras för ett område, om till exempel ny 

samhällsservice eller ny kollektivtrafik tillkommer. Bedömningen kan också att komma att 

förändras när andra alternativ har utvärderats och jämförts i utbyggnadsstrategin.  

Samtliga områden i översiktsplanen, deras storlek och ställningstagande i de olika alternativen 

redovisas i bilaga 4. Alternativen finns även presenterade på kartor i bilaga. 

Beräkningarna i alternativen nedan bygger på de antal bostäder som är angivna i 

översiktsplanen. Värdena är schablonvärden. I antalet bostäder har mark som behövs för 

annan samhällsservice räknats bort. Vid beräkningarna nedan har en bedömning gjorts om det 

är möjligt att exploatera eventuellt kvarvarande skogsmark inom ett område. Om det bedömts 

som svårt eller olämpligt så har även skogsmarken räknats med i den mark som behöver 

ersättas med annan mark i kommande utbyggnadsstrategi. Mark som i översiktsplanen 

betecknas som både bostadsmark och verksamhetsmark har räknats som bostäder. 

 

Totalt beräknas exploateringsområdena i översiktsplanen kunna bebyggas med ca 18000 

lägenheter varav 4 500 vid Södra Munksjön fram till 2025. Därutöver pekas i översiktsplanen 

också strategiska områden ut. 

 

 Alternativ 0 Ingen jordbruksmark tas i anspråk 

Alternativet innebär att jordbruksmarkens värden bedöms som viktigare att ta tillvara än andra 

samhällsintressen. Därmed bedöms samtliga områden som är utpekade för nyexploatering, 

omvandling eller som strategiska i översiktsplanen på jordbruksmark som olämpliga att 

exploatera.  
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Konsekvenser för bostadsförsörjning och tillgång till mark för verksamhetsområden 

Alternativet innebär att nästan 170 ha av marken som är utpekad exploateringsmark för 

bostäder i översiktsplanen bedöms som olämplig att exploatera. Det motsvarar drygt 40 % av 

den mark som är utpekad som exploateringsmark för bostäder i översiktsplanen, vilket 

motsvarar 4800 bostäder. Av dessa områden är 50 ha med i KBFP (kommunalt 

bostadsförsörjningsprogram) 2018. Det innebär att för cirka 1000 bostäder behöver andra 

alternativ hittas på ganska kort sikt.  

220 ha som i översiktsplanen bedöms utpekats som exploateringsmark för verksamheter 

bedöms som olämplig. Det motsvarar knappt 30 % av marken i översiktsplanen som är 

utpekad som exploateringsområden för verksamheter. 

Därutöver är det 300 ha som är utpekade som strategiska för bostäder och 80 ha för 

verksamhet bedömts som olämpliga att exploatera. Det innebär ungefär 30 % av den mark 

som pekats ut som strategisk för bostäder respektive verksamhet. 

Översiktsplanens områden Antal Hektar 

exploateringsmark bostad  4800 170 

exploateringsmark 

verksamheter  

x 220 

strategisk bostadsmark  7450 300 

strategisk 

verksamhetsmark  

x 80 

Total exploatering   810 

Tabell 1. Redovisning av mängden bostäder och mark för verksamheter i Översiktsplanen som bedöms 

som olämpliga att exploatera i alternativ 0. 

Kommundelsvisa konsekvenser 

Störst blir konsekvenserna i Kaxholmen/Skärstad samt Ölmstad där runt 85 % av den mark 

som pekas ut i översiktsplanen för nyexploatering eller som strategisk utgörs av 

jordbruksmark. I dessa jordbruksdominerade områden kan det också vara svårt att hitta 

alternativ mark eftersom den mark som inte utgörs av jordbruksmark ofta har höga 

naturvärden och/eller friluftsvärden samt i vissa fall är kuperad. I Skärstad finns ett område 

med redan planlagd mark som utgörs av jordbruksmark där ingen ny ställning tas. I 

Kaxholmen finns ett område mitt i samhället som är utpekat som strategiskt och inte tar 

jordbruksmark i anspråk. I Ölmstad berör samtliga exploateringsområden jordbruksmark och 

även om de delvis består av annan mark är det svårt att tro att någon exploatering kan komma 

till stånd om inte också jordbruksmarken tas i anspråk. 

 

För Lekeryd och Tenhult är det omkring 50 % av exploateringsområden/de strategiska 

områdena som är utpekade på jordbruksmark.   

 

För Jönköping behöver en ny utbyggnadsriktning utreddas om både A6 området, Kortebo och 

Samset Åsen blir helt eller delvis omöjligt att bebygga.  
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Vid Torsvik och flygplatsen försvinner stora delar av exploateringsmarken och de strategiska 

områdena för verksamhetsområden. Vid Torsvik försvinner bland annat marken i anslutning 

till planerad kombiterminal.  

 

Konsekvenser för jordbruksmarken 

Alternativet innebär att runt 800 ha jordbruksmark sparas. Det motsvarar ungefär 3 % av den 

jordbruksmark vi har i kommunen i dag. Både jordbruksmarken med det högsta och det lägsta 

värdet för ekosystemtjänster bevaras. Förutsättningarna för jordbruksmarken att producera 

ekosystemtjänster förändras inte. En sammanfattning av värdet på de ekosystemtjänster som 

produceras på jordbruksmark i kommunen finns på sidorna 20-22. 

 

Alternativ 1 en större del av exploateringen sker på jordbruksmark 

 

Konsekvenser för bostadsförsörjning och tillgång till mark för verksamhetsområden 

Alternativet innebär att nästan 60 ha av marken som är utpekad exploateringsmark för 

bostäder i översiktsplanen bedöms som olämplig att exploatera. Det motsvarar drygt 15 % av 

den mark som är utpekad som exploateringsmark för bostäder i översiktsplanen, vilket 

motsvarar 1400 bostäder. Av dessa områden är 18 ha med i KBFP 2018. Det innebär att för 

cirka 360 bostäder behöver andra alternativ hittas på kort sikt.  

24 ha som i översiktsplanen utpekats som exploateringsmark för verksamheter bedöms som 

olämplig att exploatera. Det motsvarar 3 % av marken i översiktsplanen som är utpekad som 

exploateringsområden för verksamheter. 

Därutöver är det 135 ha som är utpekade som strategiska för bostäder och 50 ha för 

verksamhet bedömts som olämplig att exploatera. Det innebär 15 % respektive 18 % av den 

mark som pekats ut som strategisk för bostäder respektive verksamhet. 

Översiktsplanens områden Antal bostäder Hektar som 
bedöms olämpliga 
att exploatera 

exploateringsmark bostad  1400 60 

exploateringsmark 

verksamheter  

x 24 

strategisk bostadsmark  3460 135 

strategisk 

verksamhetsmark  

x 50 

Total exploatering ha   271 

Tabell 2. Redovisning av mängden bostäder och mark för verksamheter i översiktsplanen som bedöms 

som olämpliga att exploatera i alternativ 1. 

Kommundelsvisa konsekvenser 

Alternativet innebär att det finns nyexploateringsmark på alla orter. Alternativet innebär bland 

annat att delar av jordbruksmarken på Kortebo, vid Åsen, Odensjön, Jönköpings flygplats 

samt Kaxholmen och all jordbruksmark i Gränna undantas för exploatering.  
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Konsekvenser för jordbruksmarken 

Alternativet innebär att 271 ha av jordbruksmarken sparas i jämförelse med översiktsplanens 

förslag. Drygt 500 ha jordbruksmark exploateras. Det motsvarar en exploatering av ungefär 2 

% av den jordbruksmark vi har i kommunen i dag. Utifrån att varje svensk konsumerar 

motsvarande 0,4 ha jordbruksmark så innebär det ungefär matproduktion till 1250 personer.  

De områden som tas i anspråk för exploatering som har som högst värde på 

ekosystemtjänsterna har 17 poäng (området med allra högst värde har 22). Av den 

jordbruksmark som tas i anspråk har ca 310 ha fått högsta poäng på ekosystemtjänsten 

matproduktion.  

Sammantaget innebär det att ett flertal områden med jordbruksmark som producerar många 

ekosystemtjänster i kommunen försvinner. Med hänsyn till att tröskeleffekter också (se 

Jordbruksmarkens värden i Jönköpings kommun) kan uppstå kan det inte uteslutas att 

ytterligare jordbruksmark i kommunen försvinner i detta alternativ om lantbrukare väljer att 

lägga ner sin verksamhet.  

Alternativ 2 en viss del av exploateringen sker på jordbruksmark 

 

Konsekvenser för bostadsförsörjning och tillgång till mark för verksamhetsområden 

Alternativet innebär att 120 ha av marken som är utpekad exploateringsmark för bostäder i 

översiktsplanen bedöms som olämplig att exploatera. Det motsvarar drygt 30 % av den mark 

som är utpekad som exploateringsmark för bostäder i översiktsplanen, vilket motsvarar 2730. 

Av dessa områden är 18 ha med i KBFP 2018. Det innebär att för cirka 360 bostäder behöver 

andra alternativ hittas på kort sikt.  

80 ha som i översiktsplanen utpekats som exploateringsmark för verksamheter bedöms som 

olämplig att exploatera. Det motsvarar 12 % av marken i översiktsplanen som är utpekad som 

exploateringsområden för verksamheter. 

Därutöver är det 210 ha som är utpekade som strategiska för bostäder och 80 ha för 

verksamhetbedömts som olämplig att exploatera. Det innebär 24 % respektive knappt 30 % av 

den mark som pekats ut som strategisk för bostäder respektive verksamhet. 

Översiktsplanens områden Antal bostäder Hektar som bedöms 

olämpliga att 

exploatera 

exploateringsmark bostad  2730 120 

exploateringsmark 

verksamheter  

x 80 

strategisk bostadsmark  5080 210 

strategisk 

verksamhetsmark  

x 80 

Total exploatering ha   490 

Tabell 3. Redovisning av mängden bostäder och mark för verksamheter i översiktsplanen som bedöms 

som olämpliga att exploatera i alternativ 2. 
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Kommundelsvisa konsekvenser  

Alternativet innebär att det finns nyexploateringsmark på alla orter. Alternativet innebär att 

nyexploateringsmöjligheterna i Skärstad och Kaxholmen begränsas även om det finns två 

exploateringsområden på respektive ort kvar i översiktsplanen. Alternativet innebär bland 

annat att delar av jordbruksmarken på Kortebo vid Åsen och Odensjön, och all jordbruksmark 

i Gränna samt söder om Bankeryd undantas för exploatering. Alternativet innebär att det 

område som är utpekat som strategiskt verksamhetsområde vid flygplatsen undantas från 

exploatering.  

 

Konsekvenser för jordbruksmarken 

Alternativet innebär att nästan 500 ha av jordbruksmarken sparas i jämförelse med 

översiktsplanen medan knappt 300 ha exploateras. Det motsvarar en exploatering av drygt 1 

% av den jordbruksmark vi har i kommunen i dag. Utifrån att varje svensk konsumerar 

motsvarande 0,4 ha jordbruksmark så innebär det ungefär matproduktion till 750 personer. 

De områden som tas i anspråk för exploatering som har som högst värde på 

ekosystemtjänsterna har 15 poäng (området med allra högst värde har 22). Av den 

jordbruksmark som tas i anspråk har ca 90 ha fått högsta poäng på ekosystemtjänsten 

matproduktion. Sammantaget innebär det att ett flertal områden med jordbruksmark som 

producerar många ekosystemtjänster i kommunen försvinner.  

Med hänsyn till att tröskeleffekter också (se Jordbruksmarkens värden i Jönköpings kommun) 

kan uppstå kan det inte uteslutas att ytterligare jordbruksmark i kommunen försvinner i detta 

alternativ om lantbrukare väljer att lägga ner sin verksamhet. 

Alternativ 3 en liten del av exploateringen sker på jordbruksmark 

 

Konsekvenser för bostadsförsörjning och tillgång till mark för verksamhetsområden 

Alternativet innebär att 130 ha av marken som är utpekad exploateringsmark för bostäder i 

översiktsplanen bedöms som olämplig att exploatera. Det nästan 40 % av den mark som är 

utpekad som exploateringsmark för bostäder i översiktsplanen, vilket motsvarar 3200 

bostäder. Av dessa områden är 36 ha med i KBFP 2018. Det innebär att för drygt 600 

bostäder behöver andra alternativ hittas på kort sikt.  

109 ha som i översiktsplanen utpekats som exploateringsmark för verksamheter bedöms som 

olämplig att exploatera. Det motsvarar 15 % av marken i översiktsplanen som är utpekad som 

exploateringsområden för verksamheter. 

 

 

 

 



- 35 - 

Därutöver har 265 ha som är utpekade som strategiska för bostäder och 80 ha för verksamhet 

bedömts som olämpliga att exploatera. Det innebär runt 30 % av den mark som pekats ut som 

strategisk för bostäder respektive verksamhet. Sammantaget innebär alternativ 3 att framtida 

exploatering till stor del kommer att behöva ske på annan mark än jordbruksmark, vilket kan 

medföra att bebyggelseutvecklingen i kommunen försvåras.  

Översiktsplanens områden Antal bostäder Hektar som bedöms 

olämpliga att 

exploatera 

exploateringsmark bostad  3200 130 

exploateringsmark 

verksamheter 

x 110 

strategisk bostadsmark  6640 265 

strategisk 

verksamhetsmark  

x 80 

Total exploatering  x 595 

Tabell 4. Redovisning av mängden bostäder och mark för verksamheter i översiktsplanen som bedöms 

som olämpliga att exploatera i alternativ 3.  

 

Kommundelsvisa konsekvenser  

Störst blir konsekvenserna i Kaxholmen/Skärstad samt Ölmstad där runt 85 % av den mark 

som pekas ut i översiktsplanen för nyexploatering eller som strategisk utgörs av 

jordbruksmark. I dessa jordbruksdominerade områden kan det också vara svårt att hitta 

alternativ mark eftersom den mark som inte utgörs av jordbruksmark ofta har höga 

naturvärden och/eller friluftsvärden samt i vissa fall är kuperad. I Skärstad finns ett område 

med redan planlagd mark som utgörs av jordbruksmark där ingen ny ställning tas. I 

Kaxholmen finns ett område mitt i samhället som är utpekat som strategiskt och inte tar 

jordbruksmark i anspråk. I Ölmstad berör samtliga exploateringsområden jordbruksmark och 

även om de delvis består av annan mark är det svårt att tro att någon exploatering kan komma 

till stånd om inte också jordbruksmarken tas i anspråk. 

 

För Lekeryd och Tenhult är det om kring 50 % av exploateringsområden/de strategiska 

områdena som är utpekade på jordbruksmark.  

 

För Jönköping behöver en ny utbyggnadsriktning utreddas om både A6 området och delvis 

Kortebo och Samset/Åsen inte byggs. 

 

Alternativet innebär vidare att all jordbruksmark i Odensjön, Gränna samt söder om Bankeryd 

undantas för exploatering.  

 

De allra flesta exploateringsområden som ligger på jordbruksmark och är utpekade för 

verksamheter exploateras inte enligt förslaget. Det innebär även i flera fall begränsningar när 

det gäller att utveckla befintliga verksamhetsområden. Det innebär också att all 

jordbruksmark vid flygplatsen som är utpekat som strategiska områden eller 

exploateringsområden inte exploateras.  
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Konsekvenser för jordbruksmarken 

Alternativet innebär att nästan 600 ha av jordbruksmarken sparas i jämförelse med 

översiktsplanen medan knappt 200 ha exploateras. Det motsvarar en exploatering av knappt 1 

% av den jordbruksmark vi har i kommunen i dag. Utifrån att varje svensk konsumerar 

motsvarande 0,4 ha jordbruksmark så innebär det ungefär matproduktion till 500 personer. 

De områden som tas i anspråk för exploatering som har som högst värde på 

ekosystemtjänsterna har 15 poäng (området med allra högst värde har 22). Av den 

jordbruksmark som tas i anspråk har ca 60 ha fått högsta poäng på ekosystemtjänsten 

matproduktion. Med hänsyn till att tröskeleffekter också (se Jordbruksmarkens värden i 

Jönköpings kommun) kan uppstå kan det inte uteslutas att ytterligare jordbruksmark i 

kommunen försvinner i detta alternativ om lantbrukare väljer att lägga ner sin verksamhet. 

 

Alternativ bebyggelseutveckling och dess konsekvenser 

Istället för att bygga på jordbruksmarkmark kan kommunen välja tre andra strategier för att 

möta behovet av bostäder. Antingen kan man öka andelen nybyggnation som sker genom 

förtätning, eller omvandla fler områden eller exploatera skogsmark. Det troliga scenariot är att 

kommunen kommer att använda en kombination av dessa tre strategier.  

 

Förtätning 

Svenska städer är generellt glesa i ett europeiskt perspektiv. Under de senaste tio åren har 

dock trenden gått mot ökad förtätning.(Naturvårdsverket, 2015) 

Genom förtätning kan samhällets resursåtgång reduceras. Genom att koncentrera bebyggelsen 

till redan täta områden förbättras förutsättningarna för gemensamma nyttigheter, bland annat 

kollektivtrafikförsörjning, VA-system, fjärrvärmeförsörjning och funktionsblandning. En 

annan 

viktig aspekt är att resegenereringen med bil i allmänhet tenderar att minska i täta områden till 

fördel för kollektivtrafik, gång- och cykelresor.(Naturvårdsverket, 2015). Någon ytterligare 

mark utanför staden behöver inte heller tas i anspråk och det blir en bättre hushållning med 

mark. 

 

Jönköping jobbar redan i dag för att 70 % av nybyggnationen ska ske genom 

förtätning/omvandling. Med ytterligare förtätning följer flera utmaningar och risk för 

konflikter med andra intressen. När vi bygger högt och tät är dagsljuskraven i bostäder svårare 

att uppnå och det finns risk att solljus på bostadsgårdar prioriteras bort. Vid förtätning behövs 

ofta även nya förskolor och eller skolor och det kan vara svårt med utrymme för tillexempel 

skolgårdar. Det kan också vara svårt med tillräckligt utrymme för parkering och frågan löses 

med till exempel friköp.  
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Ibland är det svårare att skapa goda ljudmiljöer vid förtätningar. Vid förtätning i grönområden 

är det viktigt att ifrågasätta om miljövinsten med en tätare stad där fler går, cyklar och reser 

kollektivt väger upp förlusten av grönytan som plats för rekreation och medel för 

klimatanpassning. Blir det för mörkt och bullrigt och för stor brist på friytor så blir 

livskvalitén dålig och attraktiviteten försämras, det finns alltså en gräns för hur mycket man 

kan förtäta. (Boverket 2016)  

 
Med en god planering kan en del konflikter lösas redan tidigt i planeringsprocessen. Det gäller 

att tidigt planera in utrymme för samhällsservicens markbehov och de olika funktioner och 

krav som följer med ökat invånarantal. Kompletterande verksamheter som skolor, 

idrottsanläggningar, lekplatser, bibliotek, vårdcentraler och annat som behövs bör inordnas 

tidigt i planeringen. Dessutom ska dags- och solljus beaktas för trivsamma gårdar och 

bostäder. Friytor och grönytor behövs för möten, lek och rekreation, samt för att möta 

klimatets förändringar, fler invånare kan ställa större krav på befintliga friytor och dessa kan 

då behöva anpassas till de nya kraven. 

 
Konflikter som kan uppstå vid förtätning: 

Grönområden och friytor tas i anspråk eller blir inte tillräckliga i de nya områdena 

Samhällsservicens markbehov planeras inte in och det saknas plats till exempel till skolgårdar 

Ljudmiljön och dagsljus prioriteras inte 

Konflikter kan uppstå med befintliga kulturmiljövärden 

 

Fördelar med förtätning: 

 Resurs- och markbesparande 

 Ger förutsättningar för mindre bilresande 

 Ger förutsättningar för ett effektivt nyttjande av samhällsservice och befintlig 

infrastruktur. 

 Tar varken jord- eller skogsmark i anspråk 
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Omvandling 

Omvandling innebär att redan bebyggd mark tas i anspråk för en ny markanvändning, oftast är 

det verksamhetsområden som omvandlas till bostäder och kontor. Verksamhetsområdena är 

ofta ganska glesa och har inte samma fördelar av ett centralt läge som bostadsområden som 

drar fördelen av närhet till service och kontor som kan erbjuda många arbetsplatser på en liten 

markyta. Södra Munksjön är ett exempel på omvandlingsområden i Jönköping, men det finns 

fortfarande möjlighet att omvandla ytterligare områden i staden. Omvandling innebär i 

allmänhet att ny mark behöver hittas för de verksamheter som finns i området i dagsläget. 

Denna nya mark är då i allmänhet skogs- eller jordbruksmark utanför tätorten.  

 

Ambitionen bör vara att planera både omvandlingsområdet och de nya markområdena på ett 

sådant sätt att det blir mer yteffektivt än nuläget. Därigenom finns en möjlighet att spara på 

markresursen. Samtidigt så innebär ett högt och tät byggande samma konflikter som vid 

förtätning.  

 

Konflikter som kan uppstå vid omvandling: 

Grönområden och friytor tas i anspråk eller blir inte tillräckliga i de nya områdena 

Samhällsservicens markbehov planeras inte in och det saknas plats till exempel till skolgårdar 

Ljudmiljön och dagsljus prioriteras inte 

Konflikter kan uppstå med befintliga kulturmiljövärden 

Ny mark tas i anspråk för att flytta befintliga verksamheter 

 

Fördelar med omvandling: 

 Resurs- och markbesparande. 

 Ger förutsättningar för mindre bilresande. 

 Ger förutsättningar för ett effektivt nyttjande av samhällsservice och befintlig 

infrastruktur. 

 

Exploatering på skogsmark 

Tre av fyra svenskar vill bo i villa, idag är det varannan svensk som gör det. Tre av tio vill 

helst bo på landet. (kantar, sifo 2017) det finns alltså önskemål om att åstadkomma nya 

småhus och för att möta detta önskemål byggs i allmänhet småhus på ny mark i utkanten av 

tätorten. 

När det gäller tätortsnära skogsmark är denna dock ofta även viktig som rekreationsmark. Det 

blir allt mer känt att vistelse i skogen kan få oss att må bättre och minskar stress. Skogen 

bidrar utöver hälsa med friluftsliv, turism, upplevelser men också som ett klassrum och 

gympasal för barn och elever. (Skogsstyrelsen, 2018) Skogsnäringen är också en viktig 

näringsgren i ett nationellt perspektiv och i miljöbalken fastslås att ”skogsbruk är av nationell 

betydelse” och att ”skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk”. 
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Vid valet att bygga på skogsmark istället för på jordbruksmark i kanten av tätorterna finns det 

en risk att man ibland måste välja mark som är sämre lokaliserad än jordbruksmarken. Den 

exploateringsmark som är utpekad i översiktsplanen i dag är till stor del utpekad för att den är 

bra lokaliserad. Att hitta nya områden istället för att bygga på jordbruks innebära längre 

avstånd till service och sämre förutsättningar för lokal service. I vissa fall kan det även vara 

långt till kommunalteknisk infrastruktur. 

 

I några orter i kommunen finns nästan bara jordbruksmark att tillgå för att bygga på medan 

andra orter omges till stor del av skogsmark. Nybyggnation i de mindre tätorterna kan bidra 

till en levande landsbygd och att service kan vara kvar i den mindre orten. Läget behöver dock 

vara attraktivt annars kan det dock bli svårare att bära kostnaderna för en exploatering inte 

minst om marken är dyr att exploatera. I allmänhet är skogsmark dyrare att exploatera än 

jordbruksmark, den är ofta mer kuperad och ibland är markförhållandena sämre. Av den mark 

kommunen äger i dagsläget som är skogsmark är mycket av marken kostsamma att exploatera 

till exempel på grund av höjder, eller dåliga markförhållanden. Att förvärva ny mark är oftast 

en lång process. Dels tar det tid då köp av mark vid höga belopp ska godkännas i nämnd sen 

måste kommunen även förhålla oss till jordförvärvslagen där antingen länsstyrelsen eller 

jordbruksverket prövar beroende på fastighetens värde.  

 

I ett småskaligt landskap med omväxlande jord- och skogsbruksmark riskerar bebyggelsen att 

bli fragmenterad ifall all exploatering sker på skogsmark. För att kunna skapa en 

sammanhållen bebyggelse och infrastruktur kan man behöva eftersträva att även bygga på 

intilliggande jordbruksmark.     

 

Konflikter som kan uppstå vid exploatering på skogsmark:  

 Att bara bygga på skogsmark begränsar möjligheterna att hitta bra kollektivtrafiklägen.  

 Att bara bygga på skogsmark begränsar möjligheterna att hitta lägen med bra tillgång 

till service/infrastruktur. 

 I vissa fall dyrare exploateringar, svårare att få täckning för exploateringskostnaden. 

 Konflikt med rekreationsintressen. 

 Konflikt med skogsnäringen. 

 

Fördelar med exploatering på skogsmark: 

 Brukningsvärd jordbruksmark bevaras och är fortsatt möjlig att bruka.  
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Kommunens ställningstaganden 

Nedan redovisas utredningens förslag till vilka ställningstaganden Jönköpings kommun ska ta 

när det gäller jordbruksmark.  

 

Kommunen ska i sitt arbete jobba för att ge förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion i 

kommunen. En del i att ge förutsättningar för detta är att spara på jordbruksmarken. 

Kommunen ska därför minska andelen exploatering som sker på jordbruksmark i förhållande 

till vad som föreslås i översiktsplanen 2016.  

 

Förtätning och omvandling är den viktigaste strategin för att undvika att byggnation sker på 

jordbruksmark. Möjligheten att förtäta inom orternas befintliga utbredning ska alltid 

prioriteras. Genom att styra landsbygdsutvecklingen längs stråk med god kollektivtrafik och 

genom komplettering av befintlig bebyggelsestruktur motverkar man utspridd bebyggelse. På 

så sätt undviker man att landskapet fragmenteras. 

 

Övergripande mål 
 

• Minska andelen ny bebyggelse som sker på jordbruksmark (i jämförelse med 

översiktsplanen 2016). 

 

 

Övergripande ställningstagande 

 

• Restriktivitet med exploatering på jordbruksmark. Stor restriktivitet när det gäller 

enstaka en/två bostadshus eftersom dessa inte är ett väsentligt samhällsintresse. 

• Vid ställningstagande till om en exploatering på jordbruksmark kan ske ska 

jordbruksmarkens ekosystemtjänster ska bedömas gentemot samhällsnyttan med 

exploateringen.  

 

Vad är brukningsvärd jordbruksmark 

 

Jordbruksmark är både åkermark och kultiverad betesmark som är eller nyligen varit i 

produktion. Jordbruksmark som nyligen varit i produktion är enklare att åter ta i produktion 

igen än mark som under en längre tid varit skogsmark. Även uppodling av igenvuxen åker 

kräver stora resurser energimässigt och ekonomiskt men efter betydligt kortare tid kan en 

tidigare åker som redan har matjordslager, återfå status som god åkermark.( Länsstyrelsen i 

Jämtlands län, 2014) Ju längre tid som marken varit skogbeväxt desto mer av matjordslagret 

har försvunnit och en så kallad podsolprofil har istället bildats. 
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När Jönköpings kommun bedömer vad som är jordbruksmark är utgångspunkten 

Jordbruksverkets blockdatabas (Jordbruksblock redovisar maximalt stödberättigande 

jordbruksmark enligt EU:s definitioner). För att bedöma bakåt i tiden har vi utgått från 

landsbygdsprogrammen i Jönköpings län. Det som antogs före nu gällande antogs 2008, vilket 

därför valts som basår. I normal fallet bedöms alla mark som finns med i blockdatabasen 2008 

eller senare som brukningsvärd jordbruksmark. Undantag kan finnas i enstaka fall, med 

väldigt specifika förutsättningar på platsen, som är sådana att marken inte bedöms vara 

brukningsvärd.  

Vad är väsentligt samhällsintresse 

Exempel på sådana väsentliga samhällsintressen som omfattas av bestämmelsen är 

bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära 

varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att 

säkerställa rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53).  

 

En exploatering med ett större antal bostäder bidrar till bostadsförsörjningen. Jönköpings 

kommun behöver tillskapa runt 1000 nya bostäder varje år och det bedöms därför utgöra ett 

väsentligt samhällsintresse att tillskapa bostäder. Enstaka en och två bostadshus innebär inte 

ett väsentligt samhällsintresse och kan därför bara tillåtas på mark som inte bedöms som 

brukningsvärd jordbruksmark. 

 

Enligt förarbetena till lagstiftningen gällande jordbruksmark räknas verksamheter inte som ett 

väsentligt samhällsintresse. I den enskilda detaljplanen ska det därför framgå varför 

kommunen just i det enskilda fallet bedömer att etableringen utgör ett väsentligt 

samhällsintresse.  

 

Hur avväger kommunen värdena i jordbruksmarken mot andra intressen vid 

lokaliseringsprövning 

I de fall värdena inte redan är avvägda i denna rapport eller i kommande 

utbyggnadsstrategier/översiktsplaner kan vägledning hämtas i denna rapport för att göra 

avvägningen. Ekosystemtjänsternas värden och samhällsnyttan bör då bedömas enligt 

föreslagen metod. Därefter kan bedömningen av områdena i denna rapport användas som 

vägledning vid beslut av om nyttan av ekosystemtjänsterna eller samhällsnyttan ska anses 

överväga.  

För att en exploatering ska kunna räknas som väsentligt samhällsintresse bör den kunna stödja 

en långsiktigt hållbar utveckling. Att bygga nya bostäder är i många fall ett angeläget intresse, 

men det är ofta möjligt att bygga bostäder på platser som inte tar jordbruksmark i anspråk. För 

att räknas som ett väsentligt samhällsintresse måste utvecklingen kunna bidra med något 

platsspecifikt. Om den planerade exploateringen kan förbättra hållbarheten på platsen, 

exempelvis genom att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik, ett lokalt serviceutbud 

eller lokala mötesplatser. 
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Kompensation 

I både kommunens grönstrukturplan och naturvårdsprogram står det att frågan om hur 

kommunen ska hantera kompensationsåtgärder ska utredas. Utredningen bör även omfatta 

kompensation av jordbruksmark. Kommunens utgångspunkt är att i första hand spara på mer 

jordbruksmark än vad som sker i dag. När exploatering ändå sker på jordbruksmark är det de 

ekosystemtjänster som har högst värden i området som bör kompenseras, om det bedöms att 

kompensation ska tillämpas.  
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Bilaga 1 Ekosystemtjänster och samhällsnytta 

I denna bilaga redovisas hur bedömningen har gjorts av ekosystemtjänster och samhällsnytta 

för översiktsplanens områden i denna rapport. Förslaget är att bedömningsmetodiken även ska 

användas i planeringssammanhang i kommande planarbeten för områden som inte ingår i 

denna rapport. I rapporten på s 20 finns en övergripande beskrivning av den modell som 

använts för bedömningen. Nedan redovisas mer ingående hur bedömningen av respektive 

ekosystemtjänst och samhällsnytta har gjorts.  

Ekosystemtjänster, värdering 

Ekosystemtjänsterna bedöms likadant för alla typer av områden i översiktsplanen.  

Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald är en viktig förutsättning för ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är en 

egen nyttighet, slutgiltig ekosystemtjänst i form av genetiskt material och stärker stödjande 

och reglerande ekosystemtjänster. 

 

Kommunens naturvårdsprogram, habitatnätverket för ek, värdefulla träd och rödlistade arter 

har använts för att bedöma ekosystemtjänsten biologisk mångfald. Jönköpings kommun antog 

ett nytt naturvårdsprogram år 2019. Programmet sammanväger en mängd olika underlag när 

det gäller biologisk mångfald och har klassat områden i klass 1-4.  

 

Jönköpings kommun har även kartlagt ett antal habitatnätverk. Med habitatnätverk menas 

naturtyper och livsmiljöer för växter och djur och hur de hänger samman. Odlingslandskapet 

berörs av två habitatnätverk, ett för ek och ett för ängs- och hagmarker. Kartläggningen av 

habitatnätverket för ängs- och hagmarker bygger emellertid helt på naturvårdsprogrammets 

objekt. Habitatnätverket ängs- och betesmark har därför inte tagits med i analysen av de 

biologiska värdena i jordbruksmarken eftersom det skulle innebära en dubbelräkning av ängs- 

och hagmarksområdena.  

 

Eken är ett träd som är knutet till jordbrukslandskapet och miljöer som hagmarker, 

betesmarker och ängsmarker hör ihop med eken. I bedömningen av ekosystemtjänsten 

Biologisk mångfald har skiktet värdefulla träd tagits med tillsammans med habitatnätverket 

för Ek. Den jordbruksmark som har värdefulla träd som utgör en del av habitatnätverket har 

bedömts ha särskilda biologiska värden.  

 

Tabell 1. Bedömning av i vilken omfattning ett område med jordbruksmark bidrar till 

ekosystemtjänsten Biologisk mångfald. 

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Områden utan 
utpekade värden 

Områden med 
rödlistade objekt 
från artportalen eller 
skyddsvärda träd 

Naturvårdsprogrammet 
klass 3-4, skyddsvärda 
träd som ingår i 
habitatnätverk 
ädellövträd 

Naturvårdsprogrammet 
klass 1-2 
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Livsmedelsproduktion 

Den jordartskartering och värdering utifrån skördekartor för spannmål och andra 

grödor som togs fram på 1970-talet och som länge används i kommunernas planering 

är gjord på en översiktlig nivå.     

    

Jordbruksverket bedömer att karteringen ger en bild av markernas kvalitet, dock utgår den 

från skördestatistik från år 1969 och kan bedömas vara delvis inaktuell. (Jordbruksverket, 

2013). I Jönköpings kommun sker dessutom huvudsakligen kött- och mjölkproduktion för 

vilken markens bördighet är mindre viktig. Vi har därför inte använt denna typ av underlag i 

bedömningen av produktion.  

 

Utgångspunkten i denna rapport är att marken är mer värdefull ju större betydelse den har som 

naturresurs för befintligt jordbruksföretagande, som till största delen är kött- och 

mjölkproduktion. För t.ex. vallodling kan bra skördar fås även på annan mark än klass 10 

jord. De viktigaste parametrarna är istället avstånd och arrondering.  

 

Aspekter såsom t.ex. jordmån och markens form (antal hörn) har en viss betydelse, men dessa 

bedöms ha en mindre påverkan och är dessutom svåra att bedöma på en kommunal skala. När 

det gäller organogena jordar är produktionsförmågan växlande (SLU, 2019). I Jönköpings 

kommun har vi relativt lite jordbruksmark på torvmark. Där sådan finns och bedömningen 

gjorts att produktionsförmågan är låg har marken placerats i kategorin litet bidrag oavsett 

arrondering. 

 

All jordbruksmark bedöms bidra till matproduktion och alternativet inget bidrag kan därför 

inte väljas under kategorin matproduktion.  

Som underlag till bedömningen har en analys av Jordbruksverkets blockdatabas från år 2008 

och 2018 använts. I analysen har jordbruksblock inom 25 m från varandra sammanräknats, 

utifrån att de ligger nära varandra med kort köravstånd med traktor, vilket innebär att de är 

effektiva att bruka gemensamt. Från Jordbruksverket har även produktionsplatser med nöt 

erhållits. Jordbruksverket har även produktionsplatser för häst men då det saknas uppgifter 

gällande antal djur har inte produktionsplatser för häst inkluderats i analysen, eftersom det i 

många fall handlar om verksamhet av hobbykaraktär, med bara ett fåtal djur.  
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Tabell 2. Bedömning av i vilken omfattning ett område med jordbruksmark bidrar till 

ekosystemtjänsten Matproduktion. 

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

- Under 2 ha och/eller 

taget ur produktion 

under 2008-2018 

eller organogena 

jordar med låg 

produktionsförmåga 

 

2-5 ha 

 

5 ha stort och/eller 

inom 500 m från 

produktionsplats 

med nöt 

 

 

Pollinering 

Insektspollinering fyller en viktig funktion i jordbruket eftersom den ger förutsättningar för 

både ökad kvalitet och storlek på skördarna. Nyttan av pollineringen skiljer sig dock mellan 

olika grödoslag. Äppelodling, som är en viktig verksamhet i Jönköpings kommun, är helt 

beroende av insektspollinering för sin fruktsättning. Pollinerande insekter gynnar inte enbart 

jordbruksgrödor utan även delar av den naturliga floran, vilket innebär att pollinering därmed 

bidrar till en hög biologisk mångfald. Exploatering av jordbruksmark är i dagsläget inte en 

avgörande orsak till förlust av pollinatörer men sannolikt kan exploatering bidra till att viktiga 

biotoper försvinner. Bebyggda områden kan dock ibland utgöra bättre livsmiljöer för 

pollinatörer än ett ensidigt odlingslandskap. Städer med omnejd innehåller ofta ett stort antal 

semi-naturliga miljöer som exempelvis koloniträdgårdar, golfbanor och villaträdgårdar. Dessa 

grönområden skapar ett varierat landskap som kan vara fördelaktigt för insekter (WSP, 2017).  

 

Jordbruksmarken bedöms antingen inte bidra till pollinering (inget bidrag) eller ge ett visst 

eller stort bidrag, litet bidrag går inte att välja som kategori. Pollinerande insekter behöver 

framförallt ängs- och betesmarker med rik blomning. 

 

Som underlag i arbetet har Äng- och betesinventeringen (Jordbruksverket, 2018) använts samt 

ortofoto. Information om fruktodlingar har hämtats från blockdata från Jordbruksverket från 

år 2008 och 2018. Därutöver har utifrån ortofoto en digitalisering av fruktodlingsområden i 

Äppledalen, Gränna och Visingsö gjorts. 

 

Tabell 3. Bedömning av i vilken omfattning ett område med jordbruksmark bidrar till 

ekosystemtjänsten Pollinering. 

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Ej ängs- och 
betesmark 

- Ängs och 

betesmarker 

 

Ängs- och 

betesmarker och 

äppleodlingar i 

äppledalen, Gränna 

och på Visingsö 
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Vattenflödesreglering genom infiltration 

Ekosystemens förmåga att reglera vattenflöden anses vara viktig eftersom översvämningar 

kan vara kostsamma för samhället. Markens infiltrationskapacitet har blivit särskilt aktuellt 

eftersom nederbörden förutspås blir mer extrem i framtiden som en följd av 

klimatförändringarna. Vid exploatering ersätts genomträngliga vegetationsytor i stor 

utsträckning av hårdgjorda, mer svårgenomträngliga ytor såsom hus eller asfalterade vägar. 

Ökad ytavrinning är därmed en förväntad påföljd av exploatering. (WSP, 2017) 

 

I Jönköpings kommun sker generellt en bra infiltration på jordbruksmark, vilket innebär att all 

jordbruksmark bedöms ge åtminstone ett litet bidrag till ekosystemtjänsten infiltration. 

Utgångspunkt för att bedöma värdet av infiltration har därför varit beroende av om området 

ligger nära ett vattendrag så att vattenflödet kan nå vattendraget fort och/eller om området 

ligger inom ett avrinningsområde till ett vattendrag som vid översvämning kan orsaka stora 

skador på samhället. Dunkehallaån och Tabergsåns avrinningsområde har bedömts som 

särskilt känsliga. I underlaget har vattendrag enligt baskartan använts samt från SMHI:s 

avrinningsområden har Tabergsåns och Dunkehallaåns avrinningsområden valts ut.  

 

Tabell 4. Bedömning av i vilken omfattning ett område med jordbruksmark bidrar till 

ekosystemtjänsten infiltration. 

Inget bidrag litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

- Jordbruksmark I Tabergsåns eller 
Dunkehallaåns 
avrinningsområden 
eller närmare 
vattendrag än 200 
meter 

I Tabergsåns eller 
Dunkehallaåns 
avrinningsområden 
och närmare 
vattendrag än 200 
meter. 

 
Klimatreglering (kolinlagring) 

Jordbruksmarkens kapacitet för kolinlagring förändras i samband med att miljöer bebyggs.  

Jordbruksmark har beroende på markens egenskaper och utformning olika förutsättningar för 

att lagra in kol och därmed utgöra en kolsänka. Jordbruksmark på organogena (torv) jordar 

resulterar i utsläpp av koldioxid till skillnad från minerogena jordar som under vissa 

förutsättningar kan binda kol. Minerogen jordbruksmark binder dock in relativt lite kol 

generellt och har därför bedömts ge ett litet bidrag. Allra bäst kolsänka (en kolsänka är en 

växande kolreservoar)blir det på trädbevuxen minerogen jordbruksmark. (WSP, 2017).  

 

I underlaget har vi använt SGU jordartskarta samt ängs- och betesinventeringens redovisning 

av krontäckning, som redovisas som slutet och halvslutet.  

 
Tabell 5. Bedömning av i vilken omfattning ett område med jordbruksmark bidrar till 

ekosystemtjänsten kolinlagring. 

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Organogen jord Minerogen 
jordbruksmark 

- Trädbärande 
naturbeten på 
minerogen jord.   
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Upplevelsevärden genom friluftsliv och rekreation 

Upplevelsevärdet är mer individuellt och känslogrundat vilket medför att det kan vara svårt att 

beskriva eller klassificera. Landskapets upplevelsevärde inbegriper visuella, symboliska och 

identitetsskapande värden, som ofta bygger på en förväntad landskapsupplevelse.  

I bedömningen av friluftsliv och rekreation har två underlag använts vandringsleder och 

cykelleder samt de friluftsområden som är utpekade i översiktsplan 2016 En bedömning har 

gjorts om jordbruksmarken ligger invid dessa objekt. Här har inte antalet meter varit 

vägledande utan den som gjort bedömningen har i varje enskilt fall bedömt om 

jordbruksmarken upplevs från objektet.  

 
Tabell 6. Bedömning av i vilken omfattning ett område med jordbruksmark bidrar till 

ekosystemtjänsten friluftsliv och rekreation. 

Inget bidrag litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Ej nära 
friluftsområden/leder 

Invid vandringsled 
eller cykelled  

Invid i ÖP utpekade 
friluftsområden 

Inom i ÖP 
utpekade 
friluftsområden 

 
  

Värdet av att bo nära vackra jordbrukslandskap 

 

Bruksvärdet av jordbrukslandskapet kan alltså återspeglas av det faktum att bebyggelse i 

närhet till åker- eller betesmarker kan värdesättas av vissa människor som är beredda att 

betala mer för en bostad i jordbrukslandskapets närområden Vid personlig kommunikation 

med en villamäklare på Svensk fastighetsförmedling i Jönköping kommun bekräftas att närhet 

till jordbrukslandskap inom tätortsbebyggelse ses som någonting mycket positivt hos 

husköpare.(WSP, 2017) 

 

I bedömningen av jordbruksmarkens värde för närboende har bebyggelse inom 300 meter 

tagits med. 300 meter är det avstånd som enligt forskning är en brytpunkt för att människor 

ofta ska ta sig ut till ett grönområde (Folkhälsoinstitutet, 2009), avståndet påverkar således 

hur ofta närboende kan antas uppleva närliggande jordbruksmark.  

 

Som underlag till bedömningen har baskartan använts, tätortsavgränsning enligt SCB 2015 

och skiktet stort öppet jordbrukslandskap från översiktsplanen.  

 
Tabell 7. Bedömning av i vilken omfattning ett område med jordbruksmark bidrar till 

ekosystemtjänsten värdet av att bo nära vackra jordbrukslandskap.  

Inget bidrag litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Ingen bebyggelse Enstaka hus inom 
300 m 

Tätortsbebyggelse 
inom 300 m 

Stort öppet 
jordbrukslandskap 
och 
tätortsbebyggelse 
inom 300 m 
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Möjligheten att kunna förstå landskapets funktion och historia 

Kunskapsvärden beskrivs ofta i termer av enstaka element eller mindre områden, såsom 

skyddade biotoper, fornlämningar eller värdefulla byggnader och sambanden dem emellan. 

Det kan även argumenteras för att det finns kunskapsvärden i det moderna jordbruket. 

Lantbruksföretag kan vara en källa till lärande aktiviteter som riktar sig till skolor eller 

allmänheten generellt. (WSP, 2017) Jordbruksmarken har därmed generellt bedömts bidra till 

ekosystemtjänsten att förstå landskapets funktion och historia. 

  

Underlag utgör särskilt värdefulla kulturmiljöer från Översiktsplan 2016 samt fornlämningar 

från riksantikvarieämbetet.  

 
Tabell 8. Bedömning av i vilken omfattning ett område med jordbruksmark bidrar till 

ekosystemtjänsten värdet av att kunna förstå landskapets funktion och historia.  

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

- Jordbruksmark 
(förståelse av 
odlingslandskap), 

Inom utpekade 
kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer 
eller med flera 
fornlämningar i 
området 

Inom utpekade 
kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer 
och med kända 
kulturhistoriska 

 

Samhällsnytta 

Samhällsnyttan har i denna rapport bedömts olika för bostäder och verksamheter. För att 

uppnå ett hållbart samhälle är det många gånger fördelaktigt att lokalisera bostadsområden 

tätortsnära. Ibland är en tätortsnära lokalisering svår att uppnå utan att ianspråkta 

jordbruksmark eller annan mark med höga natur- och rekreationsvärden. 

Verksamhetsområden kan däremot lokaliseras en bit från tätorten utan att det får samma 

effekter på hållbarhetsaspekter såsom transporter och det kan därmed vara enklare att hitta 

annan mark till exempel skogsmark att lokalisera verksamhetsområdena till.   

 

Således är lokaliseringssambandet starkare till bostadsområden än till verksamhetsområden 

även om det ibland kan vara fördelaktigt med en tätortsnära lokalisering av verksamheter. 

Några samhällsnyttor bedöms därför enbart för bostadsområden medan andra bara bedöms för 

verksamhetsområden. Det gör att det totalt är fler samhällsnyttor som bedöms för 

bostadsområden än verksamhetsområden. Det i sin tur leder till att antalet totalpoäng kan bli 

högre för bostadsområden än verksamhetsområden. Bedömningen är följaktligen att det ger 

en korrekt bild av verkligheten då det kan anses vara mer fördelaktigt att lokalisera bostäder i 

tätortsnära lägen.  
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Förutsättningar för Hållbart resande  

Genom goda förutsättningar för hållbart resande minskar bilberoendet vilket bidrar till både 

ekologisk och social hållbarhet. Den ekologiska hållbarheten ökar då utsläpp, trafikträngsel 

och buller minskar. Eftersom alla inte har tillgång till bil är förutsättningarna att transportera 

sig utan bil även kopplat till social hållbarhet.  

400 meter respektive 600 m till busshållplats är utgångspunkten för bedömningarna. 400 m är 

det mått som används i Grön resplan (Jönköpings kommun, 2016) Till tågstation kan dock de 

flesta acceptera ett längre avstånd då tåget i många fall är både bekvämare och snabbare. 

Därför har utgångspunkten varit 800 meter och 1200 meter till tågstation. Faktisk 

gång/cykelväg har varit utgångspunkten och hänsyn har tagits till absoluta barriärer så som 

motorväg och järnvägsspår. Nationella vägdatabasen har använts som underlag.  

 

Hållbart resande är en parameter som kan ändra sig över tiden om förutsättningarna ändras till 

exempel en ny busslinje tillkommer i ett område så behöver bedömningen för det området 

uppdateras. Det är en fördel om verksamhetsområden har tillgång till kollektivtrafik. Då 

många verksamhetsområden är glesa kan de dock vara svåra att försörja med kollektivtrafik 

och hållbart resande bedöms därför inte för verksamhetsområden.  

 

Tabell 9. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan förutsättningar 

för hållbart resande.  

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Mer än 600 m till 
buss och mer än 
1200 m till tåg 

Busslinje 11-41 inom 
600 m 

Tågstation inom 
1200 m eller 
busslinje 1-3 inom 
600 m eller 
busslinje 11-141 
inom 400 m 

Busslinje 1-3 inom 
400m eller 
tågstation inom 800 
m 

 

Stärka regionala målpunkter  

Jönköpings kommun fungerar som en motor i regionen. Att stärka regionala målpunkter är 

därför viktigt för hela regionen. Regionala målpunkter utgör Elmia, A6 inklusive Ryhov, 

centrum inklusive högskolan och Spira samt Torsvik.  

Utgångspunkt har varit cykelavstånd 5 km och gångavstånd 2 km. Analyserna har gjorts 

utifrån gång/cykelväg och hänsyn har tagits till absoluta barriärer så som motorväg. 

Nationella vägdatabasen har använts som underlag.  

 

Regionala målpunkter bedöms både för bostadsområden och verksamhetsområden.  
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Tabell 10. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan stärka 

regionala målpunkter.  

Inget bidrag litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

mer än 5 km 
cykelavstånd till 
regionala 
målpunkter 

- cykelavstånd 5 km 
till regionala 
målpunkter 

2km till regionala 
knutpunkter 

 

 

I anslutning till befintlig bebyggelsestruktur/infrastruktur (vägar och VA)  

Att bygga i anslutning till befintliga tekniska strukturer så som VA och vägar är 

resurseffektivt. Här har utgångpunkten varit närhet till befintlig tätort och hur väl man 

ansluter. Bedömningen görs i varje enskilt fall utifrån ortofoto (flygfoto) och baskarta.  

 

Närhet till bebyggelsestruktur bedöms både för verksamhetsområden och bostadsområden.  

 

Tabell 11. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan i anslutning till 

befintlig bebyggelsestruktur.  

Inget bidrag litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Ligger långt från 
tätort 

Ligger nära 
tätort(0,2-1 km 
beroende på 
tätortens storlek och 
förhållande på plats) 

I direkt anslutning till 
tätort (med samma 
typ av bebyggelse, 
bostad bredvid 
bostad och 
verksamhetjämte 
verksamhet) 

Områden som är helt 
omgivna av 
bebyggelse (luckor i 
bebyggelsen) 

 

Ger utbyggnadsmöjligheter på mindre tätort (enligt SCB), där andra 

utbyggnadsmöjligheter saknas  

I Jönköpings kommuns kommunprogram 2019-2022 pekas särskilt på att 

utbyggnadsmöjligheter ska finnas i kommunens alla tätorter. I några av orterna som till största 

delen är omgivna av jordbruksmark kan det vara svårt att hitta utbyggnadsmöjligheter på 

annan mark. När bedömningen har gjorts av om det finns utbyggnadsmöjligheter på annan 

mark har utgångpunkten varit i närområdet (inte hela orten), detta gäller i synnerhet 

verksamhetsområden där syfte skulle kunna vara att ge möjligheter för befintlig verksamhet 

att expandera. 

 

Som mindre tätorter räknas Örserum, Ölmstad, Skärstad, Kaxholmen, Lekeryd, Barnarp och 

Bottnaryd, Tunnerstad, Öggestorp, Ryd.  

 

Utbyggnad på mindre ort bedöms både för verksamhetsområden och bostadsområden.  
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Tabell 12. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan 

utbyggnadsmöjligheter på mindre tätort.  

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Ger 
utbyggnadsmöjligheter 
i en större tätort 
och/eller i en mindre 
tätort där det finns 
möjlighet att bygga på 
annan mark i 
närområdet 

- - Ger 
utbyggnadsmöjligheter 
på mindre tätort där 
det saknas möjligheter 
att bygga på annan 
mark i närområdet 

 

Närhet/nåbarhet till arbetsplatser 

Att arbetsplatser är lokaliserade i närheten av bostäder är också en viktig faktor för att minska 

trafikarbetet.  

För att beräkna hur många arbetsplatser som är nåbara från ett bostadsområde har 

cykelavståndet 5 km har använts. 5 km är det avstånd kommunen använder i sin 

cykelplanering (Jönköpings kommun, 2009). Nationella vägdatabasen har använts som 

underlag för att beräkna hur många arbetsplatser som nås inom 5 km. Motorvägar har inte 

inkluderats i beräkningen eftersom dessa inte ska cyklas på.  

Närhet till arbetsplatser bedöms endast för bostadsområden.  

Tabell 13. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan närhet till 

arbetsplatser  

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

mindre än 5000 
arbetsplatser (inom 
5 km cykelavstånd) 
 

5000–10000 
arbetsplatser 

10000–150000 
arbetsplatser 

15 000 arbetsplatser 

 

Närhet/nåbarhet till basservice  

Närhet/nåbarhet till basservice är också en viktig faktor för att kunna minska bilberoendet och 

skapa ett socialt hållbart samhälle. I rapporten används mataffär och lågstadieskola som mått 

på om det finns basservice. Utgångspunkten har varit att boende ska kunna nå denna 

basservice till fots. 

Nationella vägdatabasen har utgjort ett underlag i arbetet har med hjälp av kommunens 

databas över livsmedelskontroller och deltagande personers lokalkännedom, ett lager på 

livsmedelsaffärer skapats (affärerna ska ha ett basutbud och inte vara av specialkaraktär), 

kommunens GIS-lager på skolor har också använts. I Jönköpings kommun får barnen i 

lågstadiet skolskjuts om de har längre än 2 km till skolan, varför det använts som maximalt 

gångavstånd. Analyserna har gjorts utifrån gång/cykelväg och hänsyn har tagits till absoluta 

barriärer så som motorväg.  
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För verksamhetsområden är det positivt med tillgång till basservice, men det är inte en 

förutsättning för lokalisering av området, varför verksamhetsområden inte bedöms utifrån 

tillgång till basservice.  

Tabell 14. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan närhet till 

service  

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Varken 
lågstadieskola eller 
affär inom 2 km eller 
planerat som  

Skola eller mataffär 
inom 2 km 

Skola och mataffär 
inom 2 km eller 
endera inom 1 km 

Lågstadieskola och 
mataffär inom 1 km 

 

Närhet/nåbarhet till servicecentra 

På några platser i kommunen finns det tillgång till ytterligare service. Närhet till ett sådant 

servicecentra ger förutsättningar för att kunna nå ett större utbud inom gång- och 

cykelavstånd. 

Som servicecentra har vi räknat en ort eller stadsdel med bibliotek och vårdcentral. I de flesta 

fall har man då även tillgång till annan service såsom exempelvis motionsanläggningar. För 

analyserna har en punkt mittemellan bibliotek och vårdcentral använts. Analyserna har gjorts 

utifrån gång- och cykelväg och hänsyn har tagits till absoluta barriärer så som motorväg. 

Nationella vägdatabasen har använts som underlag.  

 

För verksamhetsområden är det positivt med tillgång till servicecentra, men det är inte en 

förutsättning för lokalisering av området, varför verksamhetsområden inte bedöms utifrån 

tillgång till basservice.  

Tabell 15. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan närhet till 

servicecentra 

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Mer än 2 km till 
servicecentra 
(ort/stadsdel med 
bibliotek och 
vårdcentral)  

- Servicecentra inom 2 
km 

Servicecentra inom 1 
km. 
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Arbetsplatstät och besöksintensivt 

Verksamhetsområden som förmodas tillskapa många arbetsplatser och ha många besökare så 

som handelsområden är viktigare att placera nära bostäder och/eller i goda 

kollektivtrafikområden i jämförelse med till exempel produktions/logistikområden.  

 

Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån kunskap om det nya området. Bedömningen görs 

endast för verksamhetsområden. 

 

Tabell 16. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan arbetsplatstät 

och besöksintensivt 

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

  Produktions-
/logistikområde. 

Handelsområde 

 

 

Möjlighet till rekreation  

Närhet till rekreation är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande.  

För bedömningen har underlag från kommunens grönstrukturplan använts. 

Grönstrukturplanen omfattar endast tätorter och 1 km runt dessa. I de fall området ligger så 

långt från tätort att underlag saknas har bedömning gjorts utifrån ortofoto (flygfoto) och 

lokalkännedom.  

För verksamhetsområden är det positivt med tillgång till rekreation, men det är inte en 

förutsättning för lokalisering av området, och kommunen har inga riktlinjer för tillgång till 

grönområden, varför verksamhetsområden inte bedöms utifrån tillgång till rekreation.  

Tabell 17. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan närhet till 

rekreation 

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

saknar större 
grönområde inom 
500 meter  

- större grönområde 
inom 500 m 

större grönområde 
inom 500 m 
grönområdet och har 
anläggningar för 
motion friluftsliv 
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Bidrar till bostadsförsörjning 

Kommunen har ett mål om att tillskapa 1000 nya bostäder per år. Till sin hjälp har kommunen 

ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) som redogör för vad som planeras byggas 

de närmsta åren. För att klara bostadsförsörjningen är det av värde att de områden som är 

utpekade i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet bebyggs.  

Bedömningen görs bara för bostadsområden.  

Tabell 18. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan 

bostadsförsörjning 

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

 upp till 20 lgh/ha 40 lgh/ha eller 20 
lgh/ha och som ingår 
i KBFP 

40 lgh/ha och som 
ingår i KBFP 

 

Verksamhetsområde i bra logistikläge 

Jönköpings kommun har en inriktning mot logistik verksamhet. För många företag är det 

angeläget med en placering i ett bra logistikläge med närhet till väg/järnväg/kombiterminal. 

Närhet till järnväg/ kombiterminaler ger också förutsättningar för att flytta över gods från väg 

till järnväg.  

Med tanke på många anläggningars storlek kan några kilometer till påfart på väg eller 

kombiterminal vara rimligt. Bedömning görs i varje enskilt fall utifrån underlag på vägar och 

järnvägar. Hänsyn vid bedömningen tas inte bara till avstånd utan även till hur vägen fram till 

större väg/järnväg ser ut, om den till exempel går genom ett samhälle med bostäder som kan 

bli störda är det kanske mindre lämpligt. Bedömningen är gjord utifrån befintliga vägar och 

järnvägar och inte framtida sträckningar.   

Närhet till flygplats kan vara en fördel men bedöms inte lika väsentligt ur logistisk synpunkt 

då godset i allmänhet flyttas över till lastbil för distribution eller omlastning på annan plats.  

Bedömningen görs bara för verksamhetsområden.  

Tabell 18. Bedömning av i vilken omfattning en exploatering bidrar till samhällsnyttan 

verksamhetsområden i bra logistikläge 

Inget bidrag Litet bidrag Visst bidrag Stort bidrag 

Ingen större 
väg/järnväg 

Närhet till 47/26:an Närhet till E4:an eller 
40:an eller järnväg 

Närhet till både 
järnväg och E4:an 
eller 40:an 
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Bilaga 2 Exempel Excelverktyg för sammanvägning 

Nedan redovisas det excelverktyg som tagits fram inom projektet för att bedöma 

ekosystemtjänster och samhällsnytta av olika områden.  

Matris för vägning av jordbruksmarkens 
ekosystemtjänster och samhällsnytta 
Ekosystemtjänster och samhällsnytta ska räknas ihop var för sig och inte jämföras 
med varandra. 
För samtliga områden gäller att det högsta värdet ska anges för området även om det bara gäller 
för del av området.  

Ekosystemtjänster 
inget 
bidrag 

litet 
bidrag 

visst 
bidrag 

stort 
bidrag 

  0 1 2 3 

 Biologisk mångfald 0       

 

Livsmedelsproduktion 
 

      3 

Pollinering 0       

 Vattenflödesreglering genom infiltration   1     

 Klimatreglering (kolinlagring)   1     

 Upplevelsevärden genom friluftsliv och rekreation   1     

 Värdet av att bo nära vackra jordbrukslandskap     2   

Möjligheten att kunna förstå landskapets funktion och historia   1     

Summa 0 4 2 6 

Total summa       12 
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Samhällsnyttan Bostäder, anges utifrån värde på största delen 
av området 
     
 
Samhällsnytta  

inget 
bidrag 

litet 
bidrag 

visst 
bidrag 

stort 
bidrag 

  0 1 2 3 

Förutsättningar för Hållbart resande  0       

Stärka regionala målpunkter  0       

I anslutning till befintlig bebyggelsestruktur/infrastruktur (vägar och 

VA)      2   

Ger utbyggnadsmöjligheter på mindre tätort (enligt SCB), där andra 

utbyggnadsmöjligheter saknas        3 

Närhet/nåbarhet till arbetsplatser  0       

Närhet/nåbarhet till service        3 

Närhet/nåbarhet till servicecentra         

Möjlighet till rekreation        3 

Bidrar till bostadsförsörjning   1     

Summa 0 1 2 9 

     Total summa: 12 
   

     Samhällsnyttan Verksamheter, anges utifrån värde på största 
delen av området 

    
Samhällsnytta Verksamhetsområden 

inget 
bidrag 

litet 
bidrag 

visst 
bidrag 

stort 
bidrag 

  0 1 2 3 

Stärka regionala målpunkter  0       

I anslutning till befintlig bebyggelsestruktur/infrastruktur (vägar och 

VA)      2   

Ger utbyggnadsmöjligheter på mindre tätort (enligt SCB), där andra 

utbyggnadsmöjligheter saknas        3 

Arbetsplatstätt/besöksintensivt  0       

Verksamhetsområde i bra logistikläge         

Summa 0 0 2 3 

     
Total summa: 5 

   
 

  
inget värde 
kan anges 

  0 poäng 

  1 poäng 

  2 poäng 

  3 poäng 
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Bilaga 3 Fortsatt arbete/riktlinjer  

Förhandsbesked för bygglov 

Vid ansökan om förhandsbesked för bygglov är det första steget att bedöma om det aktuella 

området är jordbruksmark. Blockdatabasen läggs in i programmet Geosecma så att detta kan 

göras på ett enkelt sätt.  

Av bygglovsbeslutet ska framgå att området utgörs av jordbruksmark för att så konstaterats 

vid syn på plats, alternativt att det att marken finns redovisad i blockdatabasen från 2008 eller 

senare och att det därmed kan konstateras att marken har använts för jordbruksändamål i 

närtid. I väldigt specifika fall kan förutsättningarna på plats vara sådana att bedömningen görs 

att jordbruksmarken inte är brukningsvärd trots att den ingår i blockdatabasen.(se mål 2018- P 

3507). En sådan bedömning kan göras först efter platsbesök. Platsbesök ska alltid göras vid 

osäkerhet. 

 

I de flesta bygglov prövas mindre exploateringar som därmed inte utgör ett väsentligt 

samhällsintresse utan ett enskilt intresse. Om den exploatering som ska prövas genom 

bygglov ändå bedöms utgöra ett väsentligt samhällsintresse ska en avvägning göras enligt 

samma tillvägagångssätt som vid detaljplaneläggning.  

 

Detaljplan och förhandsbesked 

Nedan beskrivs en arbetsgång för att bedöma och beskriva jordbruksmarkens värden i 

förhandsbesked/detaljplaner. I de fall planen berör ett område som är utpekat som ett 

utbyggnadsområde i översiktsplanen är bedömningen av jordbruksmarkens värden redan 

gjord med hjälp av excelverktyget i bilaga 2 och resultatet finns i denna rapport. 

Utredningen kan behöva kompletteras om nya förutsättningar tillkommit.  

 

1. Först bör det utredas om jordbruksmark tas i anspråk (underlag i Geosecma, 

jordbruksblock från 2008 och 2018). 

 

2. Ett platsbesök ska göras för att bedöma de lokala förutsättningarna.  

 

3. Därefter bör det utredas om den föreslagna exploateringen är ett väsentligt 

samhällsintresse.  

 

4. Lokaliseringsprövningen på en mer övergripande nivå ska redan vara utredd i 

översiktsplaneskedet. På en detaljplanenivå kan det därför i första hand vara rimligt att 

beskriva andra alternativ inom samma område som istället tar skog eller annan 

åkermark i anspråk. I händelse av att området inte är utrett i översiktsplaneskedet 

måste en ny prövning göras.   
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Jordbruksmarkens värden kan beskrivas genom det excelverktyg som redovisas i bilaga 2. Till 

hjälp finns ett GIS-underlag framtaget som hör till excelverktyget.  

 

5. Undersök om exploateringen innebär att pågående markanvändning på intilliggande 

jordbruksmark försvåras eller omöjliggörs. Så kallade tröskelvärden beskrivs i 

”Jordbruksmarkens värden i Jönköpings kommun”, WSP 2017.  Kontakt med berörda 

jordbruksföretag för dialog om hur de ska kunna fortsätta med sina verksamheter? 

 

6. Hur kan påverkan minimeras, utformningsalternativ, markbesparande åtgärder, bevara 

en bra arrondering för kvarvarande jordbruksmark, förhindra hinder som försvårar 

framkomlighet med exempelvis jordbruksmaskiner.   

 

7. Utred kompensationsåtgärder.  

 

I detaljplanearbetet/planbeskedet bör konstateras om jordbruksmark tas i anspråk och om så är 

fallet ska jordbruksmarkens värden beskrivas. Av beslutsunderlaget bör det sedan framgå om 

området har höga eller låga värden när det gäller ekosystemtjänster i jämförelse med övriga 

områden i denna rapport samt vilka ekosystemtjänster som har de högsta värdena i området. 

Det ska också framgå om exploateringen är ett sådant väsentligt samhällsintresse att 

jordbruksmark kan tas i anspråk.  

 

Lokaliseringsprövningen på en mer övergripande nivå när det gäller utbyggnadsriktningar 

med mera kan antas vara utredda i översiktsplanen. Däremot bör i detaljplanen beskrivas 

varför föreslagen plats ansetts vara lämplig enligt översiktsplanen. Dessutom kan i 

detaljplanen lokala lokaliseringsalternativ liksom utformningsalternativ jämföras och 

beskrivas med avseende på påverkan på jordbruksmarkens värden såväl som övriga 

konsekvenser. I de fall som exploateringen saknar stöd i översiktsplanen bör en större 

alternativ utredning göras som avser hela orten eller del av ort. Vilka ekosystemtjänster som 

förekommer skiljer sig mellan skogsmark och jordbruksmark. Det är därför inte möjligt att 

jämföra de ekosystemtjänstsiffror som finns framtagna för naturmark i Jönköpings kommun 

med ekosystemtjänstsiffrorna för jordbruksmark. För att kunna jämföra skogsmarksområden 

med jordbruksmarksområden behöver istället en kvalitativ beskrivning av 

ekosystemtjänsterna göras. Som stöd för den beskrivningen kan de Excelverktyg och GIS-

underlag som finns framtaget för naturmark (kartläggning av ekosystemtjänster utförd av 

Calluna) respektive jordbruksmark (framtaget i detta projekt) användas.  

 

Exploatering av jordbruksmark kan försvåra pågående markanvändning av den mark som 

kvarstår efter exploatering. Liksom även marker som inte direkt berörs av exploateringen till 

exempel genom att försvåra flytt av betesdjur mellan olika områden. Om möjligt bör även 

denna typ av överväganden ingå i beslutsunderlaget. 

 

I detaljplaner och områdesbestämmelser har kommunen möjlighet att anpassa 

detaljutformningen så att jordbruksmark i minsta möjliga mån påverkas av exploatering. Om 

jordbruksmark ändå står i fokus för exploateringen ska kommunen föra ett resonemang och 

göra en avvägning mellan den planerade markanvändningen och fortsatt jordbruksdrift. 
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Utbyggnadsstrategi/Översiktsplan 

 

I denna rapport föreslås ett antal exploateringsområden i översiktsplanen bedömas som 

olämpliga för exploatering med hänsyn till jordbruksmarkens värden i avvägning mot 

samhällsnyttan. I kommande utbyggnadsstrategi måste alternativ mark till dessa områden 

hittas och alternativen avvägas mot resultatet i denna utredning. Jämförelsen mellan alternativ 

kan innebära att en ny bedömning görs av enskilda områden. Tillkommande samhällsnytta till 

exempel ny kollektivtrafik kan också innebära att en ny bedömning görs av områdets 

samhällsnytta.  

 

I framtida utbyggnadsstrategi/översiktsplan ska olika scenarier som arbetas fram beskrivas 

utifrån påverkan på jordbruksmark. Hur många hektar jordbruksmark tas i anspråk i de olika 

scenarierna, vad har jordbruksmarken för värden och vad får det för konsekvenser? Som 

grund för att undersöka möjliga utbyggnadsriktningar kan den karta (sidan 19 i denna rapport) 

som visar en sammanställning av jordbruksmarkens värden i kommunen användas. 

 

Översiktsplanen bör 

 Beskriva vilka väsentliga samhällsintressen som kan vara aktuella för att tillåtas 

exploatera jordbruksmark 

 Ange varför väsentliga samhällsintressen inte kan lokaliseras på annan mark (eller 

jordbruksmark med ekosystemtjänster med lägre värde) 

 Jämföra olika alternativ mot varandra. 

 

GIS-underlaget och excelverktyget i denna rapport kan användas för att bedöma och jämföra 

enskilda exploateringsområden i kommande utbyggnadsstrategi/översiktsplan.  

 

Nya utbyggnadsstrategier/översiktsplaner kommer även fortsättningsvis innebära att områden 

för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter delvis pekas ut på mark som idag är 

jordbruksmark. Det sker i en avvägning med flera andra intressen, till exempel närhet till 

kollektivtrafikstråk och möjlighet att stärka befintliga orter. Målsättningen ska dock vara att 

bevara jordbruksmark i en större omfattning än i dagsläget och att alternativ där 

jordbruksmark inte tas i anspråk ska jämföras med alternativ där jordbruksmark tas i anspråk. 

Arbetet med en ny utbyggnadsstrategi påbörjas under 2019.  
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Bilaga 4 

Nedan redovisas bedömningen i alternativ 1, 2 och 3 för de olika områdena i översiktsplan 

2016. Alternativen finns också sammanställda på karta1, 2 och 3. (*ekosystemtjänster 

**samhällsnytta) 

 

Områden på jordbruksmark ej planbesked givet 
2019-04-18 

  Exploa
teras  

Exploa
teras 

Exploa
teras 

 TYP Beteck
ning 

Poäng 
eko* 

Poäng 
sam**  

Bostäder 
antal 

Area 
(ha) 

Alt 1 alt 2  alt 3 

Förtätning Bostäd
er 

 F:908 9 7 20 1 ja ja nej 

Förtätning Bostäd
er 

 F:406 7 14 20 1 ja  ja ja 

Förtätning Bostäd
er 

 F:923 7 12 2 0,1 ja  ja ja 

Förtätning Bostäd
er 

 F919 15 13 8 0,4 ja nej nej 

Förtätning Bostäd
er 

O:505
_A 

15 17 680 17 ja nej nej 

Förtätning Bostäd
er 

O:505
_B 

14 10 680 17 nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:203 
A 

13 18 240 12 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:203 
B 

22 16 360 18 nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:906 9 10 60 3 ja  nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:908 9 13 40 2 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:905 13 6 20 1 nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:102
A 

8 18 ingår i c  ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:102
B 

7 16 ingår i c  ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:102
C 

7 16 270 9 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:403 14 21 300 15 ja  ja ja 
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Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:311 12 16 100 5 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:316 12 12 5 0 ja  nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:410 14 15 20 1 ja  nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:408 14 16 120 3 ja  ja nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:407 14 16 160 8 ja  nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:602 
A+B 

9 och 
12 

16 och 
5 

140 7 nej/ja nej/ja nej/ja 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:909 14 8 15 1 nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:930 15 10 30 2 nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:923 22 15 140 7 nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:904 15 13 380 19 ja  nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

B:922 8 14 7 0 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:903 10 15 10 0 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Verk/b
ostad 

VB 
301A 

8 12 8 0,5 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Verk/b
ostad 

VB 
301B 

15 14 8 0,5 ja  nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Verk/b
ostad 

 
VB:10
1A 

11 17 ingår i b  ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Verk/b
ostad 

VB:10
1B 

11 15 300 10 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:902 7 8  1 ja  ja nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:201 10 7  6 ja  nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:202 11 10  2 ja  ja nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

V:101 7 11  3 ja  ja ja 



- 66 - 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

V:203 12 7  15 nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:208 10 10  2 ja  ja nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

V:307 6 9  2 ja  ja nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

V:305 5 11  47 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

V:319 10 8  1 ja  nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

V:318
A 

10 6  6 nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

V:318
B 

6 6  1 ja  nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:312 6 11  1 ja  ja ja 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:703 11 11 68 9 ja  ja nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:911 8 11  1 ja  nej  nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

V:909
A 

11 9 ingår i b  ja  nej  nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

V:909
B 

7 9  3 ja  ja nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:910 13 6  3 nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:209 10 10  7 ja  ja nej 

Nyexploatering
sområde 

Verksa
mhet 

 V:324 7 7  3 ja  nej  nej 

Nyexploatering
sområde 

bostäd
er 

B:935 13 8 10  nej nej nej 

Nyexploatering
sområde 

Bostäd
er 

 B:303 14 11 20 1 ja  ja nej 

Nyexploatering
sområde 

bostäd
er 

B:934 12 12 40 2 ja  ja nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SVB:5
05 

10 9 700 35 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SVB:5
04 

19 7 320 16 nej nej nej 
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Strategiskt 
område 

Verksa
mhet 

SV:21
1 

16 7 38 nej nej nej 

Strategiskt 
område 

Verksa
mhet 

SV:31
1 

11 10  1 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Verksa
mhet 

 
SV:31
0 

11 9  0 ja  ja nej 

Strategiskt 
område 

Verksa
mhet 

SV:70
1A 

10 5  4 nej nej nej 

Strategiskt 
område 

Verksa
mhet 

SV:70
1B 

6 5  0,5 ja  ja nej 

Strategiskt 
område 

Verksa
mhet 

SV:10
2 

12 11  9 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Verksa
mhet 

SV:21
0 

10 9  18 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:204 17 15 420 14 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:405 15 21 390 13 ja  ja ja 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

 
SB:305 

15 18 120 6 ja  ja nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

 
SB:406 

14 8 340 17 nej nej nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:915 15 15 100 5 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

 
SB:916 

17 12 20 1 nej nej nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:917 12 14 0 0 ja  ja nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:918 13 15 40 2 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:920 15 9 40 2 nej nej nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:919 12 15 60 3 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:921 20 12 400 20 nej nej nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:910 12 13 80 4 ja  ja nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:105 14 6 1020 34 nej nej nej 



- 68 - 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:104
a 

14 6 270 9 nej nej nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:104
B 

11 10 450 15 ja  ja nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:104
C 

13 11 300 10 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:104
D 

10 7 480 16 ja  ja nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:104
E 

21 12 1050 35 nej nej nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:101
a 

8 12 390 13 ja  ja ja 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:707 14 13 400 20 ja  nej  nej 

Strategiskt 
område 

Bostäd
er 

SB:932 13 12 29 1 ja  ja nej 

Strategiskt 
område 

Verksa
mhet 

SV:30
9 

15 8  9 nej nej nej 
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Bilaga 5 Alternativkartor  
I denna bilaga redovisas kartor för de olika alternativen (Alternativ 1,2,3 samt 

Nollalternativet) Nollalternativet innebär att ingen exploatering på jordbruksmark sker över 

huvud taget.  
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Alternativ 1 
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Alternativ 2 
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Alternativ 3 
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Nollalternativ 
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Bilaga 6 Jordbruksmarkens 

ekosystemtjänster, värde 
I denna bilaga redovisas kartor för jordbruksmarkens ekosystemtjänster för de olika delarna 

av kommunen.  
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Västra delen  
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Östra delen  
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Norra delen  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-04-04 Dnr KS 2022/00214 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Revidering av avgifter för torghandel 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett förslag till sänkning av avgifterna för 

upplåtelse av saluplatser på Kungstorget. Förslaget motiveras med kommunens mål att 

stärka centrumhandeln genom att göra det mer attraktivt för knallar att bedriva handel i 

centrum. De aktuella avgifterna är reglerade i kommunens avgifter för markupplåtelser 

på allmän plats. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-22. 

Samarbetsavtal för markupplåtelser mellan Uddevalla kommun och Uddevalla 

Centrumutveckling. 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun. 

Jämförelse mellan olika kommuners avgifter för torghandel. 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att till och med 2022-12-31 sänka dagavgiften för torghandel till 125 kr/dag/plats, samt 

 

att till och med 2022-12-31 sänka årsavgiften för årsplats till 3 600 kr/år. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat förslag på en sänkning av avgifterna för 

upplåtelse av saluplatser på Kungstorget. Förslaget förväntas göra det mer attraktivt för 

knallar att komma och bedriva handel i Uddevalla, vilket kommunen strävar efter att 

främja. Avgifterna är reglerade i Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom 

Uddevalla kommun, punkterna 7a och 7c och intäkterna tillfaller Uddevalla 

Centrumutveckling som enligt avtal med kommunen handhar administrationen kring 

torghandeln. 

 

  



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-04-04 Dnr KS 2022/00214 

  

 

 

 

Följande avgiftssänkningar föreslås. 

  

 7a, fasta saluplatser 6 dagar i veckan/ i ett år från 3656 kr till 3600 kr. 

 7c, tillfällig saluplats under en dag, från 249 kr till 125 kr. 

 

Nedsättningarna av avgifter föreslås förlängas gentemot samhällsbyggnadsnämndens 

förslag. Förslaget till förlängning sker efter samråd med samhällsbyggnad och 

Uddevalla Centrumutveckling.  

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Avdelningschef Hållbar Tillväxt 

Uddevalla Centrumutveckling  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr SBN 2022/00084 

Revidering av avgifter för torghandel 

Sammanfattning 

I Uddevalla kommun bedrivs torghandel med bland annat månadsmarknad och 

upplåtelse enstaka dagar för tillfällig torghandel. Uddevalla har ett avtal med Uddevalla 

centrumutveckling som tillhandahåller torghandelsplatser på Kungstorget och sköter all 

kontakt med knallarna.   

Efter inkomna synpunkter från verksamma knallar om att priserna för torghandel i 

Uddevalla kommun skiljer sig åt jämfört med andra kommuners prissättning har 

Uddevalla centrumutveckling initierat ett förslag om att se över priserna. Detta gör vi 

för att stärka torghandeln och centrum, genom att få fler knallar att välja Kungstorget 

och ha en bra dialog med knallarna. Många knallar har haft stora svårigheter under 

pandemin. 

Avgiften idag är för dagplats 249 kr/dag/plats och 3 656 kr/plats/år för årsplats. 

Avgiften är reglerad i Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla 

kommun, punkt 7, Torghandel. 

Förslaget är att till och med maj 2022 sänka dags avgiften för torghandel till 125 kr/dag 

/plats, med förhoppning om att locka knallarna tillbaka till Uddevalla och samtidigt 

underlätta för dem ekonomiskt i spåren av pandemin. Därefter höja till 200 kr/dag/plats 

för dagplats och sänka till 3 600 kr för årsplats.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-18 

Avtal för torghandel i Uddevalla kommun – 2020-03-31 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun – 2021-11-10 

Torghandel Jämförelse 2022-02 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Swen Stålros (M): 

bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att till och med 2022-05-31 sänka dagavgiften 

för torghandel till 125 kr/dag/plats, samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att 2022-06-01 höja dagavgiften till 200 kr/dag/plats 

och sänka årsavgiften för årsplats till 3 600 kr/år 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Ola Löfgren 

 

Justerat 2022-03-24  

Mikael Staxäng  

Maria Johansson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-24 intygar  

Ola Löfgren 

  
Skickat 2022-03-25 till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2022-02-18 Dnr SBN 2022/00084 

  

 

Handläggare 

Handläggare Anna Sällström 

Telefon 0522-69 73 97 
anna.sallstrom@uddevalla.se 

 

Revidering av avgifter för torghandel 

Sammanfattning 

I Uddevalla kommun bedrivs torghandel med bland annat månadsmarknad och 

upplåtelse enstaka dagar för tillfällig torghandel. Uddevalla har ett avtal med Uddevalla 

centrumutveckling som tillhandahåller torghandelsplatser på Kungstorget och sköter all 

kontakt med knallarna.   

 

Efter inkomna synpunkter från verksamma knallar om att priserna för torghandel i 

Uddevalla kommun skiljer sig åt jämfört med andra kommuners prissättning har 

Uddevalla centrumutveckling initierat ett förslag om att se över priserna. Detta gör vi 

för att stärka torghandeln och centrum, genom att få fler knallar att välja Kungstorget 

och ha en bra dialog med knallarna. Många knallar har haft stora svårigheter under 

pandemin. 

 

Avgiften idag är för dagplats 249 kr/dag/plats och 3 656 kr/plats/år för årsplats. 

Avgiften är reglerad i Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla 

kommun, punkt 7, Torghandel. 

 

Förslaget är att till och med maj 2022 sänka dags avgiften för torghandel till 125 kr/dag 

/plats, med förhoppning om att locka knallarna tillbaka till Uddevalla och samtidigt 

underlätta för dem ekonomiskt i spåren av pandemin. Därefter höja till 200 kr/dag/plats 

för dagplats och sänka till 3 600 kr för årsplats. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-18 

Avtal för torghandel i Uddevalla kommun – 2020-03-31 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun – 2021-11-10 

Torghandel Jämförelse 2022-02 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att till och med 2022-05-31 sänka dagavgiften 

för torghandel till 125 kr/dag/plats, samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att 2022-06-01 höja dagavgiften till 200 kr/dag/plats 

och sänka årsavgiften för årsplats till 3 600 kr/år 

 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2022-02-18 Dnr SBN 2022/00084 

  

 

 

 

 

Maria Jacobsson Anna Sällström 

Förvaltningschef Handläggare 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad 



Kommun Storlek i meter Årsavgift Övrig info. årsavgiften

Uddevalla, Kungstorget 3 x 3 3 656,00 kr         6 dgr/vecka

Lidköping, Nya Stadens Torg 3 x 3 

Varberg

3 x 3

Fler alt.finns 4 800,00 kr         

Falköping, Stora Torget 3 x 3,5 5 000,00 kr         

Stenungsund, centrum 3 2 000 kr

Kristianstad, Lilla Torg

Lund, Mårtenstorget 4 x 4 8 815,00 kr         

Trollhättan, Drottningtorget

3 

Fler alt. finns 6000 kr/kvartal

Vänersborg 3x3 3600 kr/år

Jämförelse priser torghandel 2022-02



Årsavgift övrigt alternativ Månadsavgift Dagavgift Dagavgift lörd

2061 kr, månadsmarknad 249,00 kr          

170,00 kr          210,00 kr             

120,00 kr          

 1500 kr/1dgr/vecka.

Fler alt.finns 150,00 kr          

250,00 kr          https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/utemiljoochallmannaplatser/torghandel.4.4f7140b4152e31b6c2ae91d.html

1 000,00 kr         100,00 kr          

940,00 kr            75,00 kr            110,00 kr             

200,00 kr          

225 kr

Jämförelse priser torghandel 2022-02



Pris per meter Pris el Källa Datum Övrigt

61 kr/tillfällehttps://www.uddevalla.se/trafik-och-resor/torg-och-allmanna-platser/torghandel.html?vv_hit=true2022-02-14

Torghandel och allmän plats - Lidköpings kommun (lidkoping.se)2022-02-14

Fria raden,1m

-egentillverkat

40,00 kr                     https://varberg.se/naringsliv/tillstandreglerochtillsyn/torghandel/bokatorgplats.4.58372ea51540eff651523286.html2022-02-14

48 kr/tillfälle

800 kr/1-2dgr

Fler alt.finnsTorghandel och marknad | Falköpings kommun (falkoping.se)2022-02-14

https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/utemiljoochallmannaplatser/torghandel.4.4f7140b4152e31b6c2ae91d.html2022-02-14

55 kr inkl.momshttps://www.kristianstad.se/sv/jobb-och-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/torghandel/2022-02-14

35-50 kr Torghandel – för dig som vill sälja | Lunds kommun2022-02-14
 110 kr/m

vid 

månadsmarknaden https://citytrollhattan.se/verka-i-city/torg-och-marknadshandel-i-trollhattan/praktiskt-information/2022-02-14

75 kr/m/dag 2022-02-14

Jämförelse priser torghandel 2022-02

https://www.uddevalla.se/trafik-och-resor/torg-och-allmanna-platser/torghandel.html?vv_hit=true
https://lidkoping.se/bygga-bo-och-miljo/trafik-gator-och-resande/torghandel-och-allman-plats
https://varberg.se/naringsliv/tillstandreglerochtillsyn/torghandel/bokatorgplats.4.58372ea51540eff651523286.html
https://www.falkoping.se/trafik--gator/arbete-pa-och-annan-anvandning-av-kommunens-mark/torghandel-och-marknad
https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/utemiljoochallmannaplatser/torghandel.4.4f7140b4152e31b6c2ae91d.html
https://www.kristianstad.se/sv/jobb-och-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/torghandel/
https://lund.se/foretag-naringsliv-och-forening/for-dig-som-har-verksamhet-eller-foretag/anvanda-offentlig-plats-och-gator/torghandel---for-dig-som-vill-salja
https://citytrollhattan.se/verka-i-city/torg-och-marknadshandel-i-trollhattan/praktiskt-information/


UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 1 

 
UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 
antagna av kommunfullmäktige 2013-05-08, § 65. Avgifterna reviderades 2015-12-09, § 305 och 2021-11-10, § 233 

 
Avgifterna justeras årligen enligt ändringar i konsumentprisindex (KPI) 
Utförandeindex oktober 2021: 346,44 

 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

1. Försäljningar av varor 

Kiosker för konfektyr, tobak, pressalster 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
10 348 kr/plats/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Kiosker för enbart pressalster ingen upplåtelse 5 552 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Kiosker för glass ingen upplåtelse 1 846 kr/plats/mån 507 kr/kvm/år;  

el till glasskiosk 1 061 kr/mån 
(endast säsongsplats tillåtes)  

Kiosker/stånd för blommor, frukt, bär, grönsaker, godis 

a) fasta anläggningar (kiosker) 
 

 

b) tillfälliga anläggningar (försäljningsstånd) 

 

a) ingen upplåtelse  

 

b) ingen upplåtelse 

 

a) 1 480 kr/plats 
(3x3m/mån 

 

b) 676 kr/plats (3x3m)/mån 

  
  
 a) ingen upplåtelse 

 

b) 1 077 kr/plats (3x3m)/mån 

Mobila anläggningar (foodtrucks) för försäljning av mat och 
dylikt  
Pris exclusive el 

Upplåtelse endast vid tillfälliga 
evenemang 2 500 kr/plats/mån 

 

2 500 kr/plats (15 kvm)/mån 

 

Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga 
evenemang  2 500 kr/plats/mån 
 
Ljungskile torg 2 500 kr/plats (15 kvm)/mån 

    



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 2 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 

Mindre mobila anläggningar, för försäljning av korv, 
kaffe eller dylikt 

Pris exclusive el 

 

Upplåtelse endast vid tillfälliga 
evenemang 

 

676 kr/plats/mån Kungstorget upplåts endast vid tillfälliga 
evenemang  1 077 kr/plats/mån 

 
Ljungskile torg 1 077 kr/plats/mån 

Lotteriförsäljning från stand 

 

286 kr/plats (3x3m)/dag 

369 kr är minsta avgift 

 

143 kr/plats (3x3m)/dag 

369 kr är minsta avgift 

286 kr/plats (3x3m)/dag 

369 kr är minsta avgift 

Försäljning av övriga varor från stånd 1 031 kr/plats (3x3m)/dag 686 kr/plats (3x3m)/dag ingen upplåtelse 

 
Julgranförsäljning 
 
 
 

 
ingen upplåtelse 

 143 kr/plats/dag 

 
369 kr är minsta avgift 

286 kr/plats/dag 

 
369 kr är minsta avgift 

2. Uteserveringar 
 
Gångbaneserveringar, 
restaurangverandor, 
friluftsserveringar 

 

386 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
386 kr/kvm/år (vinterperiod, 
verksamhets öppettider) 

 
578 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet 
runt) 

240 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
240 kr/kvm/år (vinterperiod, 
verksamhets öppettider) 

 
359 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

386 kr/kvm/år (sommarperiod) 
 
386 kr/kvm/år (vinterperiod, 
verksamhets öppettider) 

 
578 kr/kvm/år (vinterperiod, dygnet runt) 

 

 

 
Serveringstält 

 

 
1 373 kr/plats/dag 

 

 
688 kr/plats/dag 

 

 
1 373 kr/plats/dag 

 

3. Reklamplatser, tidningsställ 

och affichering 

Fasta affischpelare, fasta 

affischkartor, skyltskåp, 

montrar och dylikt 

 
 
720 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
501 kr/kvm visningsyta/år 

 
 
ingen upplåtelse 

Skyltar med rörlig bild Ingen upplåtelse 

 

17036 kr/plats/år ingen upplåtelse 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 3 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
 

3. Reklamplatser och tidningsställ, forts. 
 
Tidningsställ 

 

 
 
720 kr/plats/år 

 

 
 
501 kr/plats/år 

 

 
 
ingen upplåtelse 

Trottoarpratare 922 kr/plats/år 479 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skyltvaror utanför butik 964 kr/plats/år 632 kr/plats/år ingen upplåtelse 

Skylt- och flaggmaster 342 kr/plats/mån 232 kr/plats/mån ingen upplåtelse 

 

4. Utställnings-/marknadsföringsplatser och dylikt 

Utställnings-/marknadsföringstält 

Bussuppställning (tillåtes endast på Kungstorget) 

 
 
1 031 kr/plats/dag 

 
 
688 kr/plats/dag 

 
 
1 180 kr/plats/dag, inklusive elanslutning 

 
5. Evenemang 

 
2 214 kr/dag för yta á 1000 kvm 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus 
och tivoli 

 
Parkering Kampenhof 11 019 kr/tillfälle (1-3 

dag) Museiparken 11 019 kr/tillfälle (1-3 

dag) Riversideängen 5 508 kr/tillfälle (1-3 

dag) 

Övrig yta 1 107 kr/dag för yta á 1000 kvm 

 
5 508 kr/tillfälle(1- 3 dag) 
OBS! Ingen upplåtelse för cirkus och tivoli 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 4 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
6. Byggnadsställningar, upplag, containrar 

 
Byggnadsställningar, bodar, provisoriska 
byggnader, bostadsmoduler och dylikt 

 
 
78 kr/kvm/mån 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

 
 
54 kr/kvm/mån 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

 
 
78 kr/kvm/mån 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

 
Byggnadsupplag 

 
33 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

 
16 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

 
33 kr/kvm/mån 

 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

Skylift 595 kr/plats/vecka 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

296 kr/plats/vecka 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

595 kr/plats/vecka 

minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

Containrar 296 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

592 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

147 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

296 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

296 kr/plats/vecka (<10m
3
) 

 

592 kr/plats/vecka (>10m
3
) 

 
minsta avgift 440 kr/upplåtelse 

Annat nyttjande av allmän plats 12 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 440 kr/upplåtelse 

8 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 440 kr/upplåtelse 

12 kr/kvm/mån 
minsta avgift är 440 kr/upplåtelse 

 

7. Torghandel 

a) fasta saluplatser 6 dagar/vecka i ett år 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
3 656 kr/år (3x3 meter) 



UaFS 

Avgiftsfri markupplåtelse gäller ideella allmännyttiga föreningar, församlingar, politiska partier, skolklasser och kommunala förvaltningar. 

Vid ianspråkstagande av kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser tas ut parkeringsavgift enligt gällande parkeringstaxa och inte avgift för markupplåtelse. 

 

 

Blad 5 
 

UDDEVALLA KOMMUN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 
 

Upplåtelsens ändamål Gågata Övriga platser Kungstorget och Ljungskile torg 
7. Torghandel, forts. 

 
b) saluplatser vid 

månadsmarkand, 

årsplats, 1dag/mån 

 
 
ingen upplåtelse 

 
 
ingen upplåtelse 

 

 
2 124 kr (3x3meter) 

 

4 146 kr (6x3 meter) 
 

6 077 kr (9x 3 meter) 

7 961 kr (12x 3 meter) 

c) tillfällig saluplats under en dag ingen upplåtelse ingen upplåtelse 249 kr (3x3 meter) 

496 kr (6x3 meter) 

797 kr (9x3 meter) 

1 059 kr (12x3 meter) 

Elanslutning för torghandelsplatser inklusive 
elförbrukning 

  61 kr/tillfälle 
 
 
 
 

8. Telemast och teknikbod 
 

Ingen upplåtelse 10 000 kr/telemast/år  

5 000 kr/teknikbod/år 

 

 

Ingen upplåtelse 
 
 
 
 

9. Postlådesamlingar 
 

Ingen upplåtelse 1 000 kr/plats/år 

 

 

Ingen upplåtelse 
 
 
 
 

 









 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-03-31 Dnr KS 2022/00212 

  

 

Handläggare 

Anders Brunberg 

Chef Hållbar Tillväxt 

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

 

Antagande av detaljplan för Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola 

Skäret. Plan 2020.2210 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-

Röd 2:12 med flera, på Skäret, har upprättats. Syftet med detaljplanen är att tillskapa yta 

för skolverksamhet samt säkerställa god tillhörande infrastruktur. Vidare förslås 

säkerställande av kringliggande naturområde samt möjlighet till utökning av byggrätt 

för ett mindre antal angränsande fastigheter. Föreslagen exploatering omfattas inte av 

översiktsplan. I huvudsak omfattas inte planområdet av gällande detaljplan. 

 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2020-03-25. Planförslaget, 

upprättat 2021-02-25 samt reviderat 2022-03-03, har varit föremål för samråd samt låtit 

granskas av samrådskretsen. I samrådskretsen finns berörda regionala och lokala 

aktörer, instanser, grannar och allmänheten. Uddevalla kommuns ställningstagande till 

inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet samt samrådsredogörelsen. 

Detaljplanen föreslås nu att antas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03 

Planbeskrivning, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03 

Granskningsutlåtande, upprättad 2022-03-03 

Översiktskarta 2022-03-03 

Samrådsredogörelse, upprättad 2021-11-18 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-03-31 Dnr KS 2022/00212 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommuns Barn- och utbildningsnämnd har ansökt om planbesked för att 

pröva förutsättningarna att inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 med flera, uppföra en 

ny skola med kapacitet om cirka 600 elever. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 

att bevilja planbesked. 

 

Detaljplanens huvudsyfte är att pröva förutsättningarna för att uppföra en skola med 

tillhörande friyta, infrastruktur samt kompletterande funktioner. Skolbyggnaden är tänkt 

att kunna uppföras i upp till tre våningsplan. Den allmänna platsen inom planområdet 

föreslås skötas med kommunalt huvudmannaskap. Planen medger även möjlighet för en 

utökning av enskilda fastigheter på kommunal mark samt säkerställer även naturmark i 

anslutning till tänkt skolområde. 

 

Planen har handlagts med utökat förfarande, då den bedömts vara av betydande intresse 

för allmänheten. Allmänheten samt övriga sakägare och andra aktörer har haft möjlighet 

att lämna synpunkter på förslaget under samråd, som pågick mellan 2021-03-29 och 

2021-04-30, samt granskat förslaget mellan 2022-01-03 och 2022-01-28. 

 

Kommunen har efter granskningen bearbetat inkomna synpunkter och har gett 

kommentarer, vilka sammanställs i granskningsutlåtandet. I granskningsutlåtandet samt 

samrådsredogörelsen beskrivs även vilka förändringar kommunen har tillgodosett i 

planförslaget, samt vilka synpunkter som kommunen inte går till mötes. Kommunen har 

till antagandehandlingarna gjort revideringar för att tillmötesgå enskilda fastighetsägare. 

Planförslaget har reviderats för att ytterligare tillgodose enskilda fastighetsägare, bland 

annat genom att tillskapa ny mötesplats på lokalgata. 

 

Planen föreslås i detta steg antas av Uddevalla Kommun. Kommunen har till hjälp för 

planförslaget utfört utredningar för bland annat geoteknik, trafik, dagvatten, arkeologi, 

buller och naturvärden. Sammantaget visar utredningarna på att ett genomförande av 

planen lämplig. Länsstyrelsen har efter revideringar inga kvarstående 

ingripandegrunder. SIG (Sveriges Geologiska Institut), andra externa parter samt 

kommunala myndigheter har fått sina synpunkter tillgodosedda. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef  Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr SBN 2022/00078 

Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola Skäret, beslut om antagande av 
detaljplan. PLAN.2020.2210 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-

Röd 2:12 med flera, på Skäret, har upprättats. Syftet med detaljplanen är att tillskapa yta 

för skolverksamhet samt säkerställa god tillhörande infrastruktur. Vidare föreslås 

säkerställande av kringliggande naturområde samt möjlighet till utökning av byggrätt 

för ett mindre antal angränsande fastigheter. Föreslagen exploatering omfattas inte av 

översiktsplan. I huvudsak omfattas inte planområdet av gällande detaljplan. 

 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2020-03-25. Planförslaget, 

upprättat 2021-02-25 samt reviderat 2022-03-03, har varit föremål för samråd samt låtit 

granskas av samrådskretsen. I samrådskretsen finns berörda regionala och lokala 

aktörer, instanser, grannar och allmänheten. Uddevalla kommuns ställningstaganden till 

inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet samt i samrådsredogörelsen. 

Detaljplanen föreslås nu att antas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03 

Planbeskrivning, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03 

Granskningsutlåtande, upprättad 2022-03-03 

Översiktskarta 2022-03-03 

Samrådsredogörelse, upprättad 2021-11-18  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Swen Stålros (M): 

bifall till förslaget i handlingarna 

 

Jerker Lundin (KD): avslag till förslaget i handlingarna 

 

Kent Andreasson (UP): avslag till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Roger Johansson (L) med fleras yrkande och Jerker 

Lundin (KD) och Kent Andreassons (UP) yrkande och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med Roger Johanssons (L) yrkande. 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen 

Reservation/Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD), Mattias Forseng (SD) och John Alexandersson (SD): Vårt 

deltagande i detta beslut bygger dels på att den exteriöra gestaltningen i ett senare 

bygglovsskede utformas för att passa in i landskapsbilden, dels att väg 679 breddas i 

enlighet med kommunens förslag till Trafikverket.  

 

Kent Andreasson (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och med 

följande protokollsanteckning: Uddevallapartiet har i de olika nämnderna svarat att vi 

inte ser Skäret som den optimala placeringen för en skola utan förordat annan placering, 

Råssbyn med ett logistiskt centrum för samhällsservice. 

 

Jerker Lundin (KD) och Göran Åhrén (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget förslag och ansluter sig även till Kent Andreassons (UP) protokollsanteckning. 

 
 

Vid protokollet  

Ola Löfgren 

 

Justerat 2022-03-24  

Mikael Staxäng  

Maria Johansson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-24 intygar  

Ola Löfgren 

  
Skickat 2022-03-25 till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 



 
 

Antagandehandling 
Dnr: 2020.2210 

2022-03-08 
  
 
 

 

 Antagandehandling 

Planbeskrivning tillhörande 

 
Detaljplan för del av Forshälla-Röd 2:12 m.fl 
Skola Skäret 
 
Uddevalla kommun    Västra Götalands län 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   8 mars 2022 
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Sammanfattning av planförslaget 
 

• Ny kvartersmark för Skolverksamhet bereds, omfattar ca 3 ha 

• Skola föreslås för upp till 600 elever 

• Släpp med naturmark skapas mellan kvartermark för skola och bostäder 

• Naturmark om ca 2 ha säkerställs 

• Ny gång- och cykelväg i anslutning till Skärets bryggväg 

• Breddning av Skärets bryggväg 

• Lidvägen får en delvis ny sträckning 

• Fornlämningar i västra och norra delen av planområdet föreslås att bibehållas både inom 

kvartersmark samt naturmark.  

• Vägar och övrig allmän plats inom planområdet sköts med kommunal huvudmannaskap 

• Forshälla-Röd 2:13, 2:23, 2:31, 2:60 & 2:102 får byggrätt eller möjlighet till 

kompletteringsmark 

• Tekniska anläggningar säkerställs 

• Upphävande av strandskydd i anslutning till befintlig infrastruktur i korsningen Väg 679 och 

Skärets Bryggväg 

• Korsning Skärets Bryggväg och Väg 679 samt koppling till lokalt vägnät säkerställs 
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Förändringar i antagandehandlingarna 
 

• Lokalgata i höjd med Forshälla-Röd 2:15 utökas med ett par meter västerut, för att 

inkludera befintligt dike samt möjliggöra mötesplats för bil. 

• Ytterligare prickmark införs på kvartersmark för skoländamål för säkerställa 

fornlämningarna L2020:10578 och L2020:10580 

• Flytt av tekniskt område inom kvartersmark för skoländamål 

• Illustrationslinje redovisas i plankarta för vägledning vid anläggande av intensiva ytor 

(verksamhetsbuller) 

• Mindre revideringar samt förtydliganden i planbeskrivningen. 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Detaljplanen består av: 

 
☒ Plankarta 

 
Till detaljplanen hör: 
 

☒ Planbeskrivning (denna handling) 
☒ Grundkarta  
☒ Fastighetsförteckning  
☒ Samrådsredogörelse 
☒ Granskningsutlåtande 

Utredningar & övriga handlingar 
Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De bifogas till 
planbeskrivningen: 

 
☒ Behovsbedömning, Samhällsbyggnad 2020-07-09 
☒ Alternativstudie ianspråktagande jordbruksmark, Samhällsbyggnad 2022-03-03 
☒ Volymstudie, Semrén & Månsson 2021-01-15 
Arkeologi 
☒ Arkeologisk undersökning, Bohusläns museum 2021-02-10 
☒ Arkeologisk förundersökning, Bohusläns museum 2021-10-28 
Buller 
☒ Trafikbullerutredning, Akustikverkstan 2021-02-03 
☒ Trafikbullerutredning Detaljerad Skolgård, Akustikverkstan 2021-02-17 
☒ Trafikbullerutredning Detaljerad Skolgård uppdaterad, Akustikverkstan 2021-11-01 
☒ Verksamhetsbuller Skolgård Ljudnivåmätning, Akustikverkstan 2021-06-17 
☒ Verksamhetsbuller Skolgård, Akustikverkstan 2022-03-09 
☒ Vindros, SMHI 2021-10-12 
Dagvatten & Skyfall 
☒ Dagvattenutredning, Geosigma AB 2021-10-07 
Geoteknik 
☒ Bergsteknisk utredning, Bergab 2020-11-03 
☒ Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2021-02-19 
☒ Geoteknisk MUR, Bohusgeo 2021-02-19 reviderad 2021-09-28 
Miljö & Natur 
☒ Miljöteknisk undersökning, Relement 2020-12-01 
☒ Naturvärdesinventering, Melica 2020-12-09 
Trafik 
☒ Kapacitetsanalys Trafik Skäret, Afry 2021-08-27 reviderad 2021-10-27  
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Bakgrund 
 
Området söder om Byfjorden har varit under expansiv utveckling genom exploateringen av 
bostadsområdet samt vatten- och avloppsutbyggnad i kustzonen längs 
med Fräknestranden. Idag hänvisas barn i åldrarna F-6 till Forshällaskolan. Skolan rymmer cirka 300 
elever. Kommunen ser ett behov av drygt 450 skolplatser i Ammenäs-Forshällaområdet för elever i 
åldrarna F-6, redan 2023. År 2028 så ökar den siffran till fler än 500 platser. 

Behovet av en utökning av skolplatser i upptagningsområdet är stor både på kort och lång sikt. Barn- 
och utbildningsförvaltningen ser ett ökat behov av skolplatser som en nödvändighet för att möta 
befolkningstillväxten i området.  
 
Uddevalla kommun har genom den kommunal strategin för utvecklingen av ett maritimt centrum 
valt att nyttja sitt attraktiva kustnära läge för att skapa attraktiva boendemiljöer för kustnäraboende. 
Uddevalla kommun har haft en stark tillväxt på landsbygden vilket under de senaste decennierna 
främst koncentrerats till kustzonen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen beställde hösten 2019 en förstudie från 
samhällsbyggnadsförvaltning för att utreda vart dessa skolplatser bör lokaliseras. Behovet av 
skolplatser inom ett kortsiktigt perspektiv bedöms vara mellan 450–500 samt på ett medellångt- till 
långsiktigt perspektiv ungefär 600 skolplatser. Detaljplanen prövar därför möjlighet att tillskapa en 
byggrätt för upp till 600 elever. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser även behovet av att komplettera 
med kommunal service i omvandlingsområden där tillväxten av befolkningsunderlag har varit, och 
fortsatt väntas vara, stor för att tillgodose samhällsviktiga behov samt skapa förutsättningar för social 
och ekologisk hållbarhet. 

Uddevalla Kommun har inför ansökan om upprättandet av detaljplan för ny skola inom Forshälla-Röd 
2:12 m.fl. utrett vilka alternativa platser som kan vara lämpliga för etablering av ny kommunal 
service. Två huvudalternativ har i förstudien (Uddevalla Kommun, 2019-11-22) presenterats. 
Syftet med detaljplanen för en ny skola inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m.fl är att pröva 
marken inom området för ny skola. Förstudien har under planprocessen kompletterats med en 
alternativstudie där lokaliseringar utöver tidigare huvudalternativ redovisas. Kommunen har gjort 
bedömningen att en lokalisering inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 är lämplig och prövas genom 
nuvarande planläggning. 
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Syfte och huvuddrag 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillskapa yta för skolverksamhet samt säkerställa 
god tillhörande infrastruktur.  
 
Detaljplanen huvudsyfte är att pröva förutsättningar och utreda konsekvenserna för att uppföra en 
ny skola för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m,fl.. med 
tillhörande friyta, infrastruktur samt kompletterande funktioner. Skolbyggnaden föreslås kunna 
uppföras i upp till 3 våningsplan. Den allmänna platsen inom planområdet föreslås skötas med 
kommunalt huvudmannaskap. 
 
I planläggningen prövas även möjligheten av att utvidga Skärets bryggväg samt att komplettera 
vägen med en ny gång- och cykelväg. Inom planförslaget föreslås naturmark i anslutning till 
säkerställas för allmän åtkomst.  
 
Vidare föreslås även att ett mindre antal fastigheter ges möjlighet till utökning av fastighetsyta samt 
att släpp med allmän platsmark mellan befintlig bebyggelse samt ny föreslagen skolverksamhet 
tillskapas, för att minska störningar. 
 

Handläggning 
 
Planförfarande 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 
utökat förfarande då planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.  

 

Planprocess  
 
Detaljplanen föreslås att antas av beslutande kommunal instans. Kommunen har bemött 
synpunkterna från samrådet samt granskningen i en samlad samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande, vilken kompletterar antagandehandlingarna. I granskningsutlåtandet 
redovisas vilka synpunkter som har tillmötesgåtts och vilka som inte beaktats. Planhandlingarna 
kompletteras och revideras i enlighet med kommunens kommentarer.  

Under samråds- och granskningsskedet har sakägare, myndigheter och andra berörda haft möjlighet 
att inkomma med synpunkter på planförslaget. De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under 
samrådet eller granskningen har möjlighet att överpröva planförslaget vid ett antagande. 

 

Figur 1. Skede i planprocessen. Källa: Uddevalla kommun 
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Tidplan 
 
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet. 
 

Planskede   

Planbesked 
 

 2020-03-25 

Planstart  2020-04-29 

Samråd   2021-03-29 - 2021-04-30 

Granskning   2022-01-03 – 2022-01-28 

Antagande   Kvartal 1 2022 
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Plandata 
 
Läge och areal  
 
Planområdet är beläget vid infarten till Skäret, ca 1,5 mil väster om Uddevalla centrum. 
Planområdets areal uppgår till ca 70 000 kvm. 

Markägoförhållande 
 
Planområdet är cirka 7 hektar stort. Kommunen äger fastigheterna Forshälla-Röd 2:12, Forshälla-Röd 
2:3, Forshälla-Röd 2:15. Inom föreslaget planområde finns vägar som tillhör Nordviks 
Samfällfällighetsförening, Forshälla-Röd S:2, Forshälla-Röd S:3 och Forshälla-Röd S:4. Inom 
planområdet berörs också bostadsfastigheterna Forshälla-Röd 2:13, Forshälla-Röd 2:23, Forshälla-
Röd 2:31, Forshälla-Röd 2:60, Forshälla-Röd 2:102, vilka är i enskild ägo. 
 
Övrigt angränsande fastigheter i närhet till planområdet är huvudsakligen i enskild ägo. 

 Figur 2. Översiktskarta. Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslaget innehåller  
 
Kvartersmark 
Skoländamål  ca 29 000 kvm  
Bostadsändamål ca 10 000 kvm 
Tekniska Anläggningar ca 150 kvm 
 
 
Allmän platsmark 
Natur  ca 20 000 kvm 
Väg  ca 2 800 kvm 
Gata  ca 7 000 kvm 
Lokalgata  ca 1 600kvm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Karta över planområdets ungefärliga utbredning. Källa: Uddevalla kommun 
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Förenlighet med Miljöbalken 
Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

Hushållningsbestämmelser  
 
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. 
Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, 
friluftslivet samt riksintressen.  

Planen föreslår skola med tillhörande idrottshall. Behovet av skolor är stort i Uddevalla och området 
söder om Byfjorden är under stark befolkningstillväxt med en avsaknad av kommunal service. 
Skolans lokalisering möjliggör ett samutnyttjande, där verksamheter och föreningar kan använda 
lokalerna även utanför verksamhetstid för huvudändamålet. Lokaliseringen bedöms på ett 
tillfredsställande sätt ta hänsyn till förutsättningarna i området.  

Södra delen av planområdet omfattas av brukningsvärd jordbruksmark. Ett ianspråktagande av 
jordbruksmarken bedöms vara av intresse för att skapa en hållbar trafiksituation inom och i nära 
anslutning till kvartersmark för skolverksamhet samt att säkerställa en gång- och cykelväg mellan 
Skäret, planområdet och infrastruktur i anslutning till väg 679. Till planhandlingarna har en 
alternativredovisning och intresseavvägning tagits fram (Uddevalla Kommun 2021-02-22) för att 
utreda den jordbruksmark som föreslås tas i anspråk genom planförslaget.  

Planförslaget bedöms sammantaget kunna bidra till god hushållning av mark- och vattenområden för 
ämnat ändamål, genom intresseavvägning mellan olika intressen samt dess påverkan.  

Högexploaterad kust  
 
Planområdet ligger inom zon för riksintresse, Högexploaterad kust, enligt miljöbalken  
4 kap § 4. Målet med riksintresset är att fortsatt tillgänglighetsgöra strandlinjen för allmänheten. 
Värden viktiga för och andra typer av rekreationsmiljöer för ett stort antal människor. Inom ramen 
för riksintresset rekommenderas det att ny exploatera bör ske i direkt anslutning till samhällen eller 
annan tätare befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse skall även ta i hänsyn landskapsbilden och befintlig 
bebyggelse. 

Bedömningen är att planförslaget inte påverkar riksintresset på ett sådant sätt som skadar dess 
värde. Exploateringen är en ny form av bebyggelsetyp i området medför naturligt en skalförändring. 
Exploatering bedöms genom utredning uppfylla intentionerna för landskapsbild genom att placeras i 
anslutning till bergsparti i utkanten av åkerlandskapet samt underordna sig bakomliggande 
bergsrygg.  
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Havsstensfjorden 
 
Havsstensfjorden är ett område som tangerar riksintresse för högexploaterad kust. Havsstensfjorden 
bedöms inneha särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och kulturmiljöer. Det 
är ett område med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed 
berikande upplevelser.  

Havsstensfjorden är också utöver friluftsliv även riksintresse för yrkesfiske. Kvalitén på vattnet är av 
betydelse för att värna om riksintresset. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresse för yrkesfiske negativt. Planförslaget bidrar även till 
riksintresset för friluftsliv genom att underlätta för kommunikation samt kompletterande service. 
Något som av länsstyrelsen är av vikt för riksintresset och bedöms av stor betydelse för att kunna ta 
del av området. Exploateringen bedöms heller inte förvanska befintliga värden för riksintresset i 
anslutning till Havsstensfjorden. Påverkan på miljökvalitetsnormer i Havsstensfjorden som 
planförslaget medför anses vara så låga som det går att nå med åtgärder inom området och 
konsekvensen försumbar. 

Miljökvalitetsnormer  
 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område.  

Dagvatten som uppkommer inom området och som inte infiltreras har Havstensfjorden som 
slutrecipient. Fjorden klassas som känslig och för att bedöma vattenkvalitén vid ett genomförande av 
planförslaget bör dagvattenhanteringen tas i hänsyn.  Planförslaget visar exempel på hur 
dagvattenhanteringen kan utformas för att lokalt rena och fördröja dagvatten inom planområdet. För 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas för recipienten bedöms att föroreningsbelastningen från 
dagvattnet totalt sett behöver minska. Utifrån denna bedömning har åtgärdsnivån har förslag på 
dimensionerande fördröjning samt rening som gör planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer 
försumbar.  

Områdesskydd 
 
Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. 
Det används för att skydda bevarandesvärda resurser i Sverige och beaktas i detaljplanearbetet. 

Biotopskydd 
 
Mellan väg och åker finns dike som omfattas av generellt biotopskydd. En naturvärdesinventering har 
utförts över diket sydväst om Skärets bryggväg och har bedömts vara vattenfyllt delar av året och kan 
utgöra lekmiljö för groddjur. Liten blåklocka och röllika har noterats.  

För att busstrafik inte ska utgöra störande omgivningspåverkan mot bostadsbebyggelse möjliggörs 
busstorg i den sydöstra delen av kvartersmarken för skola. Det innebär att Lidvägen kommer behöva 
flyttas söderut uppskattningsvis 50 meter.  
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Detaljplanen föreslår att bredda Skärets Bryggväg som möjliggör till två körfält samt en gång- och 
cykelbana. Norr om vägen finns ett dike som berörs av vägområde, med sträckning från Kullens väg 
till väg 679. Diket har inte beskrivits naturvärdesinventeringen men kommunekolog har vid fältbesök 
gjort samma bedömning som för diket i söder med undantag att det troligen är torrlagt oftare och 
mindre sannolikt utgör lekmiljö för groddjur.  

Åtgärderna medför att diken kommer att behövas läggs igen vilket kräver dispens. Kommunen 
ansöker om dispens hos Länsstyrelsen med tillämpning av miljöbalken 7 kap §11b. 
Kompensationsåtgärd specificeras i beslut om biotopsdispens.   
 

Strandskydd 
 
I södra delen av planområdet, angränsande väg 679 samt infartsvägen Skärets Bryggväg finns ett 
mindre område, om cirka 700 kvadratmeter, som idag omfattas av det generella strandskyddet för 
dike.  

Inom strandskyddat område föreslås allmän platsmark med användningen GATA på Skärets bryggväg 
samt användningen VÄG längs med länsväg 679.  

Strandskyddet som berör infartsvägen till planområdet, Skärets bryggväg, är en anlagd asfalterad väg 
med tillhörande vägdike. Marken har redan tagits i anspråk av vägområde och föreslås i planförslaget 
fortsatt användas av trafikfordon i samma utbredning. 

Strandskyddet längs med länsväg 679 innefattas av grönområde mellan väg och dike. Området 
förväntas beröras av vägrätt för planerad gång och cykelväg i de skede detaljplanen kommer att 

Figur 4. Planområdet (blått) samt befintligt strandskydd (rött). Källa: Uddevalla kommun 
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antas. Vägplanen har varit föremål för granskning under 5 juli-27 augusti 2021. Del av väg 679 är 
efter samrådet med i planområdet för att dimensionera infartsvägen anpassat för bussar och tyngre 
fordon samt möjliggöra för större bussfiler längs med 679. 

Upphävande av strandskydd  

1975 inträdde generellt strandskydd om 100 meter kring sjöar och hav. Syftet var då att bevaka 
allmänhetens friluftsintressen. 1994 förstärktes skyddet för att även bevaka biologiska värden 
kopplade till vattenområden.  

Enligt plan-och bygglagen (2010:900) 4 kap 17 § får strandskydd upphävas genom detaljplan om det 
finns särskilda skäl och det är förenligt med strandskyddets syften. En förutsättning är att det 
allmänna intresset av detaljplanen väger tyngre än strandskyddsintresset. Prövningen ska göras mot 
bestämmelserna i 7 kap i Miljöbalken.  

Behovet att anlägga en skola i området är stor och effekterna av en sådan verksamhet ger positiva 
konsekvenser över lång tid. Därmed utgör en skoletablering ett stort allmänt intresse. Alternativa 
lokaliseringsområden har undersökts och kommunen har gjort bedömningen att ingen mer lämplig 
plats har funnits. 

Delar av planområdet ligger inom 100 meter från vattendraget, och omfattas av strandskydd. Enligt 
planförslaget säkerställs att yta för busshållplatser längs med väg 679 finns kvar samt att en 
utbyggnad av väg för gång- och cykeltrafik till skolan möjliggörs inom detta område. Med hänsyn till 
strandskyddet föreslås utbyggnad för gång- och cykeltrafik ske i den östra delen av befintlig väg och 
strandskyddet berör inte mer än redan ianspråktagna mark, för väg.   

Kommunen har för att säkra planens genomförande bedömt att strandskyddet behöver upphävas 
och att det finns särskilda skäl för upphävandet.  Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande daterad 
2021-04-29 förordat att strandskyddet ska ligga kvar och frågan i stället hänskjutas till 
dispensprövning.  

Kommunens instämmer i Länsstyrelsens generella resonemang att strandskydd inte ska upphävas 
genom detaljplan i större omfattning än vad som krävs för planens genomförande. Exempel på detta 
kan vara att inte upphäva strandskyddet inom område planlagt som natur eller parkmark, där 
framtida åtgärder i stället kan prövas vid aktuell tidpunkt genom dispens. 

Möjligheten att projektera och anlägga skolvägen är dock av stor betydelse för planens 
genomförande och därmed inte en fråga som bör kvarstå när planen vunnit laga kraft. Genom att 
upphäva en begränsad del av det strandskyddade området säkerställs att strandskyddet inte utgör 
hinder för genomförande under hela planens livslängd till skillnad från en dispens som endast är giltig 
under två år.  Att hänskjuta beslut i strandskyddsfrågan på framtiden innebär också en 
osäkerhetsfaktor då tillämpning vid dispens såväl som upphävande styrs av rådande rättspraxis.  

Det är kommunens bedömning att planens genomförande väger tyngre än strandskyddets syften 
samt att det föreligger särskilt skäl enligt Miljöbalkens 7 kap 18§c p 5. Bedömning görs också att 
strandskyddets syften inte motverkas av ett upphävande då det avser ett begränsat område där 
åtgärden bedöms få en ringa påverkan på växt-och djurlivets livsmiljö. Hur förutsättningar för 
dispens ser ut om fem, tio eller femton år kan vi däremot med säkerhet inte veta.  
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Detta innebär att mark som redan idag är planlagts för väg och bostadsändamål och som är 
ianspråktaget i sin helhet kan komma att omfattas av förbud som skulle komma att hindra såväl 
nuvarande markanvändning som planerad.   

Den administrativa bestämmelsen a1 anger det område på plankartan där det inträdande 
strandskyddet upphävs. 

Natura 2000 
 
Natura 2000-områden är en klassning för särskilt betydelsefull miljö. Natura 2000 räknas även som 
riksintresse och regleras genom miljöbalkens 4 kap. Inom planområdet finns ingen mark är utpekad 
som Natura 2000. Planområdets har Havstensfjorden som slutrecipient för dagvatten. 
Havstensfjorden är utpekad som Natura 2000-område.  

Bedömningen är att viss påverkan kan tillkomma genom detaljplanens genomförande på 
Havstensfjorden om inte dagvatten tas om hand lokalt. Kommunen bedömer därför att ett 
genomförande av planen går att utforma utan negativ påverkan skapas för Havstensfjorden.  

 
Miljömål  
 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvalitéter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla för att vara hållbara på sikt. I 
följande del kommer de relevanta miljömålen för denna plan att diskuteras utifrån hur planförslaget 
bidrar eller motverkar miljömålet. 
 

Begränsad klimatpåverkan  
 
Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” grundar sig i problemet med för stora 
mängder växthusgaser i atmosfären och vad FN:s ramkonvention ställer för krav för att 
hantera detta. Miljömålet eftersträvar att halten av växthusgaser i atmosfären ska 
minska, i enlighet med FN:s ramkonvention, så att klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. 

Lokaliseringen för föreslagen bebyggelse möjliggör att en betydande del får närmare 
till skolverksamhet samt kompletterande funktioner. Tillsammans med en utbyggnad 
av säkra gång- och cykelvägar samt tillgång till kollektivtrafik till planområdet 
möjliggörs även alternativa färdmedel. 
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Ett rikt odlingslandskap 
 
Miljömålet ”ett rikt odlingslandskap” grundar sig i problematiken att 
jordbruksmarkerna minskar, vilka är viktiga eftersom en stor del av våra växt- och 
djurarter finns i slåtter- och betesmarker samt i åker- och vägrenar, åkerholmar, 
våtmarker och andra småbiotoper. Dessa platser har även kulturhistoriska viktiga 
miljöer som behöver bevaras. Miljömålet eftersträvar att odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks. 

Planförslaget föreslår att uppskattningsvis omkring 0,5 ha jordbruksmark tas i anspråk 
till förmån för att säkerställa god infrastruktur inom och i angränsning till föreslagen 
skolverksamhet. En alternativstudie har genomförts för att bedöma 
intresseavvägningar och redovisa alternativ för lokalisering. Alternativstudien visar att 
valt område i Skäret ger det minsta avtrycket av ianspråktagen jordbruksmark för 
skoletablering.  

Det finns möjlighet att göra kompensationsåtgärder för att ytterligare minska 
påverkan på klimatmålet genom att exempelvis integrera jordbruksmarken i läromiljö 
eller annan del av verksamheten.  

God bebyggd miljö  
 
Miljömålet ”god bebyggd miljö” grundar sig i urbaniseringen och dess effekter på 
människa och miljö. Miljömålet eftersträvar att uppnå en god och hälsosam livsmiljö 
för all bebyggd miljö samt att denna ska sträva efter att bidra till en god regional och 
global miljö. Vidare ska natur- och kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att 
byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt där 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser eftersträvas.  

Ett mer effektivt nyttjande av mark och infrastruktur skapas när skolan placeras nära 
ett redan utbyggt bostadsområde. Detaljplanen medverkar till att området ska vara en 
mötesplats för alla och ambitionen är att lokaler och friyta ska kunna samnyttjas för 
föreningar, närboende och verksamheter även efter skoltid vilket främjar miljömålet 
God bebyggd miljö. 

 

Övergripande miljömål Uddevalla kommun  
 
Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 
miljöarbetet med syfte att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 kommunala 
miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun.  
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När en detaljplan som omfattar jordbruksmark tas fram skall ett ianspråktagande noga övervägas 
mot andra intressen, som samhällsnytta, övriga naturvärden, hållbarhet och genomförbarhet. 
Uddevalla kommun har arbetat för att bryta ner de nationella målen för en hållbar 
samhällsplanering. Dessa mål beskrivs enligt nedan. 

 
Skapa förutsättningar Vi ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta 

resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska 
kemikalieanvändningen. 

 
Planera hållbart Vi ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och 
kulturresurserna. 

 
Tänka på hur vi reser Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. 
 
 
 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 
(1998:808) 6 kap 2 § samt Plan och bygglagen (2010:900) 5 kap 11a §. Antas detaljplanen medföra en 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras, bland annat genom att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Kommunen gör bedömningen att det inom planområdet inte finns några större naturvärden som vid 
en exploatering påverkas negativt. Det bedöms inte heller finnas någon risk att planerad 
markanvändning skulle medföra en försämring av människors hälsa eller att natur- och kulturvärden 
påverkas negativt i betydande omfattning. Berörande miljökvalitetsnormer anses det inte föreligga 
någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer för luft. Bedömningen är att åtgärder för 
planerad markanvändning inte skall påverka miljökvalitetsnormer för vatten negativt, kan utföras.  
För att säkerställa planförslagets eventuella påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten bör en 
kompletterande bedömning utföras innan genomförande. 

Den sammanvägda bedömningen är att genomförandet av detaljplanen inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att tänkt markanvändning inte utgör 
betydande miljöpåverkan enligt Länsstyrelsesamråd daterad 2020-07-10. Länsstyrelsen poängterar 
att planområdet ingår i område med särskilda bestämmelser enligt miljöbalken 4 kap 1 § och 4 §. 
Planförslagets konsekvenser och påverkan på de natur- och kulturvärden som finns i området 
behöver i ett fortsatt arbete beskrivas och motiveras för att skapa en lämplig inpassning av 
bebyggelsen i landskapet. 
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Tidigare ställningstagande 
Översiktsplan 
 
Planområdet mark- och vattenanvändning är inte reglerat i någon kommunal översiktsplan. Området 
behandlades senast av mark- och vattenplanering i den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla 
tätort från 1996. Vid upprättandet av den nya fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort från 
2017 togs inte berört området med. Området var heller inte del av den kommunövergripande 
översiktsplanen från 2010. Uddevalla kommun håller för tillfället på att ta fram en ny översiktsplan 
som kommer behandla mark- och vattenplaneringen i Ammenäs-Skäret.  

Gällande översiktsplan för Uddevalla kommun är Översiktsplan 2010. Översiktsplanen behandlar inte 
användningen av områdets mark- och vatten. Däremot behandlar översiktsplanen 
kommunövergripande planeringsprinciper samt även hur havsnära miljöer skall hanteras. 
 
Översiktsplan 2010 förordar att kommunen ska verka för att ta vara på attraktiva miljöer med 
kustnära boende. Det bör ske genom att fortsatt ge tillgång till stranden för allmänheten samt 
fortsatt beakta det rörliga friluftslivet och gynna en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen 
tillåter under dessa förutsättningar att ny bebyggelse tillkommer inom kustzonen. Genom 
tillskapandet av den bostadsutveckling i kustzonen, särskilt längst med Fräknestranden, som 
möjliggörs genom översiktsplanen behöver även kommunal service skapas för en hållbar 
samhällsutveckling. Planförslaget anses därför inte strida mot gällande översiktsplan. 

Detaljplaner 
 
Planområdet är till stor del inte planlagt. Inom föreslaget planområde finns idag två gällande planer, 
Ändring av detaljplan, Forshälla nr 10. (Ark.1485K-P2002/10) från 2002 samt Ändring av detaljplan, 
Forshälla nr 14. (Ark.1485K-P2002/10) från 2002. 

FO10Ä är en ändring av en byggnadsplan, fastställd av länsstyrelsen 10 juli 1970. Ändringen är 
upprättad av Miljö och Stadsbyggnad 11 oktober 2001. Den del som berörs inom FO10Ä är inom 
fastigheten Forshälla-Röd 2:60. Nuvarande ändamål är kvartersmark för bostad.  

FO14Ä är en ändring av en avstyckningsplan från 1935. Planen medger bostadsändamål inom 
fastigheten Forshälla-Röd 2:15 samt allmän plats för väg, för del av Skärets Bryggväg. Planen visar 
också område där tidigare plan upphävs inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12. Planförslaget bedöms 
inte påverka gällande plan i större utsträckning. Den kommunala fastigheten Forshälla-Röd 2:15 
föreslås att ändras från bostadsändamål till naturändamål samt skoländamål. Skärets bryggväg 
föreslås fortsatt vara allmän plats för gata.  

Förstudie 
 
Hösten 2019 utförde Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsförvaltning en förstudie på uppdrag av 
barn- och utbildningsförvaltningen. Förstudien syftade till att utreda möjligheterna till att uppföra ny 
skola med kapacitet om upp till 600 elever samt förskola om upp till 8 avdelningar i området kring 
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Ammenäs-Forshälla. Bakgrunden till förstudien är att det finns behov av att utöka antalet skolplatser 
för att kunna bereda grundskoleplatser till alla elever som hör till skolans upptagningsområde.  

Förstudien mynnade ut i att rekommendera att gå vidare i planeringen av en ny skola på de 
kommunala fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m.fl., på Skäret. För mer information hänvisas till, ”Ny 
skola och förskola i Ammenäsområdet”, upprättad 209-11-22 av Samhällsbyggnadsförvaltningen på 
Uddevalla kommun. 

Planbesked 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 att godkänna begäran om planbesked för att pröva 
möjligheterna att uppföra en skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m.fl. 
 

Övrigt beslutsunderlag 
Kulturmiljöplan 
 
Ett kulturmiljöprogram finns för Sund, som antog av kommunfullmäktige 2002. 
Kulturmiljövårdsområdet Sund ligger öster om planområdet. Detta område innehåller både 
lämningar från sten- och järnåldern samt samtida herrgård-, slott-, torp- samt gårdsbebyggelse. 
Området har varit föremål för agrara näringar under en lång tid och det finns bosättningsmiljöer från 
flera epoker. 

Parkeringspolicy 
 
Uddevalla kommun har en parkeringspolicy som agerar riktlinje för antalet parkeringsplatser som bör 
uppföras för respektive markanvändning. Nu gällande parkeringsnorm är antagen av Uddevalla 
kommun 2021-06-10. Den policy som är antagen vid tillfälle för sökt bygglov fungerar som riktlinje.  

Dagvattenhandeldning 
 
Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 
Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten (Kommunfullmäktige 
2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som möjligt för att minska 
belastningen på ledningssystem och recipienter.  

Ställningstagande i VA-strategin är att dagvatten skall ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk 
resurs vilket bland annat innebär att man ska verka för mer öppen dagvattenavledning och att 
dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastning på recipient 
och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten skall även planeras så att översvämning eller annan 
olägenhet inte sker för omgivningen. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 

Pågående markanvändning  

Förutsättning 
Planområdet är sedan tidigare till stora delar obebyggt, med undantag från befintliga 
bostadsfastigheter. Planområdet utgörs till största delen av skogbeklädd och något kuperad 
naturmark. I östra delen av fastigheten Forshälla-Röd 2:12 finns ett grusat plan som tidigare används 
till byggetablering och vändzon. I sydöstra delen av planområdet ligger öppen åkermark. 
Infartsvägen, Skärets Bryggväg, består delvis av enfilig bilvägväg med en asfalterad körbana samt en 
grusbelagd gång- och cykelväg. I södra delen, med infart från Skärets Bryggväg, finns Lidvägen vilket 
också är en enskild väg med asfalterad beläggning. Vägarna omgärdas delvis av åkermark. Området i 
den östra delen är något flackare än de västra och norra delarna. Marken sluttar i huvudsak mot 
sydöst. 
 
I norr och väster utanför planområdet finns idag bostadsområden som präglas av enfamiljshus. 
Åldern på bebyggelsen i området varierar mellan äldre och samtida. Tidigare utgjordes det 
närliggande området till stor del av naturmark och fritidshus. Flertalet fritidshus har med tiden sedan 
övergått till att vara permanentbostäder.  
 
Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för en skola med upp till 600 elever med tillhörande idrottshall, lekmiljöer, 
rekreation, infrastruktur och andra med skolan sammankopplade funktioner. Genom ett 
genomförande av planen tas till stora delar oexploaterad jungfrulig mark i anspråk. I huvudsak 
övergår planlöst område med skog- och jordbruksmark till planlagd mark för naturändamål samt 
kvartersmark. 

Figur 5. Befintlig markanvändning i och kring planområdet. Källa: Uddevalla kommun 
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Skogsmarken i norr föreslås behållas genom ändamålet naturmark. Även mot befintliga bostäder i 
väst föreslås naturmark, som en korridor mellan kvartersmarken för skola och bostäder. Släpp mellan 
ny kvartermark samt befintliga bostadsfastigheter möjliggör för tillgänglighet till naturmiljön av 
planområdet.  

En mindre del åkermarken på kommunala 
fastigheten Forshälla-Röd 2:3 ianspråktas 
till förmån för inre infrastruktur för 
skolområdet samt en ny gång och- 
cykelbana på västra sidan av Skärets 
Bryggväg. Del av Lidvägen föreslås även 
flyttas något söder ut för att säkerställa 
infrastrukturen i området. 
Jordbruksmarken som föreslås tas i 
anspråk angränsar till nuvarande fastighet 
Forshälla-Röd 2:12 och avgränsas även av 
en åkerholme. Ytterligare åkermark 
bedöms inte att få nedsatt 
produktionsvärde eller bedrivandet av 
rationellt jordbruk försämras.  

Bostadsfastighet Forshälla-Röd 2:31 i sydväst ges genom planförslaget möjlighet att utöka sin 
fastighet och därmed trygga rätten till användning av befintlig infartsväg från Lidvägen. Övriga 
bostadsfastigheter inom planförslaget ges möjlighet till kompletteringsmark för att utöka respektive 
fastighet. 
 

Naturmiljö 
 
Natur 
Förutsättning 
Planområdet består till stor del av en kuperad skog, där tall dominerar på höjdpartierna och bland- 
och lövskog nedanför. I östra delen av skogen finns ett hygge, i övrigt är åldern på skogen ung till 
medelålders. I stora delar av skogsområdet förekommer berg i dagen eller berg med tunt jordtäcke. 
På vissa ställen är berggrunden uppsprucken i skivor eller i större block. Längs med höjdpartier i 
norra delen av planområdet förekommer flertalet utfallna block. Östra delen utgörs av ett grusat 
plan och i de sydöstra delarna förekommer åkermark, dike samt två vägar. Åkermarken anses i 
området vara av god bördighet. En mindre del av planområdets sydöstra del omfattas av 
strandskydd. Inom planområdets centrala del återfinns en kallmurad källa. Källan har under 1900-
talet servat de boende kring Skäret med vatten. Sedan tidigare har inga naturinventeringar utförts 
för området.  
 
Uddevalla kommun har genom Melica (2020-12-09) utfört en naturvärdesinventering med syfte att 
kartlägga planområdets historiska och nutida naturvärden. Naturvärdesklassningen har utförts i 
enhetlighet med SIS-standard SS199000:2014. Områden har klassificerats utifrån des ekologiska 

Figur 6. Jordbruksmark som berörs illustreras i gult. 
Källa: Uddevalla kommun 
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förutsättningar för biologisk mångfald och förekomsten av naturvårdsarter. Där utefter redovisas de 
påvisade förhöjda naturvärdena genom fyra klasser, se figur 7. 
 

naturvärdesklass 1 naturvärdesklass 2 naturvärdesklass 3 naturvärdesklass 4 

Högsta naturvärde Högt naturvärde Påtagligt naturvärde Visst naturvärde 

 
Utredningen visar att 
det inom planområdet 
sammanlagt finns sju 
naturvärdesobjekt se 
figur 8.  Samtliga 
naturvärdesobjekt 
innehar klassningen 4-
visst naturvärde. Inga 
objekt med högsta, 
högt eller påtagligt 
naturvärde har 
identifierats.  
 
 
 
 

NV-objekt: Naturtyp: Biotop: Naturvårdsarter: 

1: Lodytor Skog och träd Lodytor, branter Stor revmossa, västlig 
hakmossa 

2: Lodytor Skog och träd Lodytor, branter Stor revmossa, västlig 
hakmossa 

3: Höjd med 
medelgrov  
    tall, ek samt en 

Skog och träd Hällmarkstallskog, blandskog Bålgeting 

4: Brant med ek och 
hassel 

Skog och träd Branter, lodytor, lövskog Gaffelbräken 

5: Höjd med tall Skog och träd Hällmarksmiljö, hällmarksskog - 

6: Höjd med tall Skog och träd Hällmarkstallskog - 

7: Dike Vattendrag Dike Liten blåklocka, röllika 

Figur 8. Karta med avgränsade naturvärdesobjekt Källa: Melica 

Figur 7. Naturvärdesklassning enligt SIS-standard SS199000:2014 Källa: Melica 
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Utöver naturvärdesobjekten noterades en individ av rödlistad spillkråka. I norra delen av 
planområdet påträffades hack i en tall av spillkråka.  
 
För den utpekade källan inom planområdet gav kommunen 
Melica i uppdrag att bedöma dess betydelse för groddjur. Vid 
tidpunkten för inventeringen var källan övertäckt vilket ger 
indikationer på att den inte fungerar som lekvatten eller 
övervintringsplats för groddjur. Bedömningen är att källan har 
liten eller ingen betydelse för groddjur i området.  
 
Sammantaget har det i naturvärdesinventeringen konstaterats 
att naturvärden för planområdet generellt är låga. Känsligheten 
för byggnation är relativt låg då inga höga eller påtagliga 
naturvärden påträffats. Utpekade naturvärden bör ändå i högsta 
mån sparas med prioritering på branter och lodytor samt grova 
och gamla träd. Naturvärdesobjekt 3 -Höjd med medelgrov tall, 
ek samt en, rekommenderas sparas i sin helhet.  
 

Planförslag och konsekvenser 
Ett genomförande av planförslaget medför att skogsmark tas i anspråk för tillskapandet av en ny 
skola. Exploatering av skogsmarken ger konsekvenser och inför planförslaget har avväganden gjorts 
för att i största mån bevara skogens kvalité. 
 
För planområdets norra delar, som enligt naturvårdsinventeringen bör sparas i sin helhet är i 
detaljplaneförslaget utlagt som naturmark. Det finns möjligheter att spara och tillgänglighetsgöra 
naturen i den västra delen av planområdet till viss mån. Den här delen skulle kunna användas som 
skolskog och också vara tillgänglig efter verksamhetens ordinarie timmar. För naturmarken råder 
kommunalt huvudmannaskap och underhåll för området regleras genom att skötselplan upprättas.   
 
Marken i östra delen av planområdet är flackare och har inga högre naturvärden. Därför föreslås 
denna del av planområdet att till huvuddel vara föremål för exploateringen. Detaljplanen föreslår en 
breddning av Skärets Bryggväg samt omläggning av del av Lidvägen. Detta innebär en omläggning av 
befintliga diken mellan åkermark och väg. Nya diken föreslås i anslutning till nya vägdragningar.  
Spillkråka bedöms inte enligt naturvärdesinventeringen påverkas negativt av föreslagen 
markanvändning. 
 

Rekreation 
Förutsättning 
Planområdet utgörs till stora delar av oexploaterad skogs- och naturmark. Inom området finns ett 
flertal upptrampade stigar samt möjlighet för närrekreation. Området har värde som en tillgänglig 
mindre naturmark som är öppen och kuperad.  

Figur 9. Källa, Källa: Melica 
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Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget föreslås att ungefär hälften av markytan som idag utgörs av skogs- och 
naturmark möjliggörs för kvartersmark för skola. Vissa naturliga stigar som återfinns i området idag 
föreslås att övergå till kvartersmark. Rörelsen genom området kommer därför delvis att försämras. 

Natursläpp i anslutning till kvartersmarken tillskapas för att tillgängliggöra den kvarvarande 
naturmarken. Det finns ännu inte upptrampade stigar inom dessa släpp, men bedöms kunna 
tillskapas genom naturliga rörelser i framtiden.  

Genom planförslaget tillskapas även flertalet rekreationella värden genom att anlagda lekmiljöer och 
friyta skaps inom kvartersmark för skoländamål. Tillhörande skola finns även idrottshall som kan 
innebära stora rekreationella värden för både närområdet samt stora delar av upptagningsområdet. 

Planförslaget bedöms påverka närrekreationen i området men sammantaget kunna skapa nya 
möjligheter för ny form av rekreation för både boende i närområdet och från ett större 
upptagningsområde. 

 
Kulturmiljö  
 

Arkeologi 
Förutsättning 
I planområdet finns sedan tidigare ett antal kända fornlämningar. Dessa lämningar ligger i huvudsak 
utanför planområdet.  

 
I planarbetet har området varit föremål för arkeologisk utredningen, som utfördes av Bohusläns 
museum (2020-11-26), och har även granskats av Länsstyrelsen. I utredningen hittades fyra nya fynd. 

 

Nya identifierade 
fornlämningar 

  

Beteckning Typ Föreslagen 
markanvändning 

L 2020:10578 (FUO 1) 
 

Boplats Kvartersmark skola/ 
Naturmark 

L2020:10580 (FUO 2) Boplats Kvartersmark skola/ 
Naturmark 

L2020:10582  Övrig kulturhistorisklämning Kvartersmark skola 

L2020:10585 Övrig kulturhistorisklämning  Kvartersmark skola 
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I utredningen påträffades två nya fornlämningar i form av boplatser samt två övriga kulturhistoriska 
lämningar. Dessa övriga kulturhistoriska lämningarna utgör dels av en färdväg, dels av en kallmurad 
källa. 

Bohusläns museum har genomfört en arkeologisk förundersökning (2021-10-28) i avgränsande syfte 
av fornlämningar; boplatser L2020 :10580 och L2020 :10578 samt en arkeologisk förundersökning av 
fornlämning; färdväg L1970 :5713. 

Planförslag och konsekvenser 
Befintliga fornlämningarna i norr delen av planområdet bedöms inte påverkas av planförslaget. Dessa 
föreslås att ligga inom planlagd mark för allmän plats - natur. De fornlämningarna i nära angränsning, 
men utanför planområdet, bedöms heller inte påverkas av planförslaget.  
 
Den äldre färdvägen (L2020:10582) samt färdvägen (L1970:5713) som har identifierats kommer att 
påverkas vid ett genomförande av planförslaget då denna mark föreslås ingå i skolområdet och var 
tillgänglig för byggnation. Färdvägarna samt den Kallmurade källan kan tillsammans med andra 
befintliga stigar fortsatt inkorporeras i utemiljön för skolgården och lösningar för hur det kan 
tillämpas kan ske under projekteringsfasen. Färdvägarna samt den kallmurade källan anses vara 
färdigundersökta och ingen av dessa anses inneha kvar lagskydd som fornlämning (Bohusläns 
museum 2021-10-28). Platsen bedöms kunna tas i anspråk av exploatering och omfattas inte av 
reglering i plankartan.  

De två fornlämningarna L2020:10578 samt L2020:10580 ligger delvis inom kvartersmark för 
skoländamål. Kommunen har kartlagt förutsättningarna för att bevara dessa fornlämningar och 
bedömer att områdena inte behövs användas för byggnader eller annan anordning som gör att 
ansökan om ingrepp behövs. Det finns möjlighet och bedöms lämpligt att bevara dessa 
fornlämningar och integrera de i friytan för skolverksamheten. Dessa två fornlämningar skyddas 
genom planförslaget med prickmark, där byggnation inte avses. 

Fornlämningarna L2020:10578 samt L2020:10580 kvarligger inom detaljplanen och skyddas av 
kulturmiljölagen. Områdena för fornlämningarna skyddas av lagstiftningen. Vid eventuella 
arbetsföretag, markarbeten, plantering, uppförande av staket eller något som på annat sätt kan 
ändra eller skada fornlämningen ska samråd samt eventuell ansökan först ske hos länsstyrelsen.  

 
Kulturmiljövård 
Förutsättning 
Öster om planområdet finns kulturmiljövårdsområdet Sund. Detta område innehåller både lämningar 
från sten- och järnåldern samt samtida herrgårds-, slotts-, torp- samt gårdsbebyggelse. Området har 
varit föremål för agrara näringar under en lång tid och det finns bosättningsmiljöer från flera epoker. 

Planförslag och konsekvenser 
Kulturmiljövårdsområdet Sund ligger öster om planområdet, och exploateringen bedöms inte 
påverka kulturmiljön negativt. 
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Historiskt perspektiv 
Förutsättning 
Området har tidigare använts som uppställningsplats, skogsbruk och oexploaterad mark. Tidigare 
gick en äldre väg genom kvartersmarken för skola, vilken sedan länge är ur drift. 
 
Kringliggande område på Skäret och Ammenäs har tidigare varit en agrar plats, som sedan har blivit 
plats för visstidsboende under sommarhalvåret. Under de senaste 40 åren har kringliggande miljö 
exploaterats i omgångar, samt visstidsboende har övergått till permanenta boenden.  

Planförslag och konsekvenser 
Föreslagen markanvändning för skolverksamhet finns inte i området idag, Kringliggande område har 
genomgått en omvandling till permanent boplats och utgör nu en stor del av befolkningsunderlaget i 
upptagningsområdet. Planförslaget påverkar kringliggande område men bedöms inte ge betydande 
negativ inverkan. 
 

Bebyggelse 
  
Utformning 
Förutsättning 
På uppdrag av Uddevalla kommun har Landskapsgruppen AB tagit fram ett förslag till 
trafikutformning. Trafikutformningen kompletteras med en volymstudie på uppdrag av Uddevalla 
kommun tillsammans med fastighetsutvecklaren Hemsö som är utförd av har arkitektföretag Semrén 
& Månsson. Volymstudiens syfte är att bedöma platsens förutsättningar för föreslagen 
markanvändning samt att undersöka kopplingen mellan allmän infrastruktur och inre infrastruktur 
inom kvartersmark. I samband med volymstudien samt framtagandet av förslag till trafikutformning 
utfördes även en förstudie för utformningen av kvartersmarken för att koordinera sambanden 
mellan trafik.   

Inom planförslaget berörs även fem bostadsfastigheter, med befintlig byggnation. Forshälla-Röd 2:31 
i västra delen av planområdet omfattas inte av någon detaljplan idag. Förutsättningarna för 
geoteknik, trafik, dagvatten, VA samt arkeologi bedöms tillfredställande för befintlig bostad. 
Omkringliggande bostäder är till stor del av året runt-standard.  

Resterande bostadsfastigheter inom planförslaget omfattas av byggrätter i gällande detaljplaner. 
Bostäderna har blivit prövade och har förutsättningar för geoteknik, trafik, dagvatten, VA samt 
arkeologi bedöms tillfredställande. 
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Planförslag och konsekvenser 
Bedömningen av volymstudien är att en skolverksamhet för 600 elever är möjlig att utforma på ett 
tillfredsställande sätt inom förslagen byggrätt. Byggnadsvolymen passar genom terrängen bäst att 
placeras på områdets östra sida. I volymstudien har flera exempel prövats som visar hur tomten kan 
disponeras.  

Genom volymstudien redovisas exempel på hur fastigheten kan utvecklas. Kommunen bedömer att 
marken inte behöver regleras ytterligare för att säkerställa en specifik utformning då flertalet olika 
lösningar bedöms tillfredsställande. 

Figur 10. Volymstudie exempel 1, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola.   
Källa: Semrén & Månsson 

Figur 11. Volymstudie exempel 2, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola. Källa: Semrén & 
Månsson 
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Utformningen av kvartersmarken har gjorts så att trafikytor kan lokaliseras till södra delen av 
planområdet. Här kan även en ny omlokalisering av transformatorstation placeras. I södra delen av 
kvartersmarken föreslås även dagvattenhantering att kunna lokaliseras. Ytor för leveranser samt 
tillgänglighetsanpassad parkering bedöms kunna utföras inom kvartersmarken.  

Figur 13. Exempel 1, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola samt tillhörande infrastruktur.  
Källa: Semrén & Månsson och Landskapsgruppen Ab 

Figur 12. Volymstudie exempel 3, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola. Källa: Semrén & 
Månsson 
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Figur 15. Exempel 3, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola samt tillhörande infrastruktur. N 
Källa: Semrén & Månsson och Landskapsgruppen Ab 

Figur 14. Exempel 2, möjlig utformning av bebyggelse inom kvartermark för skola samt tillhörande infrastruktur.  
Källa: Semrén & Månsson och Landskapsgruppen Ab 
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Volymerna för ny skola bedöms kunna utföras i upp till tre våningar. Det möjliggör att en fullstor 
idrottshall kan uppföras. Marken i östra delen av kvartersmarken ligger lägre än kringliggande 
bebyggelse, varför föreslagen volym inte bedöms påverka landskapsbilden negativt. Utformningens 
konsekvenser för landskapsbilden beskrivs närmare i nästkommande kapitlet. 

Befintlig bostad på Forshälla-Röd 2:31 föreslås att ges byggrätt genom detaljplan. Planförslaget 
reglerar så att fastigheten kan utökas för att inkludera befintlig tillfart. Förutsättningarna är 
tillfredsställande för befintlig byggrätt och marken är stabil. Bedömningen görs att fastigheten är i ett 
par nivåer och i framtiden kan vara möjlig för förtätning om så önskas av fastighetsägaren genom 
avstyckning. Minsta fastighetsstorlek föreslås vara 900 kvadratmeter.  

Befintliga bostadsfastigheter Forshälla-Röd 2:13, 2:60 samt 2:102 ges möjlighet till utökning av 
fastighet. Utökningen av fastigheterna sker på kommunal mark. Marken som avses kunna regleras är 
till för att öka distans från boningshus till skolverksamhet och minska lokala störningar. 
Förutsättningarna är tillfredsställande för respektive utökning. Tillskapad marken förses med förbud 
mot byggnation eller endast möjliggörande av komplementbyggnad.  

Befintliga bostadsfastigheter Forshälla-Röd 2:23 inkluderas i planarbetet för att kunna möjliggöra 
fastighetsreglerandeåtgärder tillsammans med angränsande fastighet Forshälla-Röd 2:13. Minsta 
fastighetsstorlek föreslås vara 1000 kvadratmeter. 

Landskapsbild 
Förutsättning 
Planområdet ligger vid foten av en höjdrygg. Höjdryggen domineras idag av villabebyggelse. Den 
bebyggda höjdryggen omgärdas av ett öppet jordbrukslandskap. Planområdet består till stora delar 
av skog, med undantag för en mindre del i östra delen där en grusplan samt avverkad skog finns. 

 

Uddevalla kommun har genom Semrén & Månsson (2021-01-19) tagit fram volymstudier för att 
bedöma planförslagets visuella påverkan på landskapsbilden. I volymstudien har tre platser av 
intresse för landskapsbilden identifierats för att illustrera planförslagets påverkan ur olika perspektiv, 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Östra delen av 
planområdet i fonden med 

kringliggande jordbruksmark i 
bakgrunden. 

Källa: Uddevalla kommun 
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vilka redovisas i figur 17. Dessa platser bedöms fånga upp planförslagets förutsättningar på 
landskapsbilden från nära håll och kringliggande bebyggelse, samt den mer övergripande påverkan 
på landskapsbilden. 

Planförslag och konsekvenser 
Detaljplanen föreslår byggrätt för 
skoländamål inom fastigheten Forshälla-
Röd 2:12 m.fl. Inom föreslagen 
kvartersmark föreslås byggnationen ske i 
närhet till Skärets bryggväg. Genom 
planförslaget regleras inte exakt 
utformning av byggnationen inom 
byggrätten. Vid framtagande av 
volymstudier har därför ett par olika 
förslag tagits fram för att illustrerar hur 
landskapsbilden kan påverkas av 
planförslaget. Illustrationerna är volymer 
och exemplifierar endast möjlig 
byggnation. 

Höjdsättningen av föreslagen byggnation bedöms tillgodose landskapsbilden och anpassas till 
befintlig bebyggelse och bakomliggande höjdrygg. Planförslaget bedöms därför underkasta sig 
befintliga förutsättningar. Planförslaget regleras med en maximal nockhöjd om +39,0 meter över 
havet för att säkerställa att byggnadskropp ej ska dominera bakomliggande höjdrygg. 

Figur 17. Perspektiv landskapsbild Källa: Uddevalla kommun 

Figur 18. Vy från Brofästet/E6, exempel 1 Källa: Semrén & Månsson, Uddevalla kommun 
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I figur 19 och 20 illustreras landskapsbilden från övergången av bostadsområdet på Skäret till 
kvartersmarken för skoländamål. Till vänster i fonden syns fastigheten Forshälla-Röd 2:101. 
Föreslagen skola ligger lägre än omgivningen norr om kvartersmarken. Volymen är större än 
kringliggande bebyggelse men omges av en höjdrygg som visuellt avgränsar stora delar av volymen.  

I figur 21 och 22 illustreras landskapsbilden från övergången mellan väg 679 och Skärets bryggväg. 
Föreslagen skolverksamhet kommer vara en betydande del av landskapsbilden i entrén till 
bostadsområdet. Det finns möjlighet likt figur 21 placera volymerna så att de ligger bakgrunden 
(norra delen) samt den lägre delen av fastigheten, eller likt figur 22 placera volymerna i förgrunden 
(södra delen). Uddevalla kommuns bedömning är att det i entrén av Skäret kommer bli en betydande 
påverkan på landskapsbilden. Kommunen bedömer att det finns goda möjligheter att genom 
föreslagen markanvändning kan tillskapas en välutformad och tillfredsställande entré till området 
oavsett vart i östra delen bebyggelsen kan förläggas.  

 

 

Sammantaget skapar planförslaget en förändring i landskapsbilden. Planförslaget inordnas i 
landskapet men kommer att vara ett signalement för området och tillskapas som en entré för Skäret 
via infarten på Skärets bryggväg. För merparten av de befintliga bostäder som finns på Skäret 

Figur 19. Vy från Skäret, exempel 1  
Källa: Semrén & Månsson, Uddevalla kommun 

Figur 20. Vy från Skäret, exempel 2 
Källa: Semrén & Månsson, Uddevalla kommun 

Figur 21. Vy från väg 679, exempel 1  
Källa: Semrén & Månsson, Uddevalla kommun 

Figur 22. Vy från väg 679, exempel 2 
Källa: Semrén & Månsson, Uddevalla kommun 
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kommer föreslagen bebyggelse inte synas i landskapet från respektive fastighet. En handfull 
fastigheter i direkt anslutning norr om Forshälla 2:15 kommer visuellt kunna se skolan.  

 

Gestaltning 
 
Förutsättning 
Lokaliseringen samt placeringen i relation till kringliggande landskap ställer krav på gestaltningen av 
föreslagen exploatering. I den fysiska planeringen skall god gestaltad livsmiljö beaktas och 
propositionen politik för gestaltad livsmiljö utgör vägledning för planering och genomförande av 
projekt.  

För detaljplanearbeten i Uddevalla kommun värderas om ett särskilt gestaltningsprogram skall tas 
fram vid sidan av detaljplanen, som skall utgöra utgångspunkt i för exploateringen. Om inget särskilt 

Figur 24. Exempel på elevation och bakomliggande höjdrygg Källa:  
Semrén & Månsson, Uddevalla kommun 

Figur 23. Vy från väg 679, exempel 3 
Källa: Semrén & Månsson, Uddevalla kommun 
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gestaltningsprogram upprättas skall områdets gestaltningsförutsättningar, planförslag och 
konsekvenser beskrivas i planbeskrivningen.  

I planarbete har en volymstudie utförts för att bedöma gestaltningens påverkan på landskapsbilden.  

Planförslag och konsekvenser 
Inom ramen för aktuell detaljplan bedöms inte ett gestaltningsprogram att tas fram på grund av att 
endast ett objekt är tänkt att exploateras.  

Exploateringen medför att ny byggnadstyp skapas i ett område där det idag endast finns 
enfamiljshus, i form av villor. Genom föreslagen byggnadstyp medförs en naturlig skalförändring mot 
dagsläget, där volymen både i bredd, längd och höjd är större än befintlig bebyggelse. Planförslaget 
möjliggör för proportioner som med hänseende till fastighetsförutsättningar, omgivning samt 
kringliggande bebyggelse anses avvägda.  
 
Föreslagen kvartersmark ligger i huvudsak lägre i höjd över vattnet än huvuddelen kringliggande 
bostadsbyggelse, samt underkastar sig bakomliggande höjdparti. Vid byggnation skall rådande 
rekommendationer möjliggöra för riksintresse för Högexploaterad kust, vara vägledande.  
 

Solljusförhållanden 
 
Förutsättning 
Ingen solstudie genomförts för tänkt byggnation. Kvartersmarken för skola ligger till stora delar lägre 
än kringliggande bebyggelse. Det finns ett höjdparti i anslutning norr och nordväst om 
kvartersmarken för skola, marken sluttar sedan söder och öster ut och avslutas med flacka partier.  
 

Planförslag och konsekvenser 
Föreslagen exploatering föreslås till en sådan höjd, avstånd, och marknivå att kringliggande 
bebyggelse inte bedöms påverkas på betydande nivå.  
 
Förutsättningarna för erforderligt solljus för skolverksamhet bedöms som goda. Kvartersmarken 
sluttar mot söder och öster, vilket ger möjlighet till solljus under normal verksamhetstid. Även 
kvartersmark för skola i västra delen bedöms få erforderlig tillgång till solljus från öst-syd-västlig 
riktning.  
 

Friyta 
 
Förutsättning 
Boverkets riktlinjer för friyta är vägledande för att bedöma hur stor friyta per barn kommunen måste 
tillskapa inom kvartsmark för ändamålet. Friytan är också dimensionerande för hur stor föreslagen 
fastighet behöver vara.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för kvartersmark om cirka 3 hektar för skoländamål. Bedömningen görs att 
ungefär två tredjedelar av marken kan användas till friyta. Friytan möjliggör en verksamhet om drygt 
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600 elever i åldrarna F-6. Friytan på fastigheten enligt utförda volymskisser medför ungefär 30-35 
kvadratmeter per elev, beroende på utformning av byggnad, logistikytor och parkering. 
Kompletterande bullermätningar visar att huvuddelen av skolgården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet klarar riktvärden om 50 dB i ekvivalent. Ytan i västra delen som avses för lek, 
vila och pedagogisk verksamhet förses med prickmark för att säkerställas vid genomförande. 

Friytan bedöms få stora kvalitéer och bli varierad. Området närmast byggrätten i öster är relativt 
plant. I västra delen har friytan en något tilltagande lutning för att sedan övergå i ett höjdparti som 
avgränsar kvartersmarken.  

Utöver friyta inom kvartersmarken för skoländamål bevaras stora delar om naturområdet i 
anslutning till kvartersmarken. Området kan användas som komplement till friytan inom 
kvartersmarken för verksamheten.  

Kommunen avser att kunna möjliggöra för en varierad utemiljö för verksamheten, där flera olika 
typer av miljöer finns. Det finns även en flackare del i östra och södra delen där yta aktiva ytor med 
högre bullerpåverkan finns. Denna yta är mer utsatt för buller (mellan 50 dB- 55 dB i ekvivalent) och 
lämpar sig därför för aktiviteter där högre bullernivåer från verksamheten kan väntas.  

Friytan bedöms kunna utformas för att möta krav om en utmanande och variationsrik miljö, 
samtidigt som tilltagen yta finns för att skapa en tillgänglig och välprogrammerad yta för lek och 
rekreation.  

Offentlig service 
 
Förutsättning 
Det finns idag ingen offentlig service i området Ammenäs-Skäret. Närmaste kommunal service finns 
att tillgå i Sundsstrand, ungefär 2 km från planområdet, där en förskola om 6 avdelning finns. Skola 
för elever i åldrarna F-6 är Forshällaskolan, vilken ligger 6 km från planområdet. Skola för årskurserna 
7-9 hänvisas till Sommarhemsskolan i Uddevalla tätort respektive Linnéaskolan i Ljungskile tätort.  

Forshällaskolan ligger på landsbygden, cirka en mil söder om Uddevalla och fungerar som grundskola 
för ett stort upptagningsområdet söder om Byfjorden. Forshällaskolan rymmer cirka 300 elever och 
med den elevökning kommunen ser framför sig kommande år kommer dessa platser inte att räcka 
till. När områdena Sundsstrand, Ammenäs och övriga delar av det så kallade Fräknestrandsområdet 
växer så behöver fler klassrum skapas för att möta behovet av antal elever och det med lokaler som 
möter framtidens krav för en väl fungerande skol- och lärmiljö. År 2023 väntas upptagningsområdet 
bestå av drygt 450 barn i åldrarna 6-12. 

Planarbetet för att utreda en skola inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12 vid Ammenäs-Skäret har 
föranletts av en förstudie för placering. Sammantaget så var den placering som nu utreds i detta 
planarbete redovisad som bäst lämpad från de förutsättningar som framkommit i förstudien. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår att offentlig service adderas vid en lokalisering i norra delen av Ammenäs-
Forshällaområdet. Kommunen har för avsikt att underlätta hållbara val, en bärande egenskap för 
lokaliseringen är att nästan hälften av upptagningsområdets invånare kan nå skolan med tillhörande 
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funktioner inom tre kilometer. Det skapar närhet till social infrastruktur, med möjlighet till hållbara 
transportval.  

Med en ökande befolkningstillväxt i kustzonen mellan Uddevalla och Ljungskile har kapaciteten för 
den nuvarande Forshällaskolan om 300 elever i åldrarna F-6 nåtts. Kommunen ser ett behov av drygt 
450 skolplatser i Ammenäs-Forshällaområdet för elever i åldrarna F-6, redan 2023. År 2028 är 
prognosen att kommunen behöver tillhandahålla drygt 500 platser. Skolan har ett stort 
upptagningsområde, där stora delar utgörs av landsbygd. 
 

Kommersiell service 
 
Förutsättning 
Det finns idag ingen kommersiell service i områdets direkta närhet. För kommersiellt serviceutbud 
hänvisas i huvudsak till Uddevalla tätort, Ljungskile tätort samt Torp köpcentrum. Dessa punkter finns 
drygt en mil från planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget tillkommer ingen kommersiell service. Markanvändningen samt planförslaget 
bedöms inte påverkas negativt av ett relativt litet kommersiellt serviceutbud.  
 

Infrastruktur och rörelse 
 
Trafik och gator 
 
Förutsättning 
Planområdet ligger i anslutning till Skärets Bryggväg och Lidvägen, båda sköts idag genom enskilt 
huvudmannaskap. Via Skärets Bryggväg förbinds planområdet med väg 679 som sköts av 
Trafikverket.  
 
Väg 679 belastas enligt Trafikverkets siffror från 2015 med ungefär 600 trafikrörelser per dag (ÅDT), 
vilket är en relativt liten trafikmängd. Kommunen har låtit göra kompletterande utredningar samt 
trafikanalyser (AFRY 2021-10-27) för att bedöma utökade trafikmängder från föreslagen 
skolverksamhet samt en uppräkning av trafikmängder från Skäret, samt det relativt nybyggda 
området Sundsstrand. Trafikmängderna från utredningarna utgör en komplettering till 
förutsättningarna för både väg 679 samt Skärets bryggväg.  
 
Skärets bryggväg är idag utformad som en enkelfilig väg, med ett fåtal mötesplatser. Vägen fungerar 
som utfart till det regionala vägnätet för ett hundratal fastigheter. Längst med södra delen av Skärets 
bryggväg finns en separat grusad yta för gång- och cykeltrafik. Lidvägen är en lokalgata som matar en 
handfull fastigheter, trafikmängden är idag ringa. 
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Genom planförslaget föreslås en skolverksamhet som dimensioneras för upp till 600 elever. Skolan 
har ett stort upptagningsområde som skall kunna trafikmatas med skolbussar. Antal turer av bussar 
för skolskjuts beräknas till cirka 20–30 per dag som fördelas mellan morgon och eftermiddag. 
Upptagningsområdet struktur är gynnsam för skolskjuts och stora delar av befolkningen bor i stråk 
där skolskjutsen finns idag. 
 
Föreslagen skola förväntas medföra som störst belastning på trafiksystemet mellan 7:30-8:30 på 
morgonen. På eftermiddagen är trafiken generellt mer utspridd med den största delen mellan 13:30-
16:00. 
 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår en ny skolverksamhet i anslutning till Skärets bryggväg. Skolverksamheten har 
ett större upptagningsområde där en betydande del inte kan ta sig till skolan till fot eller via cykel. 
Kommunen har låtit upprätta en färdmedelskalkyl (Afry 2021-07-26) för att bedöma hur stor 
alstringen skolan kan komma att generera för respektive färdmedel, samt antal trafikrörelser med bil 
som kan väntas på grund av planförslaget.  

 

Figur 25. Möjlig ny utformning av Södra delen av Skärets Bryggväg Källa: Uddevalla kommun 
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Trots ett ökat underlag för gång- och cykel finns det 
underlag för en stor andel att behöva ta sig till 
verksamheten med andra trafikslag.  För att klara den 
ökade belastningen föreslår detaljplanen att Skärets 
bryggväg att breddas till 6,5 meter körbana samt 
tillskapandet av en ny separerad gång- och cykelbana på 
östra sidan vägen. Gång- och cykelbanan föreslås att 
avskiljas med en vegetationszon för att öka säkerheten 
samt minska hastigheten.  

Med en utökad vägbredd finns det utrymme för 
tillkommande fordon, som skolbussar och 
varuleveranser. Genom breddningen ökas kapaciteten för 
att erforderligt omhänderta ökad trafikbelastning från 
skolverksamhet samt lokaltrafik till och från 
bostadsområdet på Skäret. Framkomligheten väntas efter 
planförslaget vara tillfredsställande.   

Skärets bryggväg föreslås breddas i höjd med fastigheten 
Forshälla-Röd 2:15, för att möjliggöra en ny mötesplats 
och dike.  

Figur 27. Principskiss trafik till 
Skolverksamhet. Röda pilar redovisar infarter 
till kvartersmark för skola. Gula pilar 
redovisar utfarter Källa: Uddevalla kommun 

Figur 26. Planerad utformning av gator samt möjlig utformning av trafikytor inom kvartersmark  
Källa: Landskapsgruppen, Uddevalla kommun 
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Lidvägen föreslås genom förslaget att flyttas något söderut. Syftet är att tillskapa mark för parkering 
samt yta för skolbussar inom kvartersmark för skola.  

Kvartersmarken för skola förses med utfartsförbud på de platser som specificeras som lokalgator. 
Lokalgatorna är inte avsedda för tung trafik till och från skolområdet och specificeras för att minska 
störningar till boende samt förbättra siktförhållandena och framkomligheten på Skärets bryggväg. 
Figur 27 är en principskiss för hur trafiken till och inom skolområdet kan se ut. Det finns genom 
planförslaget möjlighet att separera infart för bussar, varuleveranser, hämta/lämna samt parkering. 
Detta bedöms minska trycket på respektive infart.  

Trafiktoppar under främst morgontid kommer påverka Skärets bryggväg. Planförslaget föreslår en 
trafikutformning som gynnar lokaltrafiken från bostadsområden på Skäret att nå väg 679. 

I en trafikanalys (Afry 2021-10-27) har kapaciteten på korsningen Skärets bryggväg och väg 679 
analyserats. Utredningen har även tagit i hänsyn trafikkalkyler på ökad belastning från Sundsstrand 
samt skola. I analysen bedöms framkomligheten fortsatt kommer vara god vid maxtimme i korsning 
mellan väg 679 och Skärets bryggväg.  

 

Figur 28. Uppskattat trafikmönster och belastningsgrad i nuläget och med alstringen från skolan samt alstringen från 
Sundsstrandk. Blåa siffror redovisar uppskattat antal trafikrörelser i respektive riktning. Källa: Afry 
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Planförslaget möjliggör för kommunalt huvudmannaskap fram till och med väg 679. Planförslaget 
möjliggör även att framtida eventuella åtgärder för korsningen väg 679 och Skärets bryggväg 
säkerställs för eventuellt ytterligare ökade trafikmängder samt förbättringar för mjuka trafikslag. 
Planen säkerställer även planområdet samt bostadsområdet Skärets koppling med det statliga 
vägnätet.   

Väg 679 kommer få en ökad belastning genom planförslaget, både sträckan mellan Lerbomotet-
Skärets bryggväg samt Skärets bryggväg-Grohed. Kapaciteten på väg 679 bedöms som 
tillfredställande och bedöms inte överskridas genom tillkommande trafik som genereras genom 
planförslaget.  

Den sammantagna bedömningen för planförslaget är att det går att tillskapa en tillfredställande 
trafiksituation för befintlig lokaltrafik samt trafik till och från verksamheten inom kvartersmarken. 
Trafikvolymerna är relativt låga och föreslagen kapacitetshöjning av Skärets bryggväg möjliggör för 
ökad trafikvolym. Planförslaget möjliggör för en robust inre trafiksituation inom kvartersmarken samt 
även utrymme för dagvattenhantering. 

Trafik från Lidvägen har fortsatt utfart mot Skärets bryggväg. En betydande del av trafiken väntas 
angöra skolområdet innan Kullens väg. Framkomligheten från Kullens väg bedöms som 
tillfredsställande.  

Gång- och cykeltrafik 
 
Förutsättning 
Planområdet är lokaliserat i nära anslutning till bostadsområdena Ammenäs och Skäret. I Skäret finns 
det sedan tidigare en grusad gång och cykelväg längst med Skärets Bryggväg fram till den statliga väg 
679. Längre in i bostadsområdet på Skäret finns ingen separat gång- eller cykelväg. I Ammenäs finns 
ännu inget utvecklat gång- eller cykelnätverk.  
 
Längst med väg 679 planerar Trafikverket tillsammans med Uddevalla kommun en ny gång- och 
cykelväg mellan Ammenäs och Sundsstrand. Gång- och cykelvägen planeras att färdigställas 2023. 
Inom den oexploaterade fastigheten Forshälla-Röd 2:12, finns idag ett antal stigar. Dessa stigar är 
naturligt upptrampade och fungerar som lokala passager. 
 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår en ny skola för F-6, som berör ett stort upptagningsområde, där stora delar är 
landsbygd och med outvecklad infrastruktur för gående och cyklister. Genom planförslaget 
säkerställs en koppling till den planerade gång- och cykelvägen mellan Ammenäs och Sundsstrand.  

Kopplingen mellan väg 679 och föreslagen skolfastighet föreslås genom en gång- och cykelväg i 
anslutning till Skärets bryggväg. Genom denna åtgärd kopplas även passagen för fotgängare och 
cyklister till kollektivtrafiken via väg 679 samman. Gång- och cykelvägen förlängs även förbi 
föreslaget skolområde och ansluter till befintligt lokalgator inom Skäret. 
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Skärets bryggväg dimensioneras för dubbelfilig väg ny gång- och cykelväg. Mellan vägbana samt 
gång-och cykelbana finns även utrymme tilltaget för en vegetationszon. Vegetationszonen är till för 
att öka tryggheten hos mjuka trafikkanter, minska hastigheter samt att förbättra vindskydd för 
gående och cyklister. Gång och cykeldelen föreslås anläggas på Skärets bryggvägs östra sida, med 
anslutning till regional cykelväg strax norr om korsningen väg 679 och Skärets bryggväg.  

 

Längst med Lidvägen föreslås ingen gång- och cykelväg att anläggas. Markområdet för lokalgatan 
möjliggör däremot att en sådan åtgärd eventuellt i framtiden skulle kunna realiseras. Lokala allmänna 
passager och stigar som finns inom Forshälla-Röd 2:12 föreslås delvis att ligga inom kvartersmark 
genom planförslaget. Kvartersmarken för skoländamål gör att dessa passager och stigar inte är 
naturligt tillgängliga under stora delar av dygnet. För att hantera detta har ett antal släpp med 
naturmark skapats runt om kvartersmarken för skolverksamhet, för att kunna möjliggöra att nya 
stigar och passager skapas.  

Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för gång- och cykeltrafik. 

Kollektivtrafik 
 
Förutsättningar 
Kollektivtrafik finns att tillgå vid infart till Skärets Bryggväg. Busshållsplatsen ligger cirka 200 meter 
sydöst om föreslagen kvartersmark för skoländamål. Kollevtrafiken drivs av Västtrafik med en 

Figur 29. Möjlig ny utformning av Södra delen av Skärets Bryggväg Källa: Uddevalla kommun 
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reguljär linje 822 som går mellan Ljungskile C - Uddevalla C. Under rusningstrafik trafikeras området 
av timmestrafik, och under övrig tid varannan timme. Linje 822 kompletteras av lokala extralinjerna 
919 samt 925 som avgår ett par gånger per dag.  
 
I skolområdet Forshälla-Ammenäs anordnas idag kollektiv skolskjuts genom skolbussar. En större del 
av upptagningsområdet har idag möjligheten att nyttja kollektiv skolskjuts. 

 
Planförslag och konsekvenser 
Kollektivtrafiken är reguljär för området genom timmestrafik samt kompletterande avgångar vid 
rusningstid. Det finns möjlighet för personal, boende samt övriga besökare att nyttja kollektivtrafik. 
Utifrån platsens perifera läge anses kollektivtrafiken vara god. 

Tillskapandet av föreslagen bebyggelse bedöms inte utöka underlaget av reguljär kollektivtrafik och 
skapa högre turtäthet för omnämnda linjer i nuläget. Inom planområdet bereds också mark för att 
säkerställa en ny gång- och cykelbana till och från befintlig busshållsplats vid väg 679. En ökning av 
elevantal samt ett stort geografiskt område ger fortsatt underlag för kollektiv skolskjuts. 
Bedömningen av vilka som får möjlighet till anordnad skolskjuts baseras inte endast på distans från 
plats utan bedöms via en helhetssyn, där bland annat ålder, tillgänglighet samt cykel- och gångvägar 
är faktorer. 

Plats för uppställning av bussar för 
skolskjuts skall anordnas inom 
kvartersmark för skola. 
Planområdet är ca 3 ha stort, där 
trafikytor tillsammans med 
tillhörande dagvattenhantering 
beräknas utgöra ungefär 5000 
kvadratmeter. Tider för när 
skolbussar kommer till platsen är 
inte något som regleras i 
detaljplanen. Beräknat antal turer 
av bussar för skolskjuts beräknas till 
cirka 20–30 per dag som fördelas 
mellan morgon och eftermiddag. 
Kvartersmarken bereds för att 
kunna tillgodose cirka 5 
uppställningsplatser för bussar. 
Kvartersmarkens utformning samt 
areal ger även möjlighet till 
utökning av antalet 
uppställningsplatser för bussar.  

Väg 679 kommer få en ökad belastning av bussar 
genom planförslaget. Vägsnitt samt kapaciteten för 

Figur 30. Möjlig utformning för bussuppställning 
samt parkering inom kvartersmark för skola.   
Källa: Landskapsgruppen, Uddevalla kommun 
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bedömt antal bussar anses som tillfredsställande på väg 679.  

Parkering 
 
Förutsättningar 
Uppförandet av parkering för bostäder, skola och andra ändamål utgår från kommunens 
parkeringspolicy. Den parkeringspolicy som är gällande vid sökande av bygglov skall utgöra 
utgångspunkt för vilka krav som ställs på antal parkeringar.  

Vi uppförande av skola gäller regler för att tillhandahålla handikapparkering i närhet till 
tillgänglighetsanpassad entré.  

Planförslag och konsekvenser 
För skolverksamheten önskas parkering, hämta- och lämna, bussangöring samt varuleveranser att 
separeras i möjligaste mån. För att minska antal bilrörelser nära omkringliggande bebyggelse föreslås 
parkering samt bussangöring anläggas i södra delen av kvartersmarken för skoländamål. 

Inom planförslaget beräknas ett 80-tal parkeringsplatser att uppföras utifrån nu gällande 
parkeringsnorm. Område för handikapparkering avgörs i projekteringsskedet och anpassas efter vart 
tillgänglig entré placeras. Vid behov av ytterligare parkeringar finns det tillräckligt med kvartersmark 
för utökning. 
 
Bedömningen görs att det på ett tillfredsställande sätt går att uppföra nu antal nödvändiga 
parkeringsplatser inom kvartersmarken. Vidare finns det goda möjligheter att inom ramen för 
planförslaget anordna parkering och större delen av erforderliga trafikytor på ett behörigt avstånd 
från kringliggande bebyggelse. 

I anslutning till tänkt parkering i södra delen av kvartersmarken för skolan föreslås fördröjning och 
rening av dagvatten ske.  

 
Geoteknik   
 

Markförhållanden 
 
Förutsättning 
Bohusgeo (2021-02-19) har på uppdrag av Uddevalla kommun undersökt planområdets 
markförhållande. Marken i västra delen är till stor del fastmark. I östra delen av området finns 
jordlager som vilar på berg. Det finns en även grusplan inom planområdet med utfyllnadsmassa i 
östra delen av området. 

I utredningen har den generella stabiliteten bedömts, och uppskattas som tillfredsställande.  

Planförslag och konsekvenser 
Föreslagna förändringar genom tillförda laster från parkering och byggnader bedöms i området 
generellt kunna genomföras med tillfredsställande stabilitet. Vid ett projekteringsstadium 
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rekommenderas i den geotekniska utredningen att kompletterande analys bör utföras för att 
säkerställa tillfredsställande stabilitet vid eventuella schakter och fyllningar.  

Det finns genom utförd utredning av geoteknik och markförhållanden inga täcken på att den 
övergripande stabiliteten utgör en betydande risk. Byggnationen bedöms kunna utformas på flera 
olika sätt inom planområdet utan vara i område där markförhållandena inte tillåter föreslagna 
åtaganden. Den del som i den geotekniska utredningen (Bohusgeo 2021-02-19) avses för 
avschaktning vid byggnation, planläggs som allmän platsmark, natur. Plankartan förses även med 
prickmark på den del av kvartersmark där avschaktning annars erfordras. 

Planförslaget föreslår inte att ytterligare åtgärder skall regleras inom ramen för detaljplanen. 
Kompletterande utredningar bedöms kunna utföras vid ett eventuellt projekteringsskede. 

Bergras och blocknedfall 
 
Förutsättning 
I nordöstra delen av planområdet finns större områden med berg i dagen samt bergspartier som 
tidigare inte har utretts för eventuellt risker. Uddevalla kommun har därför genom Bergab (2020-11-
03) undersökt planområdets förutsättningar för bergsteknik för att kunna värdera konsekvenserna. 
Syftet med föreliggande bergsutredning är att klarlägga de bergstekniska förutsättningarna och 
bedöma risen av blocknedfall eller ytliga ras. 

Utredningen visade i att det föreligger viss risk som måste åtgärdas för föreslagen markanvändning. 
Risken lokaliseras främst till höjdpartiet i västra delen av planområdet. Förslaget från utredningen är 
att risken minimeras genom en första rensning vid entreprenadsskedet samt uppföljande 
besiktningar.  

För att säkerställa att inga block eller 
stenar rör sig och skadar lekande barn 
bedöms att återkommande besiktningar 
och bergrensning av bergsbranterna 
utförs. Det rekommenderas att 
besiktning och bergrensning utförs vart 
sjätte år. En första rensning bör enligt 
utredningen (Bergab 2020-11-03) 
utföras i samband med 
nybyggnadsentreprenaden. 

Figur 31. Bergsparti i västra delen av området Källa: Bergab 
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Planförslag och konsekvenser 
I Bergabs rapport finns identifierade 
områdena där viss risk föreligger. I 
planförslaget föreslås kvartersmark för 
skoländamål på en sådan distans, där 
åtgärder föreligger för att minimera risker. 
Inom dessa områden avses bergrensning 
ske i ett initialt skede, samt kontinuerligt 
under detaljplanens livslängd eller om 
ingen risk längre påvisas. Inga 
markarbeten för byggnader föreslås i 
områden med identifierade partier. 

Planen föreslås med att startbesked inte 
får ges förrän en rensning av aktuella 
bergsbranter har utförts. Huvudman 
ansvarar för skötsel samt säkerställande 
av allmän plats. Inom kvartersmark 
ansvara respektive fastighetsägare för 
åtgärder.  

Grundläggning 
Förutsättning 
Markens lämplighet för planerad markanvändning bedöms vara god enligt utredningen utförd av 
Bergab (2020-11-03). Grundläggning på berg enligt planförslaget bedöms kunna utföras utan 
ytterligare grundförstärkning. Med avseende på eventuellt bergschakt och grundläggning på berg 
bedöms inga restriktioner för byggande och markanvändning vara erforderliga. 

Planförslag och konsekvenser 
Grundläggningen bedöms enligt Bergab (2020-11-03) vara lämplig för valfri grundläggningstyp. 
Planförslaget reglerar inte vilken grundläggningstyp som skall användas. Det bedöms heller inte 
nödvändigt att belasta planområdet med andra restriktioner rörande grundläggning eller marktryck. 

Radon 
Förutsättning 
Bohusgeo har i samband med en geoteknisk utredning (2021-02-19) utfört en undersökning av 
radonvärden inom planområdet. Marken varierar mellan låg- och normalradonmark inom området. 
Utredningens bedömning är att marken därför bör klassas som normalradonmark. Planerade 
byggnader bör därmed utföras radonskyddande. 

Planförslag och konsekvenser 
Grundläggningen inom området bedöms kunna utformas på ett sådant sätt att den anpassas till 
radonvärden. 

 

 

Figur 32. Utredda bergspartier Källa: Bergab 
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Hydrologiska förhållanden 
 
Dagvattenhantering 
Förutsättning 
Vatten från planområdet har sin slutrecipient i Havsstensfjorden, som klassas som Natura 2000 och 
därmed är riksintresse. Vattnet rör sig från planområdet söder ut via Skärets bryggväg och sedan 
väster ut via en uppsamlande bäck som rör sig över åkerlandskapet. Havsstensfjorden är en känslig 
recipient och vattenkvalitén i vattnet påverkas av omkringliggande exploateringar samt hur vatten 
fördröjs och renas.   

Vattnet som finns inom planområdet har en mindre lokal tillrinning. Planområdets tillrinning kan 
huvudsakligen delas upp i två områden. Dessa avrinningsområden är relativt små och leder båda 
vidare till den bäck som finns söder om planområdet. Området är relativt kuperat och lutar från ett 
högre parti i norr till en flackare del i söder. Ett höjdparti i västra delen av planområdet verkar idag 
som naturlig vattendelare.  I östra avrinningsområdet rör sig dagvattnet i flera mindre flöden innan 
det når diket i anslutning till Skärets bryggväg. Avrinningsområdet som berör planområdet är ungefär 
3,5 ha stort och utgörs idag främst av skogsmark och berg.  

 

Figur 33. Vattenväg från planområde till slutrecipient  
Källa: Uddevalla kommun 
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I västra avrinningsområdet rör sig vattnet till stor del i västra delen av fastigheten Forshälla-Röd 2:31 
för att sedan ta sig via Lidvägens vägdike vidare till ett åkerdike som leder vattnet till bäcken.  
 
Avrinningsområdet som berör planområdet är ungefär 1,9 ha stort och utgörs idag främst av 
skogsmark och berg. Det finns ett par befintliga bostadsfastigheter inom avrinningsområdet.  

Planförslag och konsekvenser 
Det finns goda möjligheter att på ett tillfredsställande sätt fördröja och rena dagvatten som 
uppkommer och har sitt avrinningsområde genom planområdet. Uddevalla kommun har i 
planarbetet låtit AFRY(2021-10-27) upprätta en dagvattenutredning, för att fördjupa kunskaperna 
kring dagvatten och skyfalls förutsättningar och konsekvenser. 

I västra delen av planområdet föreslås markanvändningen i huvudsak att vara likvärdig nuläget. 
Därför föreslås inga ytterligare åtgärder att implementeras inom ramen för planförslaget. Vid 
avstyckning eller ökad exploatering inom kvartersmark för bostad gäller Uddevalla kommuns 
riktlinjer kring dagvattenhantering.  
Inom östra delen av planområdet föreslås naturmarken att övergå till exploaterad mark för 
skoländamål. I planförslaget finns tilltagna ytor som möjliggör fördröjning och rening inom 
kvartersmarken. Vattnet rör sig naturligt från norr till söder över kvartersmarken och samlas upp vid 
en punkt där den befintliga Lidvägen möter Skärets bryggväg. Vattnet föreslås att fördröjas genom 
lokala åtgärder som exempelvis biofilter i anslutning till byggnader och skolgård samt en damm som 
kan ansamla vatten i anslutning till tänkt parkeringsyta.  

Befintlig höjdsättning av området ger ett naturligt fall mot söder. Inom planområdet finns inga 
betydande partier med lägre marknivåer där vatten fastnar. Genom föreslagen exploatering föreslås 
byggrätten för skola placeras i östra delen av området, i närhet till Skärets bryggväg samt Lidvägen. 

Figur 34. Avrinningsområden inom planområdet Källa: Uddevalla kommun/SCALGO Live 
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Bedömningen görs att det med god lokal höjdsättning går att kunna tillskapa en god 
dagvattenavrinning, fördröjning och rening inom byggrätten. Området ligger även högre än 
kringliggande vägar vilket minskar risken för översvämningar.   

AFRY (2021-10-07) bedömer i en dagvattenutredning att det med föreslagna dagvattenlösningen går 
att anordna fördröjning och rening för sammantaget 472 m3 dagvatten inom planförslaget. Detta kan 
åstadkommas genom fördröjning och rening i växtbäddar. 

Figur 36. Principskiss dagvattenhantering illustrationsplan Källa: AFRY 

Figur 35. Principskiss dagvattenhantering Källa: AFRY 
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Vid skyfall bör dagvattnet från de föreslagna anläggningarna kunna brädda ut till omgivningen utan 
att skador på bebyggelsen uppstår och avrinna till lågpunkterna söder om planområdet förutsatt att 
höjdsättning inte ändras avsevärt. 

Den utförda föroreningsberäkningen indikerar att den årliga föroreningstransporten ökar något för 
några av de studerade ämnena på grund av de ökade dagvattenflöden exploateringen ger upphov till. 
Vid tester av föroreningsscenarion ger en ökad mängd reningsåtgärder ingen påtaglig effekt, varpå 
rening enligt lösningsförslaget anses vara så lågt som det går att nå med åtgärder inom området. 

Utgångpunkten för det föreslagna dagvattensystemet är att ökning av förorenings- och 
flödesbelastning till recipienten i möjligaste mån ska begränsas. 

För att uppnå tillräcklig fördröjning och rening av dagvatten inom planområdet föreslås att efterfölja 
motsvarande rekommendationer från upprättad dagvattenutredning (AFRY 2021-10-07). Det innebär 
att dagvatten som bildas på hårdgjorda ytor inom den planerade bebyggelsen leds till växtbäddar 
med tillsats av icke-gödslad biokol för rening och fördröjning. Det föreslagna dagvattensystemet bör 
ha en total fördröjningsvolym på minst 472 m3. 

Föreslaget dagvattensystem är anpassat för att rena och fördröja förorenat dagvatten från de 
fordonsbärande ytorna samtidigt som stora vattenflöden kan hanteras i växtbäddar och diken. Med 
föreslaget dagvattensystem kommer det framtida dagvattenflödet fördröjas till befintlig nivå vid ett 
dimensionerande 20-årsregn. Genom implementering av dagvattenåtgärder bedöms recipientens 
påverkan minimeras till största mån som är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Även möjlighet till en 
dimensionering för fördröjning och rening av 100-års regn bedöms möjlig inom ramen för 
planförslaget, vilken finns redovisad i dagvattenutredningen.  

För att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas för den känsliga recipienten Havsstensfjorden. 
Beräkningarna av föroreningsbelastningen från området visar på en ökning för hälften av ämnena 
och en minskning eller oförändrat för den andra hälften. Tre av dessa ämnen som ökar (fosfor, kväve, 
koppar) har enligt recipientens senaste statusklassning (VISS, 2021) en god status och två ämnen 
(kvicksilver, antracen) är klassade som uppnår ej god status. För att miljökvalitetsnormerna ska 
kunna följas i recipienten bedöms att föroreningsbelastningen från dagvattnet totalt sett behöver 
minska, och att nya exploateringar följer den kommunala dagvattenhanteringspolicyn. Utifrån denna 
bedömning har åtgärdsnivån om ett dimensionerande 20-årsregn tagits fram. De förändring som 
planförslaget medför anses vara så låga som det går att nå med åtgärder inom området och 
konsekvensen försumbar.  
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Översvämningsrisk 
 
Förutsättning 
 

Planområdets lägsta punkt ligger på 
ungefär +16,0 meter över havet. Ingen 
risk för översvämning från 
havsnivåhöjningar föreligger. 
Planområdet ligger cirka 150 meter från 
närmaste betydande vattendrag och 
bedöms inte påverkas av 
översvämningar från vattendraget.  

Tillfartsvägen till planområdet, Skärets 
bryggväg, ligger cirka 2,0 meter över 
bäckfåran i anslutning till väg 679. 
Risken för att tillfartsvägen 
översvämmas på ett betydande sätt 
bedöms inte föreligga.  

Inom planområdet finns det idag inga ytor där höjdsättningen medför lokalt betydande 
översvämningsrisk. Avrinningen sker med en naturlig lutning från norr till söder utan betydande 
markvariationer som kan medföra lokala översvämningar.  

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget föreslås exploatering som förändrar marknivåer främst ske i planområdets 
östra del. Det föreligger inga betydande risker för lokala översvämningar från skyfall eller 
havsnivåhöjningar förutsatt att marknivåerna vid exploateringen tillgodoser vattenvägar som låter 
vattnet att naturligt röra sig söder ut från fastigheten.  

Vid extrema regn, exempelvis ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden där planområdets 
dagvattenlösning inte kommer att vara tillräcklig för att omhänderta allt dagvatten. God lokal 
höjdsättning som inte skapar instängda områden och lokala lågpunkter där dagvatten kan samlas 
bedöms kunna tillskapas genom planförslaget 

Risken för att tillfartsvägen översvämmas eller på annat sätt får en betydande negativ konsekvens av 
skyfallshändelser bedöms inte vara av sådan karaktär att ytterligare åtgärder föreslås inom ramen för 
planförslaget. Planförslaget bedöms heller inte bidra negativt till att väg 679 möjlighet att hantera 
dagvatten och skyfall som kan orsaka översvämningar eller annan skada. Planområdet är endast en 
försumbar del av vattendragets upptagningsområde. Genom implementering av föreslagna åtgärder 
för fördröjning och rening av dagvatten och skyfall bedöms inte nedströms vattendrag eller 
tillfartsväg översvämmas.  

Inom planområdet kommer vägar, diken samt orörda öppna ytor att utgöra sekundära 
avrinningsvägar vid skyfall. Vid skyfall bör dagvattnet från de föreslagna anläggningarna kunna 
brädda ut till omgivningen utan att skador på bebyggelsen uppstår och avrinna till lågpunkterna 
söder om planområdet, som utgörs av åkerlandskap.  

Figur 37. Terräng planområde  
Källa: SCALGO Live 
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Sociala perspektiv  

Social hållbarhet 
 
Förutsättning 
Uddevalla kommun har som ambition att sträva efter social hållbarhet, varför sociala konsekvenser 
ska avvägas och analyseras. Vid behov upprättas en social konsekvensanalys för att utreda påverkan 
av planförslaget om innehållet kan antas innebära en betydande konsekvens för social hållbarhet. 

I närheten till planområdet finns idag en homogen bebyggelsestruktur. Det finns ingen kommunal 
service och endast ett fåtal anordnade gemensamma utrymmen, samlingsplatser och möteslokaler.  

Planförslag och konsekvenser 
Kommunen bedömer att planförslaget inte kan antas leda till betydande konsekvenser för social 
hållbarhet. En särskild social konsekvensanalys kommer därför inte upprättas i detaljplanearbetet.  

Planförslaget bedöms få goda effekter på social hållbarhet genom adderandet av nya mötesplatser, 
tillgång till rekreation samt anordnade vistelseytor. 
 

Jämställdhet  
 
Förutsättning 
Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. 

Planförslag och konsekvenser  
Planförslaget utgår från en skola med ett möjligt upptagningsområde av främst boende längs med 
kuststräckan Sundsstrand-Råssbyn. Boende inom dessa upptagningsområden har likande 
socioekonomiska förutsättningar och planförslaget riskerar förbise social mångfald.  

Till planområdet har flera alternativa färdsätt möjliggjorts vilket ska göra området lättillgängligt 
oavsett transportmedel.  

Barnperspektiv 
 
Förutsättning 
I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram och beaktas. Vid planeringen av 
nya detaljplaner eller andra åtgärder som berör den fysiska planeringen så skall barnperspektivet 
värderas samt konsekvenserna analyseras. 

Idag vittnar gångstigar inom skogsområdet i väst att planområdet används som passage från 
bostadsområdet fram till Lidvägen. Inom områdets skogbeklädda delar finns förutsättningar för 
rekreation i form av naturlek. I övrigt är det främst Lidvägen och Skärets Bryggväg som nyttjas av 
barn som går till fots eller cyklar mellan sina bostäder och ut till väg 679. Skärets Bryggväg är till viss 
del i öster grusad där gång- och cyklister hänvisas. Den grusade gång- och cykelbanans sträckning 
börjar ca 40 meter från väg 679 och sträcker sig närmare 280 meter för att därefter mynna ut i 
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körbanan. Det finns ingen sidoremsa för att skilja körbanan från gång- och cykelbanan. Vid väg 679 
finns busshållplatser för upphämtning av avlämning av skolbarn.  

Nordväst utanför planområdet finns en mindre lekplats och gräsbelagd fotbollsplan om 
uppskattningsvis 1000 kvm. 

I samband med framtagning av planhandlingar har Uddevalla kommun haft flertalet dialoger i olika 
forum. I dialoger har även yngre personer och barn varit delaktiga. Barn framhäver en variationsrik 
närmiljö med goda möjligheter till lek som en viktig del i planeringen. Funktioner som är tillgängliga 
är också något som har betydelse.  

Planförslag och konsekvenser 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av skola för barn i åldrarna förskoleklass till 
årskurs 6.  

En skola skapar fler platser för lek än vad som tidigare finns tillgängligt i närområdet. Genom 
utbyggnad av Skärets Bryggväg med möjlighet med separerad gång- och cykeltrafik tryggar barns 
färdväg från väg 679 in till planområdet.  

I de norra delarna av planområdet bibehålls vegetationen och kommer i planförslaget utgöras av 
naturmark. Markområdet kan också användas som skolskog. Tidigare passager från bostadsområde i 
väster till Lidvägen övergår till tryggare, mer anordnade ytor inom kvartersmark.  

Hälsa och säkerhet 
Ledningar  
Förutsättningar 
Inom området finns det inga luftburna kraftledningar. Det finns heller inte andra ledningar som kan 
antas vålla skada för föreslagen markanvändning eller kringliggande bebyggelse. 

Planförslag och konsekvenser 
Det finns inga ledningar som kan antas vålla skada för hälsan i närhet till kvartersmarken i 
planområdet. Genom planförslaget tillkommer heller inte ytterligare ledningar som har betydelse för 
hälsa eller säkerhet. 

Förorenad mark 
Förutsättning 
På uppdrag av Uddevalla kommun har Relement genomfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning (2020-12-01) inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 och del av Forshälla-Röd 2:3. 
Syftet med undersökningen har varit att utreda föroreningar inom området. Det finns sedan tidigare 
inga kända föroreningar inom området. Utredningen bekräftar att ingen verksamhet som skulle 
medföra förorenad mark i området har bedrivits på platsen. Det finns även ingen indikation på att 
utfyllnad med schaktmassor ska ha skett inom området. Undantaget är en äldre markyta där främst 
en förhöjd blyhalt har påträffats.  

Resultaten från samtliga vattenprov visar nivån av metaller och organiska ämnen understiger 
Naturvårdsverkets kriterier för skydd av grundvatten som resurs samt Svenska Petroleum Institutets 
(SPI) riktvärde för skydd av ytvatten och inträngande ångor. Resultatet från tagna jordprover visar att 
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halterna av föroreningsnivå inom området är generellt mycket lägre än Naturvårdsverkets riktlinjer 
för känslig markanvändning (KM, MKM). Inom planområdet, vid en grusad yta, uppmättes en något 
förhöjd blyhalt och PAH-halt.   

Planförslag och konsekvenser 
Den miljötekniska undersökningen visar att marken i området är lämplig att användas för skola. 
Angående den påvisade föroreningen av bly ska avgränsning utföras och vid behov saneras under 
bygglovsprocess. Frågan ska hanteras inför att startbesked lämnas. Planbestämmelse införs för att 
säkerställa planens genomförande.  

Förslaget förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. 

Buller 
Förutsättning 
Riktvärden för ekvivalent buller på skolgård ligger på 50 dBA för de delar som avser pedagogisk 
verksamhet, lek och vila. För övriga vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA. 
Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller till bostadsfastigheter är även utgångspunkt för 
omgivningspåverkan. 

För planområdet har en trafikbullerutredning utförts av Akustikverkstan (2021-02-03) samt 
kompletterande detaljerade bullerutredningar för skolgård (2021-02-17 och 2021-11-01). 
Sammanfattningsvis visar utredningarna att majoriteten av bullerpåverkan från trafik uppkommer 
från E6an, som ligger cirka 1 kilometer öster om planområdet. Trafikbuller kommer även från 
lokaltrafik på Skärets bryggväg, vilken ligger i östra delen av planområdet. Trafikmängden samt 
distansen till väg 679 medför att planområdet inte påverkas i större utsträckning från denna väg. 

Trafikbullerutredningen (Akustikverkstan 2021-11-01) har även kompletterats med vinddata från 
SMHI för att bedöma om vindriktningen har påverkan på bullernivåerna inom planområdet.  

I de första bullermätningar har den nordiska beräkningsmodellen använts för att beräkna 
bullernivåer. Beräkningsmetoden utgår från ett ”worst-case scenario” där vinden alltid kommer från 
bullerkällan. I detta fall innebär det att bullerutredningen från 2021-02.17 baserats på en konstant 
östlig vind.  

Uddevalla kommun har låtit SMHI ta fram vinddata för området för att bedöma om detta är ett 
troligt scenario. Vindstudien visar att området präglas av övervägande av västliga och sydliga vindar. 
Utgångspunkten är att planförslaget skall klara riktvärden för trafikbuller i enlighet med nordisk 
beräkningsmodell. 



54 
 

Planförslag och konsekvenser 
Efter ett genomförande av planförslaget förväntas ljudnivån öka ytterligare i samband med en ökad 
trafik på Skärets bryggväg. Trafikökningen är främst under dagtid från skolbussar och personbilar. De 
delar av Skärets Bryggväg och Lidvägen som leder till planområdet samt väg 679 i båda färdriktningar 
berörs av en ökad trafikmängd. Lidvägen och Skäretsbryggvägs förlängningar i bostadsområdet 
föreslås som lokalgator, där trafik till skolverksamhet inte avses.  

Den detaljerade bullerutredningen från Akustikverkstan (2021-11-01) visar att delar av planområde 
överskrider riktvärden om 50 dB, enlighet med nordiska beräkningsmetoden. Utredningen har även 
gjort analyser för området med olika typer av byggnation.  

Simuleringarna visar att skolområdet har goda förutsättningar att klara rekommenderade riktlinjer 
för ekvivalent ljudnivå samt maximal ljudnivå. Beräkningar har även prövat flera olika alternativ för 
hur exploateringen av fastigheten kan se ut i enlighet med planförslaget. De beräkningar där 
byggnaderna placeras i östra delen av planområdet har visat sig bäst lämpade för att klara 
rekommendationerna. Hur byggnadskropparna placeras i det östra området har mindre betydelse.  

Figur 38. Vägar i anslutning till planerad skola. Röda och orange sträckor antas få en större trafikmängd om skolan  
Källa Uddevalla Kommun/Trafikverket/ Akustikverkstan 
 

Figur 39a & 39b. Utbyggnadsförslag 2040 med exempel på byggnation med solitära byggnader. 39a visar med nordisk 
beräkningsmodell och 39b med vinddata från SMHI.  Källa: Akustikverkstan  
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Beräkningarna visar att planförslaget har goda förutsättningar att tillgodose rådande riktlinjer för 
skolgård från trafikbuller. Enligt bullerutredningen kommer en majoritet av det som avses som 
friytan att klara av bullernivåer som är lägre än 50 dBA i ekvivalent enligt den nordiska 
beräkningsmodellen. För övriga vistelseytor inom skolgården uppfylls riktlinjerna för ljudnivå över 
nästintill hela skolgården. Undantaget är direkt angränsande Skärets bryggväg, där ljudnivån 
överstiger 55 dBA.  

För maximal ljudnivå är riktvärde för skolgård 70 dBA, vilket uppfylls i de delar som avses för lek, 
pedagogik och vila, samt övriga vistelseytor på skolgården. 

Genom kompletterande utredningar där även områdets vindförhållanden läggs med i utredningen 
visar planförslaget mycket goda förutsättningar att tillgodose rådande riktlinjer för skolgård från 
trafikbuller. Sammantaget bedöms det lämpligt att placera skolan i östra delen av planområdet för 
att tillgodose rekommendationer om maximal ekvivalent ljudnivå från trafik inom skolområdet. 
Plankartan förses därför med prickmark i västra delen för att säkerställa planens intentioner. 

Till följd av en ökad trafikmängd beräknas ljudnivån för de omkringliggande bostäderna öka med ca 
0-2 dBA vid fasad. Främst är det fastigheterna nordöst om planområdet, Forshälla-Röd 2:101 och 
2:102 som påverkas av en ljudnivåökning på upp till 2 dBA på grund av trafikbuller.  

Berörda bostadsfastigheter bedöms inte få riktvärden för buller överskridna till följd av planförslaget 
vid fasad. Nämnda fastigheter har fortsatt möjlighet till erforderliga uteplatser där ekvivalent 
bullernivå inte överskrids. 

 

 

 

Figur 40a & 40b. Utbyggnadsförslag 2040 med exempel på byggnation med sammankopplad byggnad. 40a visar med 
nordisk beräkningsmodell och 40b med vinddata från SMHI.  Källa: Akustikverkstan 
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Verksamhetsbuller 
Förutsättningar 
Föreslagen verksamhet inom kvartersmarken kan medföra verksamhetsbuller. Utgångspunkten är 
Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplatser, som också bedöms kunna vara 
vägledande för skolgårdar. Verksamhetsbuller från skola skall inte likställas med exempelvis 
industribuller, där fasta riktvärden finns. 

Förutsättningen för att bedöma olägenhet för buller från idrottsplatser eller skolgårdar utgår från 
varje individuellt fall och baseras bland annat på avstånd mellan anläggning och boende, 
anläggningens användning över dygnet eller intensiteten av användningen. Ljud från skola, lekplatser 
och idrottsanläggningar skall beaktas i planläggning och planeringen skall utgå från att minska risken 
för eventuella störningar som kan påverka omgivningen. 

Vägledningen visar att intensiva ytor i närheten till enskilda fastigheter kan innebära viss risk för 
olägenhet. Det är dock fullt möjligt att även i denna zon bedriva verksamhet i ytor nära boende. 
Risken avtar ju längre ifrån boende som intensiva ytor anläggs. Bullervärden är som störst i aktiva 
zoner, och avtar med distans från bullerkällan (Akustikverkstan 2021-06-17). 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår att skolbyggnader uppförs i östra delen av kvartersmarken. Trafikytor är 
förlagda i stor utsträckning till södra delen av kvartersmarken vilken ligger ett hundratal meter från 
närmast berörd bebyggelse.  

Uddevalla kommun har låtit utreda verksamhetsbuller (Akustikverkstan 2022-03-08), för att 
översiktligt bedöma om planförslaget kan antas medföra olägenhet för närboende. Utredningen visar 
att det finns goda förutsättningar att genomföra planförslaget utan att risk för olägenhet för 
närboende uppstår, samtidigt som erforderlig friyta samt intensiva ytor kan anläggas. 

Planförslaget utgår från Naturvårdsverkets vägledning och möjliggör att intensiva zoner, exempelvis 
bollplaner och andra ytor med stora antal användare kan placeras minst 50 meter från kringliggande 
bostadsfasader. Kvartersmarken för skola avskiljs med naturmark samt gata vilket skapar ett avstånd 
mellan verksamheten och närboende. Kvartersmarken för skola regleras i västra delen med 
prickmark, för att reglera byggrätten och tillhörande intensiva ytor, vilka föreslås anläggas i 
möjligaste mån i sydöstra delen av kvartersmarken. Inom planförslaget finns det erforderligt 
utrymme att anlägga aktiva ytor inom kvartersmark för skola utan att det kan antas skapa betydande 
olägenhet för människor hälsa.  

Inom kvartersmark som är närmare än 50 meter från bostadsfasader lämpar sig fortsatt skoländamål, 
men med pedagogiska ytor med lägre intensitet. Vid anläggande av intensiva ytor närmare än 50 
meter från kringliggande bostadsfasader skall samråd med tillsynsmyndighet ske. Illustrationslinje för 
50 meter från bostadsfasader redovisas i plankartan. Linjen skall tolkas som vägledande vid 
utformning av kvartersmarken. 

Berörda lagstiftningar gäller vid evenemang med betydande bullerpåverkan samt vid obehörig eller 
vårdslös nyttjande av kvartersmark samt allmän platsmark.   
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Luftkvalitet  
Förutsättningar 
Planområdet ligger i en icke-urban miljö med få kända källor som skulle kunna orsak en sämre 
luftkvalité. Kvartersmarken för skoländamål är idag oexploaterad och ligger delvis öppet och väl 
ventilerat.  

Planförslag och konsekvenser 
Luftkvalitén i området bedöms som god. Tillkommande trafik är inte av sådan volym att betydande 
luftföroreningar kan förväntas. Ytterligare uppmätningar anses inte vara nödvändiga.  

Ljusföroreningar  
Förutsättningar 
Området ligger utanför stadsmiljö är idag mindre påverkat av ljusföroreningar. Inom området skapas 
idag ljusföroreningar genom befintlig bebyggelse. Befintliga lokalvägar är idag inte upplysta. 

Planförslag och konsekvenser 
Genom planförslaget så föreslås förbättringar av Skärets bryggväg. För att öka tryggheten för 
tillkommande trafik samt gående och cyklister tillkommer trafikbelysning.  

Bedömningen görs att det finns en viss negativ effekt för ljusföroreningar, men en ökad trygghet för 
trafik och oskyddade trafikanter. Kommunen kommer i det vidare arbete bedöma hur belysningen 
kan påverka landskapsbild samt befintlig bebyggelse. 

Genom planförslaget föreslås en upprustning av Skärets bryggväg, där nya amaturer möjliggörs. 
Bedömning görs att intresset av upplysta gator i koppling till exempelvis gång- och cykelvägar 
överväger enskilda sakägare. Kommunen bedömer att det inom ramen för detaljplanen på ett 
erforderligt sätt går att reglera placering samt ljusstyrka i gatuarmaturer, där konsekvensen för 
enskilda blir mindre.  
 
Ljus från verksamheten bedöms ge viss påverkan i området, särskilt för de fastigheter som är i 
närmast anslutning till kvartersmark för skoländamål. I planförslaget har kvartersmarken anpassats 
där byggrätten till största del ansluts till gator – för att samla armaturer geografiskt.  

Ljusföroreningar som planförslaget kan medför för djurliv bedöms inte vara av en sådan karaktär att 
ytterligare åtgärder behöver tillämpas. Planförslaget möjliggör för byggnation i ett redan etablerat 
bostadsområde där ljuspåverkan redan kan uppstå. 

 
Teknisk försörjning 
 

Vatten och spillvatten 
Förutsättning 
Vatten och avlopp finns utbyggt i närområdet.  
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget kan kopplas på det kommunala VA-nätet. Det finns kapacitet i nätet för föreslagen 
exploatering.  

Dagvattenanordning 
Förutsättning 
Dagvattenfördröjningen finns genom naturlig infiltration samt befintliga diken. Det finns ingen 
gemensam anordnad fördröjningsanordning i närheten till föreslagen kvartersmark. 

Planförslag och konsekvenser 
Inom kvartersmarken skapas yta för att möjliggöra lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Dagvattenanordning föreslås ske inom kvartersmark.  

El 
Förutsättning 
Det finns en transformatorstation i planområdet. Tillgång till el finns i anslutning till planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 
Kapaciteten för nätet behöver utökas för att bemöta en ökad exploatering i området. Möjlighet finns 
att utöka kapaciteten. Transformatorstation behöver genom planförslaget att flyttas. Nytt område 
för transformatorstation finns inom planområdet. 

Uppvärmning 
Förutsättning 
Det finns inget fjärrvärmenät utbyggt i anslutning till planområdet. Uppvärmning förutsätts ske 
genom eget system inom kvartersmark. 

Planförslag och konsekvenser 
Exploateringen i planförslaget förutsätts värmas upp genom eget system. Möjlighet finns för 
exempelvis bergvärme eller egen pelletspanna.  
 
Brunnar 
Förutsättning 
Inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:60, Ammenäs 1:223 samt Ammenäs 1:297 finns energi- 
respektive vattenbrunnar registrerade.  

Planförslag och konsekvenser 
Brunnarna som finns registrerade bedöms vara på en sådan distans, att de inte påverkas av 
planförslagets intentioner. 
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Genomförandebeskrivning 
 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. Genomförandetiden för detaljplanen slutar fem år efter det att planen vunnit laga 
kraft.  
 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 
rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 
genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter 
genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva 
planen om så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen 
inte längre är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll av allmän 
platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för allmän platsmark i planområdet.  

Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av detaljplanen. Som huvudman för allmän platsmark 
ansvarar kommunen för allmänna platser. Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i text och 
tabell nedan. 
  

Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

VÄG Trafikverket Trafikverket 

GATA Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

GATA1 Lokalgata Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

NATUR  Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

   

Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

S (Skola) Fastighetsägare Fastighetsägare 
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B (Bostäder) Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten-, spillvatten- och 
dagvatten 

Fastighetsägare från anvisad 
anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

E (Tekniska anläggningar) Uddevalla Energi/Uddevalla 
Vatten AB 

Uddevalla Energi/ Uddevalla 
Vatten AB 

E1 (Transformatorstation) Uddevalla kommun Uddevalla Energi 

   

Övriga anläggningar   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Allmänna vatten-, och 
spillvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

Eventuell flytt eller 
uppdimensionering av 
befintliga allmänna vatten-, 
och spillvattenledningar  

Uddevalla kommun Västvatten 

Fiber Ledningsägare Ledningsägare 

Eventuell flytt av befintliga 
fiberledningar 

Uddevalla kommun Ledningsägare 

Elledningar Uddevalla Energi Uddevalla Energi 

Flytt av befintliga elledningar 
samt transformatorstation 

Uddevalla kommun Uddevalla Energi 

Tele Ledningsägare Ledningsägare 

Brandpost Uddevalla kommun Uddevalla Vatten AB 

 

Allmän plats 
Infrastrukturen i planområdet behöver kompletteras med utbyggnad av gata och lokalgata samt in- 
och utfarter mot kvartersmark. Naturområden inom planområdet ska skötas av kommunen. 
Trafikverket är fortsatt väghållare för väg 679.  

Kvartersmark 
Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av mark, 
byggnader och enskilda vatten- och spillvatten samt dagvattenanläggningar. 
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Vatten- och spillvattenanläggningar samt brandvatten 
Allmänna vatten- och spillvattenledningar ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet. De 
allmänna anläggningarna är redan utbyggda i området och avsättning för VA anslutning behöver 
tillskapas i skoltomtens gräns. Dagvatten ingår inte i det kommunala verksamhetsområdet och 
hantering av dagvatten får hanteras inom varje fastighet.  
 
Brandpost finns placerad vid infarten till planområdet men behöver ses över för att klara en kapacitet 
om minst 1200 l/min. Befintlig spillvattenledning sydost om planområdet behöver dimensioneras 
upp från skolans kommande anslutning till befintlig pumpstation.  

El-, fiber och teleledningar 
Ledningsnät för el-, fiber och tele är utbyggt i planområdet. Elnätet behöver utökas för att ha 
kapacitet för att klara av det nya skolområdet. Transformatorstationen som är placerad vid 
korsningen Skärets Bryggväg och Lidvägen blir berörd av skolområdet och behöver flyttas till en ny 
placering. 
 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 
 

Fastigheter och rättigheter inom planområdet 
I planområdet ingår hela eller delar av de kommunala fastigheterna Forshälla-Röd 2:12, 2:3, 2:15 och 
de privata bostadsfastigheterna Forshälla-Röd 2:31, 2:60, 2:13, 2:23, 2:102 samt 
marksamfälligheterna Forshälla-Röd S:2, S:3 och S:4. De fastigheter som ingår i Ammenäs ga:1 
påverkas också av detaljplanen.  
 
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och ledningsrätter inom 
planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser av planförslaget för befintliga 
fastigheter redovisas under avsnittet fastighetsrättsliga konsekvenser. 
 
Kommunen står som initiativtagare till detaljplanen för att ge förutsättningar att uppföra en ny F-6 
skola i Skäret med kapacitet upp till 600 elever med tillhörande friytor, angöringsytor, parkering samt 
nödvändiga komplementbyggnader. 
 
I planläggningen prövas även möjligheten att utvidga Skärets Bryggväg samt korsningen från väg 679 
in till planområdet för att klara en förhöjd trafikgenomströmning samt säkra en tillfredställande gång 
och cykelväg fram till skolområdet. 

Samfälligheter 
Inom planområdet finns marksamfälligheterna Forshälla-Röd s:2, s:3 och s:4 registrerade i 
lantmäteriets fastighetsregister. Samfälligheterna har ändamålet väg. Delägande fastigheter i 
samtliga av samfälligheterna är Forshälla-Röd 1:1, 2:3, 2:5, 2:6, 2:7 och 2:82. Kommunen kommer 
ansöka om en lantmäteriförrättning och inlösen av samtliga samfälligheter inom planområdet. 
Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ger kommunen lösenrätt på mark som inte är i 
kommunens ägo. Ersättningsreglerna ska tillämpas i enlighet med expropriationslagen 4 kap 1 § 
vilket innebär att en ersättning ska betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens 
marknadsvärdesminskning samt ett tillägg på 25 %. För kvartersmarken som blir berörd av den 
samfällda marken får prövning ske i en lantmäteriförrättning. Vid inlösen av kvartersmark ska 
ersättning betalas i enlighet med fastighetsbildningslagen 5:10a § och betalas med ett belopp som 
motsvarar fastighetens marknadsvärdesminskning och därutöver ska tas skälig hänsyn till det 
särskilda värde som fastigheten har för tillträdaren.  
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Om det inom planområdet finns samfälligheter som i någon del är ofullständigt redovisade, kommer 
det att utredas i samband med förrättningen. Delar av samfälligheterna bedöms bli onyttiga när 
detaljplanen genomförs vilket innebär att delägarna inte drabbas av någon skada. Avsikten är att 
kommunen ska förvalta allmänna platser inom planområdet, vilket inkluderar vägar och naturmark. 

Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten  
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen efter att den fått laga kraft. Genomförandet av 
detaljplanen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering, 
avstyckning/bildande av ny skolfastighet samt omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning. 
Befintliga rättigheter kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas. 
Kommunen som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende åtgärder som 
krävs för detaljplanens genomförande. Detta med undantag av marköverföring till Forshälla-Röd 
2:31, 2:60, 2:13 och 2:102 där fastighetsägarna ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning.  
 
En fastighet för skoländamål ska bildas. Det kan ske genom avstyckning av en ny fastighet alternativt 
ombildande av befintliga Forshälla-Röd 2:15. De befintliga bostadsfastigheterna Forshälla-Röd 2:31, 
2:60, 2:13 och 2:102 kommer att kunna utökas med kvartersmark. Allmän platsmark i detaljplanen 
kommer att överföras till den kommunala fastigheten Forshälla-Röd 2:12. För utförligare beskrivning 
av hur befintliga fastigheter och marksamfälligheter påverkas av detaljplanens genomförande, se 
avsnitt fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Gemensamhetsanläggning 
I planområdet finns vägar som ingår i Ammenäs ga:1 och Forshälla-Röd ga:6. Ammenäs ga:1 förvaltas 
av Nordviks samfällighetsförening. Avsikten är att Ammenäs ga:1 och Forshälla-Röd ga:6 ska, vid ett 
genomförande av detaljplanen, omprövas genom en lantmäteriförrättning som söks av kommunen. 
De delar av gemensamhetsanläggningen som berörs av det som i detaljplanen betecknas som allmän 
plats GATA och GATA1 ska då upphävas. Vägarna kommer därefter att förvaltas av kommunen. 
Ersättning för att marken frigörs från belastning av gemensamhetsanläggningen prövas i en 
lantmäteriförrättning. Överenskommelse om ersättning för den befintliga väganläggningen får ske i 
en överenskommelse mellan vägföreningen/de delägande fastigheterna och kommunen. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet 
samt även utanför planområdet för de delägande fastigheterna i Ammenäs ga:1. 
 
I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. De 
redovisade fastighetsregleringarna är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna 
genomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom förrättning.  
 

Nr på 
karta 

Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens 
av planen 

Ändamål 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 

Forshälla-Röd 2:12 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd 2:12 
 
 

Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 
 
Del av fastigheten kan tas i 
anspråk för bostad. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:31. 

Kvartersmark  
skola 
 
 
 
 
Kvartersmark  
bostäder 
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3 
 

 
 
Forshälla-Röd 2:12 
 
 
 

 
Del av fastigheten kan tas i 
anspråk för bostad. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:60. 
 

 
 
Kvartersmark 
bostäder 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 

Forshälla-Röd 2:3 
 
 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd 2:3 
 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd 2:3 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd 2:3 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd 2:3 
 

Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 
 
 
 
Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för gata och 
lokalgata. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:12. 
 
 
Del av fastigheten kan tas i 
anspråk för bostad. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:102. 
 
 
 
 
Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för 
transformatorstation. 
Avstyckas till egen 
fastighet. 
 
Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för teknisk 
anläggning. Avstyckas till 
egen fastighet. 
 

Kvartersmark  
skola 
 
 
 
 
 
 
Allmän plats  
gata och lokalgata 
 
 
 
Kvartersmark  
bostäder 
 
 
 
 
Kvartersmark 
transformatorstation 
 
 
 
 
Kvarktersmark 
teknisk anläggning 

9 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 

Forshälla-Röd S:2 
 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd S:2 

Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för gata 
och lokalgata. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:12. 
 
Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 

Allmän plats  
gata och lokalgata 
 
 
 
 
 
Kvartersmark  
skola 
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11 
 
 
 
 
 
12 

Forshälla-Röd S:3 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd S:3 

Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för gata. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:12. 
 
Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 

Allmän plats  
gata 
 
 
 
 
Kvartersmark  
skola 

13 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
16 

Forshälla-Röd S:4 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd S:4 
 
 
 
 
 
Forshälla-Röd S:4 
 
 
 
 
Forshälla-Röd S:4 
 
 
 

Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för 
skola. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:15. 
 
Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk till förmån för 
lokalgata. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:12. 
 
Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk för 
transformatorstation. 
 
Del av den samfällda 
marken behöver tas i 
anspråk för natuområde 
 

Kvartersmark  
skola 
 
 
 
 
Allmän plats  
lokalgata 
 
 
 
 
Kvartersmark 
transformatorstation 
 
 
 
Allmän plats 
naturområde 
 
 

17 
 
 
 
 
18 

Forshälla-Röd 2:15 
 
 
 
 
Forshälla-Röd 2:15 

Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för 
naturområde. Överförs till 
Forshälla-Röd 2:12. 
 
Del av fastigheten kan tas i 
anspråk för bostad. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:13. 

Allmän plats 
naturområde 
 
 
 
Kvartersmark  
bostäder 

19 Forshälla-Röd 2:102 Del av fastigheten behöver 
tas i anspråk för lokalgata. 
Överförs till Forshälla-Röd 
2:12. 

Allmän plats 
lokalgata 
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Servitut 
Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även 
behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  

Servitut för infartsväg till förmån för Forshälla-Röd 2:31 blir onyttig vid genomförandet av 
detaljplanen och kommer att behöva upphävas i en lantmäteriförrättning.  

Servitut för väg (1485K-98/44.1) till förmån för Forshälla-Röd 2:8 blir berört av allmän plats gata och 
behöver eventuellt ändras.  

Servitut för kraftledning och tillhörande elstation (1485IM-07/26141.1) till förmån för Halla- 
Stenbacken 1:50 blir berört av genomförande av detaljplanen och behöver ändras.  

Ledningsrätt 
Inom och angränsade planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att behöva 
förändras.  

Figur 41. Karta Fastighetskonsekvenser Källa: Uddevalla Kommun  
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I Lidvägens sträckning och öster om Skärets Bryggväg, inom fastigheten Forshälla-Röd 2:3, finns en 
befintlig vatten- och avloppsledning som skyddas av ledningsrätt (1485K-2017/78.1). Vatten- och 
avloppsanläggningen i Lidvägen blir berörd av detaljplanens skolområde och behöver eventuellt 
flyttas till allmän plats, gata och lokalgata. En eventuell flytt bekostas av exploatören/kommunen. 

Söder om Lidvägen och öster om Skärets Bryggväg inom fastigheten Forshälla-Röd 2:3 finns en 
fiberledning som skyddas av ledningsrätt (1485K-2020/7.1). Ledningen söder om Lidvägen blir berörd 
av detaljplanens skolområde och behöver eventuellt flyttas till allmän plats, gata och lokalgata. En 
eventuell flytt bekostas av exploatören/kommunen. 

Arrende 
Planområdet berörs av arrendeupplåtelser för jordbruk, parkeringsändamål och jakt som påverkas av 
detaljplanen. Arrende för parkering inom fastigheten Forshälla-Röd 2:12 kommer bli onyttigt efter 
detaljplanens genomförande då marken kommer kunna överföras till arrendatorns fastighet 
Forshälla-Röd 2:31.  

Jordbruksarrende inom Forshälla-Röd 2:3 behöver sägas upp för omförhandling då del av ytan för 
jordbruk tas i anspråk av området för kvartersmark skola och allmän platsmark gata.  

Upplåtelse av jakträtt inom Forshälla-Röd 2:3 behöver sägas upp för omförhandling då del av ytan för 
jakt tas i anspråk av området för kvartersmark skola och allmän platsmark gata. 
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Ekonomiska frågor 
Anslutningskostnader för vatten och spillvatten kommer att tas ut enligt gällande VA-taxa. 

Bygglovstaxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift tas ut. Planavgift tas ut i 
samband med bygglov. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för allmänna 
platser. 

Kommunen får intäkter från försäljning av skolfastigheten samt intäkter för kompletteringsmark till 
befintlig bostadsfastigheterna Forshälla-Röd 2:31, 2:60, 2:13 och 2:102. 

Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Förrättningskostnader avseende avstyckning, fastighetsreglering, eventuell ledningsåtgärd 
och omprövning av gemensamhetsanläggning. 

• Anläggande av gata och lokalgata samt drift och skötsel av väg inom allmän plats. 
• Skötsel av naturmark inom planområdet. 
• Ersättning för inlösen av allmän plats för samfälligheterna Forshälla-Röd S:2, S:3 och S:4 som 

ska övergå till kommunen.  
• Ersättning för inlösen av kvartersmark för samfälligheterna Forshälla-Röd S:2, S:3 och S:4 

som ska övergå till kommunen. 
• Ersättning för inlösen del av väganläggning tillhörande Ammenäs ga:1 och Forshälla-Röd 

ga:6. 
• Eventuell flytt av befintliga vatten- och spillvattenledningar inom kvartersmark. 
• Eventuell flytt av befintliga el- och fiberledningar inom kvartersmark. 
• Flytt av befintlig elstation inom kvartersmark. 
• Drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten inom allmän plats (Västvatten).  

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och exploatörer 
 

Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 

• Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade 
fastigheter. 

• Ersättning för mark som avser utökning av befintliga fastigheter. Fastighetsägarna svarar för 
lantmäterikostnader. 

• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten-, spillvatten- och 
dagvattenanläggningar inom egna fastigheter.  

• Anslutningsavgifter för kommunalt vatten- och spillvatten samt elanslutning enligt gällande 
taxa. 

• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark. 
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Medverkande tjänstemän 
 

Arbetsgrupp 
Hugo Bennhage, planarkitekt  
Andréa Zidek, planarkitekt 
Sara Norén, mark- och exploateringsingenjör 
Ulrika Windh, mark- och exploateringsingenjör 
Pauline Rossödal, plankoordinator 
Stefan Björling, enhetschef 

Övriga medverkande 
 

Christian Ruist, Projekt  
Anna Djärv, Trafik  
Sofia Stengavel, Kommunekolog  
David Alfredsson, Skogsförvaltare  
Robert Börjesson, Projektledare  
Therese Frick, Lantmäteriet  
Henrik Noord, Bygglov  
Peter Jonsson, Miljö 
Tony Andersson, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Josefin Florell, Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 
 
 
 
 
 
Stefan Björling   Hugo Bennhage 
enhetschef    planarkitekt 
 
Uddevalla mars 2022 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-03-03 Dnr SBN 2022/00078 

  

 

Handläggare 

Planarkitekt Hugo Bennhage 

Telefon 0522-69 73 65 
hugo.bennhage@uddevalla.se 

 

Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Skola Skäret, beslut om antagande av 

detaljplan. PLAN.2020.2210 

Sammanfattning 

Ett detaljplaneförslag för ny skola för upp till 600 elever inom fastigheterna Forshälla-

Röd 2:12 med flera, på Skäret, har upprättats. Syftet med detaljplanen är att tillskapa yta 

för skolverksamhet samt säkerställa god tillhörande infrastruktur. Vidare föreslås 

säkerställande av kringliggande naturområde samt möjlighet till utökning av byggrätt 

för ett mindre antal angränsande fastigheter. Föreslagen exploatering omfattas inte av 

översiktsplan. I huvudsak omfattas inte planområdet av gällande detaljplan. 

 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2020-03-25. Planförslaget, 

upprättat 2021-02-25 samt reviderat 2022-03-03, har varit föremål för samråd samt låtit 

granskas av samrådskretsen. I samrådskretsen finns berörda regionala och lokala 

aktörer, instanser, grannar och allmänheten. Uddevalla kommuns ställningstaganden till 

inkomna synpunkter redovisas i granskningsutlåtandet samt i samrådsredogörelsen. 

Detaljplanen föreslås nu att antas. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03 

Planbeskrivning, upprättad 2021-02-25, reviderad 2022-03-03 

Granskningsutlåtande, upprättad 2022-03-03 

Översiktskarta 2022-03-03 

Samrådsredogörelse, upprättad 2021-11-18  

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna granskningsutlåtandet, samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommuns Barn- och utbildningsnämnd har ansökt om planbesked för att 

pröva förutsättningarna att inom fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 med flera, uppföra en 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2022-03-03 Dnr SBN 2022/00078 

  

 

 

 

ny skola med kapacitet om cirka 600 elever. Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-25 

att bevilja planbesked.  

 

Detaljplanens huvudsyfte är att pröva förutsättningar för att uppföra en skola med 

tillhörande friyta, infrastruktur samt kompletterande funktioner. Skolbyggnaden är tänkt 

att kunna uppföras i upp till tre våningsplan. Den allmänna platsen inom planområdet 

föreslås skötas med kommunalt huvudmannaskap. Planen medger även möjlighet för en 

utökning av enskilda fastigheter på kommunal mark samt säkerställer även naturmark i 

anslutning till tänkt skolområde.  

 

Planen har handlagts med ett utökat förfarande, då den bedöms vara av betydande 

intresse för allmänheten. Allmänheten samt övriga sakägare och andra aktörer har haft 

möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samråd, som pågick mellan 2021-03-

29 och 2021-04-30, samt granskat förslaget mellan 2022-01-03 och 2022-01-28. 

 

Kommunen har efter granskningen bearbetat inkomna synpunkter och har gett 

kommentarer, vilka sammanställs i granskningsutlåtandet. I granskningsutlåtandet samt 

samrådsredogörelsen beskrivs även vilka förändringar kommunen har tillgodosett i 

planförslaget, samt vilka synpunkter som kommunen inte går till mötes. Kommunen har 

till antagandehandlingarna gjort revideringar för att tillmötesgå enskilda fastighetsägare. 

Planförslaget har reviderats för att ytterligare tillgodose enskilda fastighetsägare, bland 

annat genom att tillskapa ny mötesplats på lokalgata. 

 

Planen föreslås i detta steg antas av Uddevalla kommun. Kommunen har till hjälp för 

planförslaget utfört utredningar för bland annat geoteknik, trafik, dagvatten, arkeologi, 

buller och naturvärden. Sammantaget visar utredningarna på att ett genomförande av 

planen är lämplig. Länsstyrelsen har efter revideringar inga kvarstående 

ingripandegrunder. SGI (Sveriges Geologiska Institut), andra externa parter samt 

kommunala myndigheter har fått sina synpunkter tillgodosedda. 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Hugo Bennhage 

Förvaltningschef Planarkitekt 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn- och utbildningsnämnden 
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2022-04-01 Dnr KS 2022/00213 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Förslag på nya namn på platsen vid Zachaus gränd och gränd 

vid Studio 32 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2022-03-22 § 122 nya namn och nya 

sträckningar av befintliga namn för platser vid Zachaus gränd och klocktornet i centrala 

Uddevalla. Förlagen är att den nya platsbildningen vid korsningen Zachaus gränd och 

Kungsgatan benämns Gertrud Zachaus gränd. Därutöver föreslås att gränden 

Blomsterwalls gränds, vid Studio 32 förlängs till att gälla hela sträckan från Kungsgatan 

fram till Stora Nygatan. 

 

Ärendet har beretts i kommunens namnberedning och en mer utförlig motivering till 

förslagen återfinns i samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-03. 

 

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-01. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2022-03-22 § 112 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-03-03 

Kartunderlag  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa namnet på den nya platsbildningen på Kungsgatan till Gertrud Zachaus 

plats, 

 

att fastställa att hela den gränd som löper från Kungsgatan och Stora Nygatan ska bära 

namnet Blomsterwalls gränd. 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(4) 

2022-03-03 Dnr SBN 2022/00013 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Stefan Björling 

Telefon 0522-69 61 32 
stefan.bjorling@uddevalla.se 

 

Namn för ny plats vid Zachaus gränd samt gränd vid studio 32 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under flera år rustat upp Uddevalla centrum på 

uppdrag av kommunfullmäktige. Nyligen avslutades den sista etappen då övre delen 

(östra delen) av Kungsgatan färdigställdes. I anslutning till korsningen Zachaus Gränd 

och Kungsgatan har en ny platsbildning skapats. I samband med upprustningen 

åtgärdades också den gränd som löper in vid Studio 32 och upp mot Klocktornsberget 

och som i delar heter Blomstervalls gränd. 

  

Uddevalla kommuns namnberedning har sedan tidigare uppdraget att namnge den nya 

platsbildningen på Kungsgatan och gränden mellan Kungsgatan och Stora Nygatan. Ett 

tidigare förslag att namnge platsen till Soltorget, respektive Teatergränd har 

återremitterats då samhällsbyggnadsnämnden inte fann förslagen tillräckligt förankrade 

i stadens historia.  

 

Utifrån detta återkommer nu namnberedningen med ett nytt förslag som har just de 

eftersökta historiska kopplingarna till stadens historia. Förslaget är att uppkalla 

platsbildningen efter Gertrud Zachau, samt att grändens namn, Blomsterwalls gränd, 

förlängs till att gälla hela sträckan från Stora Nygatan till Kungsgatan.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03 

Karta över berört område 

 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa namnet på den nya platsbildningen på 

Kungsgatan till Gertrud Zachaus plats 

 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa att hela den gränd som löper från 

Kungsgatan och Stora Nygatan ska bära namnet Blomsterwalls gränd 

 

Ärendebeskrivning 

Under arbetet med upprustningen av övre Kungsgatan har det skapats en ny 

platsbildning i korsningen Kungsgatan och Zachaus gränd. Området har 
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mönsterstenlagts med grå bohuslänsk granit och grön halländsk granit, samt smågatsten 

(knott) i syfte att skapa en torgkänsla utanför det kommande Kulturstråket som planeras 

av kultur- och fritid.  

 

Området har fått förstärkt belysning och möblerats upp, samt smyckats med ett nytt 

konstverk till minne av den tändsticksfabrik som en gång i tiden var verksam i området. 

I anslutning till arbetet förbättrades också den gränd som löper in från Kungsgatan vid 

Studio 32 och slutar i Stora Nygatan intill Uddevalla kyrka. Den bär i delar namnet 

Blomsterwalls gränd.  

 

Uddevalla kommuns namnberedning har sedan tidigare uppdraget att namnge den nya 

platsbildningen och berörd gränd. Ett tidigare förslag att namnge platsbildningen till 

Soltorget och övriga delar av gränden till Teatergränd har av 

samhällsbyggnadsnämnden återremitterats, då nämnden inte fann förslagen tillräckligt 

förankrade i stadens historia. Denna synpunkt delades också vad gäller Solotorget av 

Uddevalla Hembygdsförening i sitt remissvar.   

 

Namnberedningen återkommer nu med nytt förslag. Förslagen är samrådda med 

Bohusläns Museum och Uddevalla Hembygdsförening som båda ställer sig bakom 

förslaget, även om den sistnämnda remissinstansen vill påpeka att de tycker att 

ursprungsförslaget Teatergränd var väl så gott.  

 

Gertrud Zachaus Plats 

I enlighet med samhällsbyggnadsnämndens önskemål om en tydligare förankring i 

stadens historia föreslås därför att den nya platsbildningen på Kungsgatan namnges efter 

Gertrud Zachau.  

 

Gertrud Zachau var hustru till Arthur Zachau som drev den tändsticksfabrik som 

startades 1874 och låg i kvarteret Herrnhut där Uddevalla Tingsrätt numera ligger. 

Spåren av tändsticksfabriken finns bevarade i området genom namnet Zachaus gränd 

som löper mellan Kungsgatan och Kilbäcksgatan, men också i fastigheten Studio 32 

som tidigare utgjorde tändsticksfabrikens huvudkontor, samt den K-märkta Kungsgatan 

34 som utgjorde familjen Zachaus hem. Fabrikens historia har också förstärkts genom 

uppförandet av ett konstverk i form av en tändsticksask på den nya platsbildningen. 

 

Gertrud Zachaus betydelse för staden, för fabriksarbetarna och för den kvinnliga 

rösträttens genomförande i Sverige är stor. Under 100-årsjubilet över kvinnlig rösträtt 

2021 har hon, tillsammans med många andra kvinnor, uppmärksammats av Bohusläns 

Museum genom utställningen ”Mod” och i den nyligen utgivna minnesskriften 

”Uddevallas kvinnokarta”.  

 

Gertrud tillhörde stadens pionjärer avseende kampen för kvinnlig rösträtt och bildade 

1905 den lokala ”föreningen för kvinnors politiska rösträtt” (FKPR). Hon ingick också i 

föreningens nationella centralkommitté. Tillsammans med andra rösträttskvinnor deltog 
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hon i Stockholm 1905 vid det officiella överlämnandet av namnlistor med krav på 

genomförandet av kvinnlig rösträtt till kung Oscar II och statsminister Arvid Lindman.   

 

Men Gertrud Zachau var också en stark liberal företrädare för arbetarnas sociala villkor. 

Hon kom att genomföra flera studieresor till andra fabriker för att undersöka och 

förbättra arbetarnas villkor. Detta föranledde att Tändsticksfabriken i Uddevalla bland 

annat instiftade försäkringar för de arbetande, byggde bättre arbetarbostäder och att 

kvinnor gavs möjlighet till länge ledighet vid barnafödande.  

 

Gertrud Zachau var bosatt i Uddevalla från 1895 och gift med tändsticksfabrikören 

Arthur Zachau. När den kvinnliga rösträtten klubbades genom i riksdagen 1919 hade 

Gertrud varit verksam som rösträttsaktivist i över 30 år. Hon avled 1953 och finns 

begravd i familjegraven på Norra Kyrkogården i Uddevalla.   

 

Blomsterwalls gränd 

Namnberedningen föreslår också att den gränd som löper mellan Kungsgatan vid Studio 

32 och Lilla Nygatan i sin helhet får namnet Blomsterwalls gränd. Idag är endast delar 

av gränden namngiven, från Stora Nygatan till stigen upp mot Klocktornsberget, där 

själva klocktornet bär adress Blomsterwalls gränd 10. 

 

Blomsterwalls gränd är döpt efter juristen och rådmannen Robert Blomsterwall vars 

privata bostadshus ligger i korsningen Blomsterwalls gränd och Stora Nygatan. 

Byggnaden är numera privatägd men var fram till 1979 komministerbostad för Svenska 

Kyrkan. Blomsterwall fick burskap (handelsrättighet och skattskyldighet) i Uddevalla 

som traktör 1852 och drev Hotell Phoenix på Lagerbergsgatan under 1800-talet. Han 

var gift med borgardottern Emelie Ohlsson och dog 1889. 

 

Motivering av förslagen 

Namnet Gertrud Zachaus plats har en naturlig koppling till området genom 

tändsticksfabriken och där Zachaus gränd får anses representera familjen och dess ägare 

Arthur Zachau som det ofta hänvisas till i stadens historiska annaler. Gertrud Zachau 

har dock, trots sitt engagemang för kvinnlig rösträtt och sitt sociala patos, hittills levt ett 

ganska anonymt liv i Uddevalla stads historieskrivning. Med namnberedningens 

uttalade uppdrag för en mer jämställd namngivning av kommunens gator och torg finns 

goda motiv att lyfta fram hennes gärningar genom att namnge en offentlig och central 

platsbildning efter Gertrud Zachau.  

 

Namnet Blomsterwalls gränd är redan etablerat och det är naturligt att låta hela gränden 

bära samma namn. Att i dagsläget förändra namngivningen eller dela upp gränden i 

olika namn anses omotiverat.  
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Maria Jacobsson Stefan Björling 

Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr SBN 2022/00013 

Namn för ny plats vid Zachaus gränd samt gränd vid studio 32 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under flera år rustat upp Uddevalla centrum på 

uppdrag av kommunfullmäktige. Nyligen avslutades den sista etappen då övre delen 

(östra delen) av Kungsgatan färdigställdes. I anslutning till korsningen Zachaus Gränd 

och Kungsgatan har en ny platsbildning skapats. I samband med upprustningen 

åtgärdades också den gränd som löper in vid Studio 32 och upp mot Klocktornsberget 

och som i delar heter Blomstervalls gränd. 

Uddevalla kommuns namnberedning har sedan tidigare uppdraget att namnge den nya 

platsbildningen på Kungsgatan och gränden mellan Kungsgatan och Stora Nygatan. Ett 

tidigare förslag att namnge platsen till Soltorget, respektive Teatergränd har 

återremitterats då samhällsbyggnadsnämnden inte fann förslagen tillräckligt förankrade 

i stadens historia.  

Utifrån detta återkommer nu namnberedningen med ett nytt förslag som har just de 

eftersökta historiska kopplingarna till stadens historia. Förslaget är att uppkalla 

platsbildningen efter Gertrud Zachau, samt att grändens namn, Blomsterwalls gränd, 

förlängs till att gälla hela sträckan från Stora Nygatan till Kungsgatan.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-03 

Karta över berört område  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Anna-Lena Heydar (S), Krister Olsson (C) och Swen Stålros (M): 

bifall till förslaget i handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa namnet på den nya platsbildningen på 

Kungsgatan till Gertrud Zachaus plats 

 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa att hela den gränd som löper från 

Kungsgatan och Stora Nygatan ska bära namnet Blomsterwalls gränd  

 

 
Vid protokollet  

Ola Löfgren  

 

Justerat 2022-03-24  

Mikael Staxäng  

Maria Johansson  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-03-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-03-24 intygar  

Ola Löfgren  

  
Skickat 2022-03-25 till  

Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Granskning av jävsutskottet, revisionsrapport 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit granska kommunstyrelsens ansvar för 

myndighetsutövningen genom jävsutskottet. Granskningen har syftat till att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning 

genom jävsutskottet. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen 

delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning genom 

jävsutskottet men påpekar att vissa brister har noterats. Revisorernas har därför lämnat 

vissa rekommendationer som kommunstyrelsen bereds tillfälle att yttra sig över. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att som svar överlämna förvaltningens 

tjänsteskrivelse 2022-03-18. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-18 

Följebrev till kommunstyrelsen 

Revisionsrapport avseende granskning av jävsutskottet 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att överlämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-18 som svar på 

revisionsrapporten. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

att godkänna kommunstyrelsens svar. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har efter genomförd granskning bett kommunstyrelsen att yttra 

sig över de risker och rekommendationer som revisorerna har angett. Nedan följer 

identifierade förbättringsområden och rekommendationer. 

 

 Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller 

miljö- och byggfrågor.  
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 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  

 Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en 

tydlig motivering av beslutet.  

 Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför  

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste 

överlämnas för beslut på delegation av kommunstyrelsen. 

 Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell 

beaktas vid handläggning och fördelning av ärenden. 

 

Kommunledningskontoret har berett ärendet och samrått relevanta delar med personal 

från samhällsbyggnad. Nedan följer kommunledningskontorets svar. 

 

Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller 
miljö- och byggfrågor.  

Revisionen skriver bl.a. Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall 

delegerad till både jävsutskottet och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka 

ärenden som ska beslutas av utskottet istället för tjänstepersoner. Det framgår inte 

heller vilken eller vilka tjänstepersoner som i första hand ska fatta beslut. Enligt vår 

bedömning är detta en brist och skapar otydlighet gällande beslutsmandat. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att kommunstyrelsens delegationsordning på 

samtliga områden, liksom samhällsbyggnadsnämnden är skriven utan rangordning bland 

delegaterna. Jävsutskottet är en bland flera delegater. 

 

Ärendefördelning avseende ärenden som kommunstyrelsen ska avgöra då 

samhällsbyggnadsnämnden är part eller föremål för tillsyn görs via en utsedd 

handläggare vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Fördelningen görs enligt kriterier 

såsom arbetsbelastning, kompetens etc. Den som tilldelas ett ärende är också den som 

vanligen fattar delegationsbeslutet. Beroende på ärendets art kan det fördelas till en 

handläggare, en chef eller skrivas som ett förslag till utskottet (eller till 

kommunstyrelsen om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.) 

Jävsutskottet är delegat för samtliga ärendetyper i det aktuella avsnittet i 

delegationsordningen. Ett viktigt syfte med detta är att handläggaren kan välja att 

”lyfta” ett ärende för ställningstagande i utskottet. Utskottet kan också i sin tur givetvis 

bedöma om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.  

 

I samband med att ett förvaltningsövergripande arbete gjordes avseende 

delegationsordningar för några år sedan ställdes ett antal frågor till SKR:s jurister, bland 

annat om det kan anses strida mot kommunallagen att ej rangordna delegater. Svaret var 

att det är i sin ordning att tillämpa ett sådant arbetssätt. 
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Kommunledningskontoret bedömer att det arbetssätt som tillämpas ger önskad 

tydlighet. Det är ett delvis komplext område och det är viktigt att upprätthålla 

allmänhetens förtroende för nämndorganisationen. Därför finns kompetent personal 

både vid samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret som rådgör med 

varandra om det finns osäkerhet kring till exempel vilken instans som ska besluta i olika 

ärenden. Att på förhand sätta upp en gränsdragning för vilka ärendetyper som ska 

avgöras av vilken delegat bedömer kommunledningskontoret inte vara möjligt att 

genomföra. 

 

Kommunledningskontoret bedömer att inga åtgärder behöver vidtas med anledning av 

revisionens rekommendation. 

Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 
handläggningen av bygglov efterlevs 

Förvaltningen har på grund av hög arbetsbelastning inte kunnat hantera samtliga 

granskade ärenden inom den lagstadgade tiden, men arbete sker fortlöpande att leva upp 

till lagens krav.  

 

Revisorerna har noterat att mottagningsbevis och överklagandehänvisning inte har 

skickats ut i samtliga fall för kompletta ansökningar. Förvaltningen har sett över 

rutinerna i syfte att säkerställa att detta hädanefter följs. 

 

Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en 
tydlig motivering av beslutet 

Förvaltningen anser att jävsutskottets beslut redan idag är tydligt motiverade. 

Motiveringen återfinns i sin helhet i tjänsteskrivelsen som är noterad som ett 

beslutsunderlag i jävsutskottets protokollsutdrag. Tjänsteskrivelsen expedieras alltid 

tillsammans med protokollet. Med anledning av revisorernas rekommendation har 

förvaltningen tagit fram förslag till nya beslutssatser där det tydligare framkommer att 

beslutsmotiveringen i sin helhet återfinns i tjänsteskrivelsen. 

 

Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför 
samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste 
överlämnas för beslut på delegation av kommunstyrelsen. 

Förvaltningen tar till sig av rekommendationen och ska noggrant säkerställa att den 

gällande rutinen efterlevs. 

 

Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell 
beaktas vid handläggning och fördelning av ärenden. 

Revisorerna för ett resonemang kring ärenden som rör stadsutvecklingsprojektet som 

jävsutskottet fattat beslut i. Detta är enligt revisorerna i linje med reglementet då 

samhällsbyggnadsnämnden har varit den som är sökande i dessa ärenden. Revisorerna 
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noterar dock att det förekommit att kommundirektören, som är projektägare för 

stadsutvecklingsprojektet, undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till utskottet. 

Revisorerna ser också risker med jäv i jävsutskottet då kommunstyrelsens presidium 

ingår i styrgrupp för stadsutvecklingsprojektet. 

 

Kommunledningskontoret har tillsett att kommundirektören (tillika förvaltningschef) 

inte längre undertecknar tjänsteskrivelser som rör stadsutvecklingsprojektet. Detta är 

också i enlighet med reglementet (sid 6 § 11) som anger att Handlingar till nämndens 

kallelse skall vara undertecknade av förvaltningschefen och kontrasignerade av 

handläggaren. Undantag gäller för ärenden som innebär myndighetsutövning samt 

ärenden av rutinmässig karaktär. Kommundirektörens roll i stadsutvecklingsprojektet 

kommer för övrigt att minska som en följd av att en projektchef har anställt med 

uppdrag att leda stadsutvecklingen.   

 

Jävsutskottets ledamöter har länge tillämpat principen att anmäla jäv om ett ärende som 

ska handläggas rör en nämnd i vilken den förtroendevalde är ledamot eller ersättare i. 

(Till exempel anmäler en ledamot av barn- och utbildningsnämnden jäv om bygglov för 

en skola ska handläggas.) Samma förhållningssätt kan tillämpas för ärenden som rör 

stadsutvecklingen om det finns ledamöter i utskottet som är berörda. Det är den enskilda 

ledamoten som i första hand ska påkalla att en jävssituation föreligger. 

 

Revisorerna lämnar inga rekommendationer kring nuvarande nämndorganisation och 

det är också kommunledningskontorets uppfattning att organisationen fortfarande följer 

kommunallagen 6 kap 7§ som stadgar att en nämnd inte får bestämma om rättigheter 

eller skyldigheter för kommunen eller regionen i ärenden där nämnden företräder 

kommunen eller regionen som part. 

 

När organisationen trädde i kraft och vid den bakomliggande utredningen fanns inte den 

mer formaliserade centrala styrning och samordning i kommunövergripande 

byggprojekt som stadsutvecklingen utgör. Om nämndorganisationen i framtiden ses 

över skulle ett inslag kunna vara att följa utvecklingen kring central samordning av stora 

projekt och eventuella konsekvenser för uppgiftsfördelningen mellan nämnderna. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunens revisorer 

Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom. 
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Sammanfattning 

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

granskning av kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövningen genom jävsutskottet. 

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. 

 

På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka ärenden som ska till jävsutskottet 

respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att tydliggöra hur fördelningen 

ska se ut i praktiken. Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i 

vissa ärenden. Jävsutskottet har beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet 

och för vilket kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i 

styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 

jävsutskottet. Vi anser att både kommundirektör och jävsutskottet bör anses som jäviga i de 

beslut som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Denna hantering av ärenden 

medför ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. 

 

Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och byggfrågor går direkt till 

myndighetsavdelningen. Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen avdelning åtskild 

från övrig teknisk verksamhet. Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till minskad 

risk för jäv. Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall delegerad till både 

jävsutskottet och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av 

utskottet istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner 

som i första hand ska fatta beslut. Detta skapar otydlighet gällande beslutsmandat.  

 

Granskningen visar att det finns gemensamma rutiner för handläggning och ärendeberedning 

oavsett beslut i samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar till likabehandling, 

rättssäkerhet samt transparens och insyn. Det finns riktlinjer och rutiner för 

myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning.  

Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och 

riktlinjer.   

 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning 

vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. Utifrån granskningen lämnar vi följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller miljö- och 

byggfrågor.  

 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  

 Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en tydlig 

motivering av beslutet.  

 Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. 

 Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell beaktas vid 

handläggning och fördelning av ärenden.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i årets risk och väsentlighetsanalys bedömt det som 

väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende myndighetsutövning i jävsutskottet 

samt följa upp hanteringen av de risker som framkom i en granskning som genomfördes 2015. 

Hela bakgrunden till granskningen framgår i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 
handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  
 

 Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning av 

myndighetsutövningen?  

• Är det tydligt vilka ärenden som ska hanteras av jävsutskottet?  

• Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som är i 

enlighet med aktuell lagstiftning?   

 Har kommunstyrelsen säkerställt rättssäkerheten och enhetligheten i 

myndighetsutövningen?  

• Hur säkerställs likabehandling av de ärenden som beslutas?  

• Vilken kvalitetssäkring finns för myndighetsutövningen?  

• Ställs samma krav på beslutsunderlag av jävsutskottet och 

samhällsbyggnadsnämnden?   

• Hur säkerställs att utskottets ledamöter har förutsättningar att sätta sig in i 

ärenden?   

• Hur säkerställs transparens och insyn i utskottets ärenden?  

 Hur har kommunstyrelsen hanterat de risker som framkom vid inrättandet av 

jävsutskottet? 

1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar 

Granskningen avser kommunstyrelsen och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 
Granskningen avser inte en bedömning av myndighetsutövningen som sådan av de enskilda 
ärenden som valts ut för stickprov. Stickprovet syftar till att bedöma ärendeprocessen och 
om obligatoriska moment enigt lagstiftningen följs, men således inte Uddevalla kommuns 
bedömning i enskilda ärenden.  

1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 

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

huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Förvaltningslag (2017:900) 

o SKRs skrift om jäv och beroende inom miljö- och hälsoskydd (2015) 

 Kommunallagen 6 kap. 1 § 

 Kommunstyrelsens reglemente 
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 Miljöbalken 

 Plan- och bygglagen (PBL) 

 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.  

1.5. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer, skriftliga frågor samt 

stickprov av utvalda myndighetsärenden. Stickprovsgranskningen omfattar de tio senaste 

beslutade ärendena i utskottet före september 2021. Urvalet har omfattat ärenden både från 

2021 och 2020. Urvalet av ärenden omfattar såväl beviljade som avslagna bygglov, 

förhandsbesked för bygglov, miljötillsyn och strandskydd.  

Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har beretts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  
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2. Organisation och styrning av myndighetsutövning  

2.1. Organisation och ansvarsfördelning framgår av reglemente 

I oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige att slå samman tekniska nämnden och miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden till en samhällsbyggnadsnämnd. Den nya nämndorganisationen 

trädde i kraft i juni 2015. Jävsutskottet inrättades eftersom lagstiftningen begränsar 

kommunens möjligheter att helt samla samhällsbyggnadsfrågorna under samma nämnd. 

Ärenden där kommunen själv är sakägare, till exempel söker bygglov eller är föremål för tillsyn 

får inte hanteras av den nämnd som också ger tillstånden/utövar tillsynen. Kommunfullmäktige 

inrättade därför ett jävsutskott under kommunstyrelsen för att handlägga miljö- och 

byggärenden som samhällsbyggnadsnämnden är part i och därför inte kan fatta beslut om.  

 

Jävsutskottet biträds av tjänstepersoner vid myndighetsavdelningen inom 

samhällsbyggandsförvaltningen. Kommunstyrelsen är enligt reglemente kommunens 

företrädare som arbetsgivare och anställande myndighet.  

 

 

Figur 1: En översikt över jävsutskottets placering i förhållande till kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsavdelningen.   

2.2. Delegationsordningen är otydlig om ärenden ska till utskottet eller tjänsteperson 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen1. I delegationsordningen framgår 

delegerad beslutsrätt till både jävsutskottet och tjänstepersoner. I kommunstyrelsens 

delegationsordning är beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor i flera fall delegerad till både 

jävsutskottet och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av 

utskottet istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner 

som i första hand ska fatta beslut. Jävsutskottets och samhällsbyggnadsnämndens 

delegationsordning är utformade likartat vad gäller delegation till tjänstepersoner inom ramen 

 
1 Se bilaga 2 för mer information om delegationsordningen. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Jävsutskottet

Samhällsbyggnadsnämnden

Myndighetsavdelningen inom 
samhällsbyggnads-

förvaltningen
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för miljö- och byggfrågor. Av intervju framgår att delegationsordningen är uppdaterad och 

upplevs tydlig. 

2.3. Fördelning av ärenden till jävsutskottet utgår enbart från reglemente och 

delegationsordning  

Kommunstyrelsen eller jävsutskottet har inte beslutat om ytterligare riktlinjer för fördelning av 

ärenden mellan samhällsbyggnadsnämnden och jävsutskottet utöver vad som anges i 

reglemente och delegationsordning.  

 

Tydligheten av fördelning av ärenden har varit uppe för diskussion vid flertal tillfällen. I början 

av 2021 lämnade jävsutskottet ett uppdrag till kommunledningskontoret att förtydliga i vilka fall 

samhällsbyggnadsnämnden kan betraktas som part i ärenden. Ett förslag till reviderade 

bestämmelser remitterades till samhällsbyggnadsnämnden som tillstyrkte revideringen. Efter 

ytterligare samråd beslutade jävsutskottet att avsluta ärendet utan ytterligare förtydliganden 

kring fördelningen. Istället anges i utskottets beslut från mars 2021 att i de situationer där 

jävssituationer inte är helt uppenbara ska jäv förebyggas genom rutiner på förvaltningsnivå. I 

beslutet framgår att det fortsättningsvis tydligt i tjänsteskrivelser ska noteras varför 

handläggaren bedömer att samhällsbyggnadsnämnden är jävig och varför ärendet därmed 

måste överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. Frågor om eventuella jävsituationer 

kan därefter uppmärksammas och hanteras mycket tydligare beredningsfasen.  

 

I samband med genomförd stickprovsgranskning noterar vi att jävsutskottet beslutat i tre 

ärenden som tillhör så kallade stadsutvecklingsprojektet. För stadsutvecklingsprojektet är 

kommundirektören projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. Se avsnitt 

3 för mer information.  

2.4. Det finns en tydlig handläggningsprocess och rutiner för kvalitetssäkring 

2.4.1. Handläggning av bygglov och förhandsbesked 

Det finns riktlinjer och rutiner för hur handläggningen av bygglov och förhandsbesked ska 

hanteras. Jävsutskottets ärenden följer samma riktlinjer och rutiner som 

samhällsbyggnadsnämndens ärenden. Se bilaga 5 för en mer ingående beskrivning av 

handläggningsprocessen av bygglov och förhandsbesked. 

2.4.2. Handläggning av miljö- och livsmedeltillsyn 

Enligt miljölagstiftningen ska tillsynsmyndigheten för varje verksamhetsår upprätta en samlad 

tillsynsplan som omfattar myndighetens hela ansvarsområde (miljöfarlig verksamhet, 

hälsoskydd och livsmedelskontroll). Tillsyn av kommunens verksamhet inkluderas i den 

ordinarie verksamhetsplaneringen och hanteras därmed som övrig tillsyn och kontrollarbete. 

Se bilaga 5 för en mer ingående översikt av tillsynshandläggningen.  

2.4.3. Kvalitetssäkring  

Det saknas en skriftlig rutin för kvalitetssäkring av ärenden men det framkommer av intervju 

att de former som finns för kvalitetssäkring upplevs som välfungerande. Kvalitetssäkring sker 
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bland annat genom att myndighetsavdelningen har veckovisa möten kring diskussion av 

bedömningar och samsynsskapande kring komplexa ärenden. På myndighetsavdelningen 

finns även en utbildad jurist som stöttar handläggarna i olika ärenden. I vissa komplexa 

ärenden rådfrågas även kommunjuristen och vid behov finns även en extern upphandlad jurist 

att tillgå.  Därigenom skapas också en större trygghet hos handläggarna i att ärenden fördelas 

till rätt beslutsfattare. Av intervju framkommer att fördelningen av ärenden upplevs har blivit 

tydligare med tidens gång.  

 

Kvalitetssäkring sker även genom beredningsmöten inför jävsutskottets sammanträden. Under 

beredningsmötena deltar presidiet, avdelningschefen för myndighetsavdelningen, sekreterare 

samt handläggare. Jävsutskottets presidium får del av dokumentationen en vecka i förväg. I 

samband med beredningsmöten finns det möjlighet för presidiet att diskutera ärendet samt att 

ställa frågor till tjänstepersonerna för att skapa ytterligare förståelse för ärendet och ämnet.  

2.5. Vår bedömning - kommunstyrelsen har delvis säkerställt en ändamålsenlig 
styrning av myndighetsutövningen 

I lagstiftningen framgår bestämmelser gällande jäv. Bland annat anges att en nämnd inte får 

bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder 

kommunen eller regionen som part. En nämnd får inte heller utöva i föreskriven tillsyn över 

sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Granskningen visar att det i huvudsak finns 

riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. 

Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och byggfrågor går direkt till 

myndighetsavdelningen. Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen avdelning åtskild 

från övrig teknisk verksamhet. I enlighet med SKR:s skrift om jäv och beroende bedömer vi att 

detta bidrar till att minska risken för jäv på förvaltningsnivå.  

 

Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall delegerad till både jävsutskottet 

och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av utskottet istället 

för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner som i första hand 

ska fatta beslut. Enligt vår bedömning är detta en brist och skapar otydlighet gällande 

beslutsmandat.  

 

Ärendefördelningen har varit uppe för diskussion i utskottet vid flera tillfällen det har gjorts 

komplettering av rutiner om att fördelning av ärenden till jävsutskottet ska motiveras i 

tjänsteskrivelse. Enligt vår bedömning är det på en övergripande nivå tydligt i reglemente vilka 

ärenden som ska till jävsutskottet respektive samhällsbyggnadsnämnden. Vi ser dock att det 

finns ett behov av att tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera 

aspekter att ta hänsyn till. I kommande kapitel tar vi upp hur fördelningen faktiskt sett ut och i 

konstaterar att det finns vissa otydligheter i detta avseende.  
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3. Rättssäkerhet och enhetlighet i myndighetsutövning 

3.1. Handläggningsprocesser är grunden för likabehandling i ärenden 

Som tidigare nämnt i kapitel 2 finns riktlinjer och rutiner för hur handläggningsprocessen ska 

gå till.  Vad gäller bygglovsärenden som beslutats av jävsutskottet under 2021 framkommer 

att handläggningstiden i genomsnitt har uppgått till 3,7 veckor. Detta är en relativ kort 

handläggningstid men beskrivs förklaras av kompletta ansökningar och ansökningar i enlighet 

med detaljplan.  

 

Av intervju framkommer att ett ärende som beslutats av jävsutskottet har överklagats till 

länsstyrelsen i år. Länsstyrelsen valde att gå på jävsutskottets linje och avslog överklagan. 

Utskottet har tagit del av Länsstyrelsens beslut.  

 

Resultatet av genomförd stickprovsgranskning visar dock att det finns vissa brister, se mer 

under avsnitt 3.5.  

3.2. Organisationen och rutiner är anpassade för att undvika jäv 

Av intervju framkommer att diskussioner om vad som anses jävigt eller inte är något som sker 

löpande inom organisationen och tas på stort allvar. På veckovisa möten finns det möjlighet 

för handläggarna att diskutera speciella situationer med medarbetare. Därmed finns det 

utrymme till att ha en löpande och levande diskussion om ett ärende kan betraktas som jävigt 

eller inte. Av intervju framkommer även att myndighetsavdelningen varit i kontakt med 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få mer klarhet i specifika fall angående jäv.  

 

Enligt SKR behövs ett långt delegerat ansvar för arbetsledning och lönesättning från 

samhällsbyggnadschef till respektive avdelning viktigt för att inte bygga in jävsliknade konflikter 

i organisationen. Myndighetsavdelningen är åtskild från övrig teknisk verksamhet genom att 

vara en egen avdelning. Genom delegationsordningen har avdelningen direkt delegation att 

fatta beslut i ärenden avseende miljö- och byggfrågor.  Avdelningschefen har delegerat ansvar 

för handläggarnas lönesättning och arbetsleder medarbetarna. 

 

Gällande utskottets rutiner för att hantera jäv framgår att om någon av utskottets ledamöter 

tillhör den nämnd som ärendet är kopplat till eller upplever att de kan anses jäviga i ett ärende 

anmäler de själva delikatessjäv och avstår därmed från att delta i beslutsfattandet2.  

 

Avseende påtryckningar utifrån framkommer det av intervju att det är inget de har noterat eller 

skulle anse acceptabelt. Av intervju framkommer att de anser att sammansättningen av 

utskottet med representanter från flera olika partier också minskar riskerna för att otillbörlig 

påverkan skulle få effekt.  

3.3. Kommungemensamma rutiner finns för utskick av kallelse och handlingar 

Inför jävsutskottets sammanträden skickas kallelse och handlingar ut en vecka i förväg.  Detta 

följer samma rutiner som för övriga nämnder i kommunen. Handläggare föredrar samtliga 

 
2 Jäv diskuteras ytterligare kopplat till stickprovet i avsnitt 3.   
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ärenden muntligt på jävsutskottets sammanträden. Av genomförda intervjuer uppges att 

utskottets ledamöter både har förutsättningar att sätta sig in i ärendena samt är väl insatta i 

ärendena i samband med beslut. 

 

I kommunens riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun framkommer att i så hög 

utsträckning som möjligt publicera diarier, kallelser, handlingar och protokoll på kommunens 

hemsida med beaktande av offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddslagstiftningen. 

Inte heller här ska det göras någon skillnad på om ärenden har beslutats om i jävsutskottet 

eller annan nämnd.  

 

Jävsutskottets handlingar och aktiviteter finns tillgängliga för allmänheten i samma 

utsträckning som övriga kommunverksamheters handlingar och aktiviteter gör.  

3.4. Riskerna som framkom inför inrättande av utskottet har delvis hanterats 

I granskningen av sammanslagning av nämnder 2015 var syftet att pröva om 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden hanterat sammanslagningen så att nya 

strukturer skapats som stödjer verksamheterna och utan att det, under tiden eller efteråt, 

inneburit en förändring av service till medborgarna. I granskningen framkom ett antal risker3.  

Kopplat till de riskerna framkom det i årets granskning att det inte har gjorts någon systematisk 

uppföljning eller utvärdering av riskerna som framkom i granskningen 2015.  

 

Däremot framkommer att tjänstepersoner och ledamöter upplever att omorganisationen har 

fungerat väl och att det där med inte har funnits något behov för att göra uppföljning eller 

utvärderingar. Som beskrivs ovan har det skett en löpande diskussion angående 

ärendefördelning samt ett tydliggörande av riktlinjer kopplat till om det är 

samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som ska vara det beslutsfattande organet. Vi 

noterar också att förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen är 

organiserad för att undvika jäv i myndighetsärenden.  

 

I stickprovsgranskningen konstaterar vi dock att det finns otydligheter kopplat till gränsdragning 

i vissa ärenden. Se nästkommande avsnitt för mer information.  

3.5. Stickprovsgranskning av ärenden visar på vissa brister 

Stickprovsgranskningen består av tio ärenden där jävsutskottet har fattat beslut. Ärendena 

innefattar bygglovsärenden, strandskyddsdispens, livsmedel- och miljötillsyn. Urvalet har 

genomförts genom att välja ut de tio senaste ärendena som jävsutskottet har beslutat om fram 

till september 2021. Syftet med stickprovsgranskningen har varit att bedöma hur 

ärendeprocessen tillämpas samt om obligatoriska moment utifrån lagstiftningen följs.  Utöver 

vad som framgår i tabellen har kompletterande frågor ställts om ärendefördelning utifrån 

jävsperspektiv för de ärenden som avser bygglov och förhandsbesked.  

I tabellen på kommande sida framkommer en översiktlig beskrivning av resultatet utifrån 

stickprovsgranskningen4:  

 
3 Se bilaga 6 för beskrivning av risker som framkom i granskningen. 
4 Observera att stickprov 7 och 8 är miljötillsyn och därför är inte alla stickprovsmoment tillämpliga. Även 
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Stickprovsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beslut inom tio veckor 
från komplett ansökan 

          ET ET ET     

Ärendebekräftelse för 
inkommen ansökan 

            ET ET     

Kompletteringsbegäran 
inom tre veckor (när 
tillämpligt) 

ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET 

Mottagningsbevis för 
komplett ansökan 
utskickat 

          ET ET ET     

Information om ändrad 
start för tidsfrist 

ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET 

Beslutsgrunder 
motiveras 
ändamålsenligt 

                    

Beslut om avgift                     

Redovisning hur 
avgiften har fastställts 

                    

Information om 
yttrande och remisser 
(när tillämpligt) 

            ET ET     

Information om hur 
beslut kan överklagas 

                    

Delgivning/skickats till 
berörda 

                    

Framgår tidsram när 
bygglov måste 
ansökas om 
(endastrelevant för 
förhandsbesked) 

ET         ET ET ET ET ET 

Motivering i 
tjänsteskrivelse om 
fördelning till 
jävsutskott 

 ET      ET  ET  ET  ET  ET  ET ET  

Tjänsteskrivelse 
daterad min. 1 vecka 
innan beslut 

                    

Kungörelse ET       ET ET ET ET     

 

3.5.1. Noteringar utifrån stickprovsgranskningen 

Genomförda kontroller visar att verksamheten inte fullt ut uppfyller de kontrollmoment som har 

granskats i stickprovsgranskningen. Nedan kommenteras de stickprov där avvikelser 

identifierats. 

 
stickprov 6, gällande strandskydd, beträffar inte alla punkter. Se bilaga 2 för vilka frågor som har kontrollerats 

för respektive kategori. I bilaga 3 finns en förteckning på vilket nummer respektive stickprov har.  
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Enligt 9 kap. 27 § PBL är nämnden skyldig att fatta beslut i bygglovsärenden och 

förhandsbesked inom tio veckor från att kompletta ansökningshandlingar inkommit. Utifrån 

genomförda kontroller konstaterar vi att tre av sju ärenden överstiger den lagstadgade 

handläggningstiden på tio veckor. Handläggningstiderna för dessa ärenden var över 15 

veckor. I ett av dessa fall var handläggningstiden över sju månader. Enligt de intervjuade är 

orsaken till detta en obalans mellan inkomna ansökningar och handläggare. Enligt 12 kap 8 a 

§ PBL ska det för varje påbörjad överstigen vecka dras av 20 procent av avgiften. Av besluten 

framgår att ingen avgift har tagits ut av den sökande på grund av förlängd handläggningstid.  

 

I lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden 8 §, anges att ett mottagningsbevis 

ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in. Mottagningsbeviset 

ska innehålla information om tidsfristen för beslut och i förekommande fall, följden av att ett 

beslut inte fattas inom denna tidsfrist. Mottagningsbeviset ska även innehålla information om 

möjligheterna till rättslig prövning av beslut. Stickprovsgranskningen visar att det i fem av de 

sju aktuella ärendena saknas mottagningsbevis för kompletta handlingar.5 

Stickprovsgranskningen visar även på att i de två fall där mottagningsbevis skickats saknas 

information om följden av ett beslut inte fattas inom tidsfrist samt möjligheterna till rättslig 

prövning av beslut.  

 

Av förvaltningslag (2017:900) 32 § framgår att ett beslut som kan antas påverka någons 

situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Ett grundläggande krav på motiveringen är att den ska innehålla de 

rättsregler som ligger till grund för beslutet6. Enligt Boverket är det viktigt att tydligt motivera 

beslutet och vad som ligger till grund för bedömningen. Stickprovsgranskningen visar att det i 

samtliga fall, finns hänvisning till lagrum i beslutsmotiveringen men att det däremot i nio av 

fallen inte framgår en tydlig bedömning/förklaring till beslutet. Istället hänvisar beslutet till 

bedömningen som finns i tjänsteskrivelsen som är bifogad i beslutsunderlaget.  

 

Av PBL 9 kap. 47 § framgår att byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift ska redovisa hur 

avgiften har fastställts. Stickprovsgranskningen visar att det i ett ärende saknas en redovisning 

av hur avgiften har fastställts i beslut. 

  

Enligt PBL 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov, tillsammans med en uppgift om vad den som vill 

överklaga beslutet måste göra, delges sökanden och annan part samt dem som har lämnat 

synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda. Detta innebär att även i de fall som 

nämnden fattar ett för den sökande gynnande beslut ska information om hur beslutet kan 

överklagas biläggas. Stickprovskontrollen visar att det saknas information om hur beslutet 

kan överklagas i ett av sju fall gällande bygglov och förhandsbesked.  

 

Enligt förvaltningens rutiner ska det ska framgå i tjänsteskrivelsen varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. Vi noterar dock i stickprovet att det inte i aktuella 

 
5 Ej att förväxlas med mottagningsbevis för inkommen ansökan.  
6 Jfr JO-beslut 2003-11-26, dnr 2797-2002, jfr JO-protokoll 1999-04-22, dnr 849-1999. 
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tjänsteskrivelser framgår varför samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet 

därför ska behandlas av jävsutskottet7. 

 

I två av stickprovsärendena, samt i ytterligare ett ärende som inte ingår i 

stickprovsgranskningen, har jävsutskottet beslutat om ärenden som tillhör 

stadsutvecklingsprojektet och för vilket kommundirektören är projektägare8 och 

kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. I dessa tre ärenden har också dåvarande 

kommundirektör undertecknat tjänsteskrivelsen. Dock noterar vi också att det är 

samhällsbyggnadsnämnden som har ansökt om dessa tre ärenden. Av granskningen 

framkommer att ärendena har ansetts som lämpliga för jävsutskottet eftersom 

samhällsbyggnadsnämnden är ansökande part. Det framgår dock inte huruvida ytterligare 

överväganden har gjorts avseende om kommundirektören och jävsutskottet kan anses jäviga 

i de aktuella ärendena.  

3.6. Vår bedömning - kommunstyrelsen har delvis säkerställt rättssäkerheten och 
enhetligheten i myndighetsutövningen 

Enligt kommunallagen ska alla kommuninvånare behandlas likvärdigt. För att säkerställa en 

likvärdig och rättssäker bedömning i ärendehantering är det av vikt att handläggningen sker 

utifrån ett strukturerat arbetssätt samt att beslut motiveras.  Granskningen visar att det finns 

gemensamma rutiner för handläggning och ärendeberedning oavsett beslut i 

samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar till likabehandling, rättssäkerhet 

samt transparens och insyn. Utskottet tar även del av- och analyserar beslut kopplat till 

överprövade ärenden, vilket är viktigt för att bedöma likvärdighet och rättssäkerhet i fattade 

beslut. Vidare finns rutiner för att utskottets ledamöter ska ha förutsättningar att sätta sig in i 

ärenden. Intervjuade ledamöter upplever även att det finns goda förutsättningar att sätta sig in 

i ärenden.  

 

Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister. Vi noterar bland annat att 

beslutsmotiveringarna är bristfälliga då det utöver hänvisning till lagstiftning saknas en tydlig 

bedömning till beslutet. Enligt vår mening bör motiveringen och anledningarna till det fattade 

beslutet framgå i själva beslutet och inte enbart i bilaga till beslutsunderlaget. I stickprovet 

framkommer också att ansökande endast i två av sju fall har fått ett mottagningsbevis och att 

det även i dessa fall saknades obligatorisk information om möjlighet till rättslig prövning och 

avgiftsreducering. Granskningen visar även att vissa obligatoriska moment såsom 

handläggningstid, information om överklagan och redovisning av hur avgiften för bygglov har 

fastställts inte efterlevs fullt ut. 

 

Vidare framgår att rutin finns om att i tjänsteskrivelse motivera varför ärenden föreslås beslutas 

av jävsutskottet. Av stickprovsgranskningen framgår däremot att rutinen gällande motivering 

av fördelning av ärenden inte efterlevs. Mot bakgrund av jävsutskottets inrättande är detta 

enligt vår mening viktigt för att säkerställa tydlighet och transparens i vilka ärenden som 

fördelas till samhällsbyggnadsnämnden respektive jävsutskottet. 

 
7 Med aktuella tjänsteskrivelser menas de tjänsteskrivelser som är upprättade efter beslut om rutin.  
8 Projektägaren ansvarar för att resurser (medarbetare, arbetstid och pengar) säkras till projektet, sätter mål och 

utser projektledare och vid behov styrgrupp. Projektägaren är en chef i förvaltningens egen linjeorganisation. Det 

kan vara förvaltningschef men är vanligtvis en chef för den verksamhet där projektet kommer att planeras och 

genomföras. 
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Vidare framkommer att jävsutskottet beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet 

och för vilket kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i 

styrgrupp9. Dåvarande kommundirektör har också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 

jävsutskottet. Enligt vår bedömning finns tveksamheter, utifrån ett jävsperspektiv, i hanteringen 

av dessa ärenden både på handläggnings- och beslutsnivå. Enligt vår uppfattning är 

kommundirektör jävig, som aktiv i beredningen av ärendena, utifrån sin roll som projektägare. 

Vi anser även att utskottet bör ses som jävigt i och med att kommunstyrelsens presidium utgör 

styrgrupp för stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning medför denna hantering av 

ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. Utifrån att 

samhällsbyggnadsnämnden är sökande i dessa ärenden är det förvisso i linje med reglemente 

att jävsutskottet är den instans som ska fatta besluten. Kommunstyrelsen bör dock vår 

säkerställa att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell initialt beaktas vid 

handläggning och fördelning av ärenden, för att minska risken att jävssituationer uppstår i ett 

senare skede.   

 

De risker som framkom vid inrättandet av jävsutskottet har inte hanterats genom någon 

systematisk uppföljning eller utvärdering. Däremot visar granskningen att risken för jäv och 

utmaningar gällande gränsdragning mellan samhällsbyggnadsnämnden och jävsutskottet har 

behandlats vid flera tillfällen och rutiner har tagits fram för att tydliggöra fördelningen av 

ärenden. Vidare noterar vi att förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

är organiserad för att undvika jäv i myndighetsärenden. Mot bakgrund av vad som framkommit 

i granskningen bedömer vi dock att det fortsatt föreligger risker avseende fördelning av 

ärenden och jävssituation både på förvaltningsnivå och i utskottet.  

 

 

 
9 Samhällsbyggnadsnämnden är sökande av bygglov och förhandsbesked i aktuella ärenden.  
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågorna 

Har kommunstyrelsen 

säkerställt en 

ändamålsenlig styrning av 

myndighetsutövningen? 

Delvis.  
 
Granskningen visar att det i huvudsak finns riktlinjer och 
rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad 
av aktuell lagstiftning.  
 
Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och 
byggfrågor går direkt till myndighetsavdelningen. 
Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen 
avdelning åtskild från övrig teknisk verksamhet. 
Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall 
delegerad till både jävsutskottet och flera anställda. Det går 
inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av utskottet 
istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken 
eller vilka tjänstepersoner som i första hand ska fatta beslut. 
Enligt vår bedömning är detta en brist och skapar otydlighet 
gällande beslutsmandat. 
 
På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka 
ärenden som ska till jävsutskottet respektive 
samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att 
tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom 
det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Vi konstaterar att 
det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa 
ärenden.   

Har kommunstyrelsen 
säkerställt rättssäkerheten 
och enhetligheten i 
myndighetsutövningen?  

 

Delvis. 

 

Granskningen visar att det finns gemensamma rutiner för 
handläggning och ärendeberedning oavsett beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar 
till likabehandling, rättssäkerhet samt transparens och 
insyn.  
 
Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister 
avseende följsamhet till lagstiftning och riktlinjer.   
 
Vidare framkommer jävsutskottet har beslutat om ärenden 
som tillhör stadsutvecklingsprojektet och för vilket 
kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens 
presidium ingår i styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har 
också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 
jävsutskottet. 
 

Hur har jävsutskottet 

hanterat de risker som 

Delvis.  

 

Det inte har gjorts någon systematisk uppföljning eller 

utvärdering av riskerna som framkom i granskningen 2015.  
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framkom vid inrättandet av 

utskottet? 

Däremot framkommer att tjänstepersoner och ledamöter 

upplever att omorganisationen har fungerat väl och att det 

där med inte har funnits något behov för att göra uppföljning 

eller utvärderingar. Det har också skett en löpande 

diskussion angående ärendefördelning samt ett 

tydliggörande av riktlinjer kopplat till om det är 

samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som ska 

vara det beslutsfattande organet. Vi noterar också att 

förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnads-

förvaltningen är organiserad för att undvika jäv i 

myndighetsärenden. 

 

Däremot konstaterar vi att det finns otydligheter kring hur 

fördelningen/gränsdragningen sett ut i vissa ärenden utifrån 

ett jävsperspektiv. 

4.2. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning 

vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. Granskningen visar att det i huvudsak finns 

riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. 

Dock visar stickprovsgranskningen på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och 

riktlinjer.  Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till minskad risk för jäv. Enligt vår 

bedömning 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 respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov 

av att tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera aspekter att ta 

hänsyn till. Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa 

ärenden. Vi anser att både kommundirektör och jävsutskottet bör anses som jäviga i de beslut 

som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning medför denna 

hantering av ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada.  

4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 

 Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller miljö- och 

byggfrågor.  

 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  

 Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en tydlig 

motivering av beslutet.  

 Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. 
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 Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell beaktas vid 

handläggning och fördelning av ärenden.   

 

 

Göteborg den 2 februari 2022 

 

 

 

 

Josephine Lönnqvist    Christoffer Henriksson  

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor

     

 

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1: Bakgrund 

Av bestämmelser för jävsutskottet antagna av kommunstyrelsen i december 2014 

framkommer att utskottet handlägger och fattar beslut på delegation från kommunstyrelsen i 

ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 § är förhindrad att 

handlägga. Det innebär att jävsutskottet bland annat handlägger miljö och byggärenden där 

kommunen är part och som samhällsbyggnadsnämnden därför inte kan besluta i. Inom ramen 

för ansvaret bedriver utskottet myndighetsutövning, där beslut om bygglov utgör en central del.  

Det är av vikt att handläggning av ärenden sker på ett rättssäkert och effektivt sätt. I 

Förvaltningslagen finns regler för hur myndigheter i stat och kommuner ska handlägga sina 

ärenden och sköta kontakter med allmänheten. Bland annat framkommer att ett ärende ska 

handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 

eftersätts. Lagen reglerar även beredning av ärenden. En myndighet ska se till att ett ärende 

blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.  

På uppdrag av kommunrevisionen i Uddevalla kommun genomförde EY 2015 en granskning 

av sammanslagningen av tekniska nämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Granskningen syfte var att pröva om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

hanterat sammanslagningen så att nya strukturer skapats som stödjer verksamheterna och 

utan att det, under tiden eller efteråt, inneburit en förändring av service till medborgarna. Inför 

sammanslagningen lyftes risker fram med den organisation som föreslogs. Framförallt lyftes 

följande risker:  

 Risk för att rättstillämpning inte blir enhetlig när två nämnder handlägger ärenden i  

 samma lagstiftning.  

 Risk för omfattande ärendemängd i en samhällsbyggnadsnämnd.  

 Risken för jäv i en kommande samhällsbyggnadsförvaltning.  

Mot bakgrund av ovanstående samt revisionens risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna 

bedömt att det är väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende 

myndighetsutövning i jävsutskottet samt följa upp hanteringen av de risker som framkom 

granskningen 2015. Ansvarsgrunder som är relevanta i denna granskning är bland annat 

risken för bristande styrning, uppföljning och kontroll samt risk för förtroendeskada och 

obehörigt beslutsfattande. 
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Bilaga 2: Revisionskriterier 

Förvaltningslag (2017:900) 

Handläggning  

I förvaltningslagen framgår krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. 

Bestämmelserna i 9–18 §§ reglerar allmänna krav på handläggning av ärenden. Av 9 § framgår 

att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts. Avvikande regler i annan lag, till exempel PBL, tar emellertid över 

förvaltningslagens bestämmelser.   

Jäv  

Av 16–18 §§ framgår olika grunder för jäv och att den som är jävig inte får handlägga ärenden. 

Underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Av 33 § framgår att en 

myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som 

är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.  Om 

beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det går 

till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid vara 

skriftlig om en part begär det.  

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det 

går till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid 

vara skriftlig om en part begär det. 

SKRs (SKLs) skrift om jäv och beroende inom miljö- och hälsoskydd från 2015 

I skriften finns två checklistor som syftar till att ge stöd i arbetet med att forma en ändamålsenlig 

och juridiskt hållbar nämnd- och förvaltningsorganisation.  

Drift/verksamhetsansvar å ena sidan och tillsyn/kontroll å den andra får inte hanteras av 

samma nämnd enligt kommunallagen. Frågorna nedan utgår från att tillsyn enligt miljöbalken 

och livsmedelslagen ingår i nämndens verksamhet. För att leva upp till lagens krav bör svaret 

på frågorna vara nej. 

 

Den kommunala organisationen måste formas så att jäv som kan uppstå mellan grupper av 

anställda inom kommunen kan hanteras. Om en kommun väljer att samla arbetsgivaransvaret 

under en nämnd eller under kommunstyrelsen, kräver det att respektive myndighetsnämnd 
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tydligt delegerar beslutsfattande till en avdelning, grupp av anställda eller enskild tjänsteman 

För att inte bygga in jävsliknande konflikter i organisationen behövs också ett delegerat ansvar 

för arbetsledning och lönesättning från samhällsbyggnadschef till respektive avdelning. Inom 

en samlad förvaltning är det särskilt viktigt att vara medveten om de konflikter som kan uppstå 

i jävsfrågorna.  

När en nämnd delegerar beslutanderätt till en anställd eller grupp av anställda innebär det att 

nämnden lämnar över uppgiften att fatta beslut. Ansvaret för ett delegationsbeslut stannar 

dock kvar hos nämnden. Det betyder att delegation som åtgärd inte löser intressekonflikter i 

nämnden.  

För att ”leva upp till” kommunallagen och miljöbalkens regler kan kontroll göras mot 

nedanstående frågor. Svaret bör vara ja på fråga 1 och nej på de övriga. 

 

Kommunallag (2017:725) 

Styrelsens och nämndernas uppgifter 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Likaså skall 

nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredställande sätt.  

7 §   En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller regionen 

i ärenden där nämnden företräder kommunen eller regionen som part. 

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan 

verksamhet som nämnden själv bedriver. 



 
 

20 

Likställighetsprincipen 

Kommunallagens 2 kap. 3 § reglerar den så kallade likställighetsprincipen, det vill säga att 

kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 

något annat. 

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsen, genom utskott, ska handlägga ärenden 

som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 § är förhindrad att handlägga.  

 

Kommunfullmäktige har bestämt att jävsutskottet ska bestå av fem ledarmöten och inga 

ersättare. Jävsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande som har blivit utsedda 

av kommunstyrelsen. Utskottet handlägger och fattar beslut i ärenden som samhälls-

byggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 paragrafen är förhindrade att handlägga.  I 

fråga om jäv, protokollföring och protokollets innehåll och justering ska vad kommunallagen 

och kommunstyrelsens reglemente förskriver för kommunstyrelsen äga motsvarande 

tillämpning för utskottet.  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Rätt att besluta i en viss 

ärendegrupp innefattar att bifalla eller avslå en ansökan, att förena 

tillstånd/godkännande/dispenser/ undantag med villkor, att besluta vad som i övrigt ska gälla 

för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda 

bestämmelser, och att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.  

 

Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

Livsmedelslag (2006:804) 

Varje kommun är skyldig att organisera systematisk livsmedelskontroll.  Det är den eller de 

nämnder som kommunen utsett till att utöva tillsyn över miljö-och hälsoskydd som planerar, 

utför och följer upp kontroller av restauranger, butiker och andra livsmedelsaktörer som inte 

faller under Länsstyrelsens, Livsmedelsverkets eller Försvarsinspektörens ansvar.  

 

Miljöbalken (1998:808)  

Enligt miljöbalkens 26 kap § 3 framgår att varje kommun utövar tillsyn över miljö- och hälso-

skyddet genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer. Enligt lagstiftning ska 

tillsynsmyndigheten varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan för myndighetens 

hela ansvarsområde. 

 

Strandskyddsdispens 

Enligt Miljöbalken 7 kap 13 § Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna 

för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 

på land och i vatten. För att en dispens ska beviljas krävs det att det finns särskilda skäl till 

det. I 7 kapitlet 18 c § anges sex särskilda skäl, så som att det behövs för en anläggning som 

för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  

 

I ett dispensbeslut ska det alltid framgå hur beslutet kan överklagas och vart den överklagande 

ska vända sig.  
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Plan- och bygglag (2010:900)  

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i  

PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 

med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.   

 

I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett 

skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra 

tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen 

anges vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för 

handläggningen.   

 

Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap. 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i 

enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig 

och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 9 

kap. 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges för 

en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen, 

eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en  

åtgärd utanför ett område med detaljplan.   

 

Enligt 9 kap. 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor från den dag då 

ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 

från sökanden på dennes initiativ. Av 9 kap. 22 § framgår att om ansökan är ofullständig får 

nämnden föreligga sökanden att avhjälpa bristerna. 9 kap. 27 § anger att om nämnden inom 

tre veckor förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då 

bristen avhjälptes.   

 

Nämnden ska enligt 9 kap. 27 § skicka ett mottagningsbevis till sökanden när ansökan mot-

tagits med information om tidsfrister, att avgiften som nämnden får ta ut reduceras om 

tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheter till överklagan. Skriftlig information ska lämnas 

till sökanden om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in 

till nämnden eller om tidsfristen skulle förlängas. Nämnden får därefter förlänga 

handläggningstiden en gång med högst tio veckor om det är nödvändigt på grund av 

handläggningen eller utredningen i ärendet.  

 

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig 

ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om  

tjänster på den inre marknaden. Enligt 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov eller förhandsbesked, 

tillsammans med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges 

sökanden och annan part samt dem som har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit 

tillgodosedda. 
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Bilaga 3: Intervju- och dokumentförteckning 

Intervjuer 

 Gruppintervju med jävsutskottets ledamöter 

 Intervju med avdelningschef för myndighetsavdelningen 

 Intervju med handläggare  

 Intervju med kommunsekreterare 

 

Skriftliga frågor 

 Kommunjurist 

 Samhällbyggnadschef 

 

Dokumentförteckning  

 Aktivitetslista + tillsynsplan 2021 

 Aktivitetslista + informationsaktiviteter 

 Behovsutredning+ 2021-2023 

 Bestämmelser för jävsutskottet 

 Bygglovsprocessen-utdrag från 2c8 

 Handbok för ärendehantering 

 Handlingar för ärenden 202000571, revidering av jävsutskottets bestämmelser 

 Kommunstyrelsens delegationsordning rev tom 2021-08-25 § 215 

 Konsekvenser av nedprioriteringar 

 Minnesanteckningar 2019-10-23 jävsärenden 

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 

 Riktlinjer för ärendehantering 

 Rutiner för ärendehantering och förvarande av jävshandlingar 

 Statistik 2021 handläggningstider KS-ärenden bygglov 

 Tillsynsplan 2021 

 
Stickprovsgranskning  

I stickprovet har följande ärenden kontrollerats:  

 KS 2020/00500 (stickprov 1) 

 KS 2020/00501 (stickprov 2) 

 KS 2020/00520 (stickprov 3) 

 KS 2020/00521 (stickprov 4) 

 KS 2020/00522 (stickprov 5) 

 KS 2020/00645 (stickprov 6) 

 KS 2020/00793 (stickprov 7) 

 KS 2021/00134 (stickprov 8) 
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 KS 2021/00262 (stickprov 9) 

 KS 2021/00263 (stickprov 10) 

 

 

I stickprovet har följande kontrollmoment genomförts för förhandsbesked för bygglov och 

bygglovsärenden: 

 Understiger handläggningstiden tio veckor från att tidsfristen börjat löpa?  

 Har bekräftelse på inkommen ansökan skickats?  

 Innehöll bekräftelsen den information som PBL anger?  

 Har kompletteringar efterfrågats inom tre veckor från inkommen ansökan?  

 Har mottagningsbevis för kompletta handlingar skickats?  

 Har skriftlig information skickats om tidsfristen börjat löpa vid annan tid än när ansökan 

inkom eller om tidsfristen förlängts?  

 Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)? 

 Framgår beslut om avgift eller hänvisning till bilaga med redovisning av avgift i beslutet?  

 Redovisas handläggningstiden som grund till beräkning av avgift? 

 Framgår det huruvida berörda sakägare har getts möjlighet till yttring? 

 Framgår det hur beslutet kan överklagas? 

 Har beslutet delgivits/skickats till berörda?  

 Framgår inom vilken tidsperiod ansökan för bygglov måste inkomma?10 

 Om beviljat eller positivt besked har lämnats, har kungörelse genomförts? 

 Var det minst en vecka mellan att tjänsteskrivelsen skrev och jävsutskottet fattade beslut? 

 

I stickprovet har följande kontrollmoment genomförts för miljötillsynsärenden och 

strandskyddsdispensärenden: 

 Har mottagningsbevis för kompletta handlingar skickats?11 

 Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)? 

 Framgår beslut om avgift eller hänvisning till bilaga med redovisning av avgift i beslutet?  

 Framgår det huruvida berörda sakägare har getts möjlighet till yttring? 

 Framgår det hur beslutet kan överklagas? 

 Har beslutet delgivits/skickats till berörda?  

 Var det minst en vecka mellan att tjänsteskrivelsen skrev och jävsutskottet fattade beslut? 

 

 

 

 

 

 
10 Frågan berör endast förhandsbesked för bygglov.  
11 Frågan berör endast strandskydd.  
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Bilaga 4: Ärendehantering 

 
Ärendefördelning 
Med utgångspunkt i reglementet och rutiner tar handläggarna ställning till om ärendena ska gå  

vidare till jävsutskottet eller samhällsbyggnadsnämnden. Att tidigt ta ett ställningstagande om 

vilken nämnd/utskott som ska fatta beslutet är viktigt för att processen ska bli så tydlig som 

möjligt för den ansökande. Av intervju framkommer att det ska framgå i tjänsteskrivelsen varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. Frågor om eventuella jävsituationer kan därefter 

uppmärksammas och hanteras tydligare i beredningsfasen.  

 

Det framgår i styrdokument att uppfattningen om det kan föreligga jäv kan ändras under hela 

handläggningsprocessen och därefter kan beslutsfattande part komma att ändras. Vid minsta 

osäkerhet om ärendet ska till jävsutskottet eller inte ska det skickas till jävsutskottet. Det är 

sedan ordförande i jävsutskottet som har sista ordet om ärendet är av karaktär för jävsutskottet 

eller inte i samband med beredningsmöten inför möten med jävsutskottet.  

Handläggning av bygglov och förhandsbesked 

När en ansökan om bygglov eller förhandsbesked inkommer skickas en mottagarbekräftelse 

till den sökande, därefter utses en handläggare av avdelningschefen. Hos 

myndighetsavdelningen finns två handläggare med bakgrund i bygglovsarkitektur som tar 

emot de större ärendena kopplade till bygglov. Handläggaren undersöker om ärendet är 

komplett och begär in kompletterande handlingar om nödvändigt. Ärendet granskas av 

handläggaren som tar ställning till om förslag till avslag ska kommuniceras eller om det finns 

behov av att begära in ytterligare synpunkter från sakägare eller myndigheter. Handläggarna 

begär in grannhöranden i enlighet med Boverkets anvisningar, både för ärenden kopplat till 

jävsutskottet och samhällsbyggnadsnämnden. Eventuella synpunkter beaktas och sökande 

underrättas om de synpunkter som inkommit. Handläggaren tar därefter ställning till om 

bygglov ska beviljas. Beslut om bygglov och startbesked fattas därefter utifrån 

delegationsordning. Beslutet skickas till sökande och andra berörda. Ärendet avslutas vid 

slutbesked, när byggnationen är färdig till att användas. Nedan beskrivs översiktligt de olika 

stegen i processen för bygglov och förhandsbesked. Beskrivningen utgår ifrån en mer 

detaljerad processbeskrivning som samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat. Under 2021 har 

jävsutskottet tagit beslut om två ärenden som båda har haft en genomsnittlig handläggningstid 

på 3,7 veckor. Tidsramen anses ha kunnat vara så kort på grund av kompletta ärenden.  

 

 
Figur 2: Översiktlig beskrivning av bygglovsprocessen utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens 

detaljerade processbeskrivning.  

 

1. Arkivering
2.Granskning av 

ansökan
4. Granhörande 

och remisser

5. Beslut 5. Överklagan 5. Slutbesked
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Handläggning av miljö- och livsmedelstillsynsarbete 

Tillsynsarbetet beskrivs utföras som en fortlöpande process, där de olika faserna 

behovsutredning, översyn av resurser och kompetens, planering, genomförande och 

utvärdering följer på och återkopplar till varandra. En behovsutredning görs för att åskådliggöra 

det sammanvägda behovet av tillsyn för att främja en hållbar utveckling och få säkra livsmedel. 

Tillsynen i behovsutredningar delas i fyra kategorier, styrd tillsyn, behovsprioriterad tillsyn, 

händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Bedömningen av resursbehovet baseras på 

föregående behovsutredning, uppföljning, tidsredovisning, tidigare tillsynsplaner, taxor, 

tidigare års mål med mera. Till de olika kategorierna av behovsutredning skapas också 

aktivitetsplaner där det beskrivs vad, hur, och varför en aktivitet ska genomföras samt vad 

konsekvensen är för en icke genomförd aktivitet. I tillsynsmyndighetens uppdrag ligger att 

kunna prioritera åtgärder där de gör mest nytta utifrån definition av tillsynsuppdraget. Slutligen 

så följs tillsynsarbetet upp.  
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Bilaga 5: Risker som uppkom i granskningen 2015 

Syftet med granskningen var att pröva om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
hanterat sammanslagningen så att nya strukturer skapats som stödjer verksamheterna och 
utan att det, under tiden eller efteråt, inneburit en förändring av service till medborgarna. Den 
sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
hanterat sammanslagningen av nämnderna ändamålsenligt. Dock betonades vikten av att 
fortsatta risker för jäv inom samhällbyggnadsförvaltningen analyseras och följs upp. 
 
I granskningen framhålls de risker som identifierades i samband med beredningen inför den 
förändrade organisationen:  
 

 Risk för att rättstillämpning inte blir enhetlig när två nämnder handlägger ärenden i 

samma lagstiftning.  
Det bedömdes som en risk att utskottet var nytt, hanterade få ärenden och var i behov 
av kunskap i gällande lagstiftningen.  
 

 Risk för omfattande ärendemängd i samhällsbyggnadsnämnd.  
 

 Risk för jäv i en kommande samhällsbyggnadsförvaltning. 

Detta bedömdes vara en risk eftersom beredning av vilka ärenden som ska till 

samhällsbyggnadsnämnden respektive jävsutskottet sker av medarbetare inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
I granskningen lämnades följande rekommendationer:  
 

 Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderades att fortsatt analysera och följa upp 

risken för jäv inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen rekommenderades att beakta och 

analysera de utmaningar som lyfts i granskningen avseende gränsdragning mellan 

samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelsens utskott.  

 Kommunstyrelsen rekommenderades tillse att reglementet för styrelse och nämnder 

uppdateras till följd av den nya förvaltningsorganisationen. Detta i syfte att tydliggöra 

vilken avdelning kommunstyrelsens jävsutskott skulle biträds av. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Till: Kommunstyrelsen 

 

 

 
 

 

 
   

            2022-02-11    

 

Kommunens revisorer 
 

 

 

      

     

    

  

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

 

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

av kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövningen genom jävsutskottet. Granskningen har 

syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid 

myndighetsutövning genom jävsutskottet. 

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen 

delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet . 

 

Granskningen visar att det i huvudsak finns riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som 

möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. Dock visar granskningen på vissa brister avseende 

följsamhet till lagstiftning och riktlinjer. Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till 

minskad risk för jäv. Däremot finns 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 respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att 

tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera aspekter att ta hänsyn till. 

Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa ärenden. Jävsutskottet 

har beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet och för vilket kommundirektören är 

projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har 

också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till jävsutskottet. I granskningen bedöms att 

kommundirektören och jävsutskottet bör anses som jäviga i de aktuella ärendena. Denna hantering 

av ärenden bedöms även medföra ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada, vilket 

revisionen ser allvarligt på.  

 

Granskningsrapporten innehåller rekommendationer till kommunstyrelsen och översänds med 

önskemål att erhålla svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av rekommendationerna 

som redovisas i rapporten. Svar önskas elektroniskt till thomas.edin@se.ey.com senast 2022-05-11. 

 

Uddevalla den 11 februari 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                                    Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                        1:e vice ordförande                      2:e vice ordförande 
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Granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt, 

revisionsrapport 

Sammanfattning 

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun 

genomfört en granskning av kommunens styrning av partneringprojekt. Granskningen 

har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av partneringsamverkan i 

större investeringsprojekt. 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 

och samhällsbyggnadsnämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskapat 

ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 

partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 

hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 

de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 

skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen. 

 

Av granskningen framkommer att samhällsbyggnadsförvaltningen har externt stöd av 

partneringledare i pågående projekt och rekommenderas att över tid bygga upp egen 

kompetens i denna för projekten väsentliga funktion. 

 

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för partneringprojekten och behöver säkerställa att 

de risker som finns kopplade till partneringprojekt är väl omhändertagna av 

förvaltningen och projektledningen.  

 

För att förtydliga och dokumentera ansvarsfördelning mellan involverade nämnder och 

samtidigt minska riskerna och säkerställa att kommunens partneringprojekt fungerar på 

ett ändamålsenligt sätt har kommunledningsförvaltningen anställt en projektchef för 

stadsutvecklingsprojektet, där ingångna partneringavtal ingår. Detta tillskott av resurser 

ska säkerställa att den interna kontrollen säkras, att återrapportering från pågående 

projekt sker samt att möjlighet att bidra till att öka samhällsbyggnadsnämnden 

kompetens inom området sker. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04 

Rapport från kommunens revisorer om granskning av styrning och kontroll av 

partneringprojekt 

Följebrev från kommunens revisorer om granskning av styrning och kontroll av 

partneringprojekt 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att överlämna kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04 som svar på 

revisionsrapporten 

 

Kommunstyrelse föreslår kommunfullmäktige 

 

att godkänna kommunstyrelsens svar 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunens revisorer 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Uddevalla kommun 
 Granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt 
 
 2022-01-26 

1 Sammanfattning 
Vi har av Uddevalla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens styrning av partneringprojekt.  
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden har genom samhällsbyggnadsförvaltningen tillskapat 
ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 
partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 
hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 
de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 
skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen.  
Riskdelningen i kommunens partneringprojekt avseende ekonomi och garantier är 
reglerad i upprättade avtal av vilka det framgår hur eventuella kostnadsökningar under 
projektens gång och under driftsfasen ska fördelas.  
Övriga risker utifrån framgångsfaktorer i partneringprojekt så som projektstyrning, 
organisation etc. är reglerade i dels ABT 06 och i Partneringkontrakt.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetar har en god kunskap om vad 
partneringprojekt innebär och vilka framgångsfaktorer som måste finnas på plats för att 
projekten ska fungera som önskat från kommunens sida. Det är sedan projektledarens 
ansvar att under kommunstyrelsen tillse att samtliga moment hanteras och eventuella 
avvikelser fångas upp tidigt.  
I dagsläget är samhällsbyggnadsförvaltningen beroende av stöd från Urkraft AB som 
partneringledare i pågående projekt. Över tid bör förvaltningen bygga upp egen 
kompetens i denna för projektens framgång väsentliga funktion.  
Det är dock oklart enligt vår mening hur kommunstyrelsen som ytterst ansvarig för 
partneringprojekten säkerställer att de risker som finns kopplade till partneringprojekt är 
väl omhändertagna av förvaltningen och projektledningen.  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att 

- Stärka sin interna kontroll av kommunens partneringprojekt avseende de 
faktorer som branschen identifierat som framgångsfaktorer för framgångsrika 
partneringprojekt 

- Löpande ta del av återrapportering från pågående partneringprojekt utifrån 
rubricerade framgångsfaktorer tillika riskfaktorer.  

-  Tillse att samhällsbyggnadsnämnden tillskapar egen partneringledarkompetens 
i syfte att göra sig mindre beroende av externa konsulter för denna funktion.  
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2 Inledning  
2.1 Bakgrund 

I samband med att KPMG har genomfört en granskning av säkerställande av 
beställarkompetens vid större mark- och exploateringsprojekt har revisorerna 
identifierat ett behov av att särskilt granska styrning, ledning och kontroll av 
partneringprojekt. KPMG har därför erhållit ett tilläggsuppdrag till granskning av 
beställarkompetens att särskilt fördjupa granskningen avseende styrning, ledning och 
uppföljning av partneringprojekt. 
 
Uddevalla kommun genomför en rad partneringprojekt och har även för avsikt att i 
utökad omfattning använda sig av denna typ av samverkan vid större 
investeringsprojekt under de närmaste åren.  
 
Det finns en rad risker kopplade till dessa typer av projekt, bland annat i samband med: 

- upphandling och avtalsskrivning 
- styrning och uppföljning under projektets gång 
- avslut och slutbesiktning 
- förvaltning av investeringen under hela avtalets livslängd 

 
Exempel på risker att vara uppmärksam på är: 

- bristande förfrågningsunderlag i form av otydliga krav på materialkvalitet, 
tekniska lösningar etc. i Allmänna bestämmelser 

- bristande uppföljning av att entreprenören genomför uppdraget enligt 
kravspecifikation i ABT 06 och uppdragstagarekontrakt 

- bristande oberoende hos byggkontrollant och byggherre 
- otydliga avtal avseende ansvarsfördelning av förvaltning och uppföljning under 

investeringens livslängd. 
 

Revisorerna bedömer att det finns en risk för att kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställt att de har en 
tillräcklig kontroll över partneringprojekt, vilket innebär att det finns en risk för fördyrade 
projekt, oegentligheter och bestickning. De har därför beslutat att komplettera tidigare 
granskning avseende beställarkompetens vid större mark- och exploateringsprojekt 
med en fördjupning kring styrning, ledning och uppföljning av partneringprojekt.  

2.2 Syfte och revisionsfråga  
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt.  
 
Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:  
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- Hur har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden utformat den interna 
kontrollen av partneringsamverkans olika faser: 

o Upphandling  
o Förstudie 
o Avtalsskrivande 
o Genomförande 
o Förvaltning 

- Vilka risker har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden identifierat i 
samband med Partnering? 

- Hur säkerställer kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att 
förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och andra för investeringen relevanta 
underlag och dokumentation tar hänsyn till kvalitets- och byggnormskrav under 
investeringens hela beräknade livslängd?  

- Hur säkerställer kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden en 
ändamålsenlig riskfördelning i projekten? 

- Hur säkerställer kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att 
samverkansformen bidrar till högre kvalitet och högre effektivitet?  

2.3 Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämndens styrning och 
kontroll av partneringsamverkan.  

2.4 Revisionskriterier 
• Kommunallagens 6 kap 6 § 

• ABT 06 

• Styrprinciper för partneringprojekt  

• Kommunens projektstyrningsmodell 

2.5 Ansvarig nämnd 
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

2.6 Metoder 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Analyser och 
bedömningar har gjorts utifrån ställda revisionsfrågor och uppställda revisionskriterier. 
Vi har lagt fokus i vår granskning på riskanalyser, internkontrollrutiner, dokumenterade 
avrapporteringar och förståelsen för hur partneringsamverkan fungerar bland 
förtroendevalda och tjänstepersoner.  
Rapporten är faktakontrollerad av samhällsbyggnadschefen, avdelningschef och 
projektledare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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2.7 Intervjuade och dokumentation  
I denna granskning har vi intervjuat: 

• Samhällsbyggnadschefen 

• Avdelningschef planering 

• Chef för projektenheten 
 
Vi har tagit del av följande dokumentation:  

- Agenda Workshop – Simhallen, 3 mars 2021 
- Beställning Fas 1 Huvuddel 1 Brandstation 
- Beställning Fas 2 Huvuddel 2 Brandstation  
- Beställning Urkraft AB – Rimnersvallen 
- Beställning signerad Fas 0 Rimnersvallen  
- Beställning Signerad Fas 1 Rimnersvallen 
- Signerat partneringkontrakt - Rimnersvallen 
- Beställning signerad Fas 1 – Simhallen 
- Beställning signerad Fas 2 – Simhallen  
- Partneringkontrakt signerat -Simhallen 
- Beställning Urkraft AB - Simhallen 
- Bilaga till partneringdeklaration – Simhallen 
- Utbildningsmaterial Partnering 
- Partnering – Tillämpningsföreskrifter - Byggherrarna 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Definition av partnering  

Partnering är en strukturerad arbetsform där de samverkande parterna genom 
gränsöverskridande samarbete skapar mervärde. Med gränsöverskridande menas att 
byggherrar, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer gemensamt löser en 
bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med 
öppna kort och där allas kunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av 
byggprocessen. (Urkraft AB)  

3.2 Kommunens arbete med partneringprojekt 
Uddevalla kommun är inne i en relativt intensiv investeringsfas. En rad större 
investeringsprojekt genomförs för tillfället. I en rad av dessa har kommunen valt 
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partnering som projektmodell. Just nu har kommunen tre pågående partneringprojekt, 
dessa är: 

• Nybyggnation Simhall/Rimnersbadet 
• Nybyggnation Brandstation 
• Ny-och ombyggnation Rimnersvallen 

Av samtliga kontrakt framgår att de är partneringkontrakt (totalentreprenad). Som 
komplement har särskilda partneringkontrakt tecknats. Kontrakten/avtalen utgår från 
ABT 06 och den avtalsmall som gäller för totalentreprenader. Av avtalen framgår: 

- Bakgrund och syfte  
- Definitioner av vad partnering innebär 
- Gemensamma mål och riktlinjer  
- Förutsättningar för att partnering ska fungera som driftsform 
- Ingående handling och dess inbördes ordning  
- Omfattning av entreprenaden  

o Faser och dessas innehåll och omfattning  
- Överlämnade och garantifas 
- Upphandling 
- Organisation 
- Ansvarsförhållanden 
- Ersättningar 
- Ekonomi 

o Öppna böcker 
o Fakturering 

- Krav på entreprenören under kontraktstiden 
- Försäkringar  
- Sekretess  
- Hantering av tvist 

Avtalen täcker enligt vår bedömning de delar som lyfts som väsentliga för att ett 
partneringprojekt ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. 

3.3 Stöd i projektstyrning vid partnering  
Kommunen har slutit ett avtal med Urkraft AB i syfte att kunna ta hjälp av dem i 
samband med upphandling av Rimnersvallen. De bistår även med utbildning av 
kommunens personal. Urkraft AB är ett bolag som specialiserat sig på upphandling, 
styrning och administration av partneringprojekt. Av avtalet framgår att Urkraft AB ska 
vara behjälpliga med: 



 

 7 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Uddevalla kommun 
 Granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt 
 
 2022-01-26 

- Utarbeta upphandlingsstrategi 
- Upprätta upphandlingsdokument och kravspecifikationer för upphandling av 

totalentreprenad med samarbetsformen partnering 
- Genomföra anbudsprövning och anbudsutvärdering 
- Genomföra anbudsintervjuer 
- Ta fram erforderliga beslutsunderlag och redovisningar 
- Utforma avtal samt modell för samverkan 
- Avtalsfrågor 

Urkraft AB har en tydlig modell för hur partneringprojekt ska planeras, genomföras och 
följas upp. Det är den modellen de utbildar kommunens medarbetare i och det är den 
modellen de tillämpar i sitt uppdrag i kommunen. Av styrmodellen framgår vad Urkraft 
AB bedömer måste vara på plats för att ett partneringprojekt ska kunna bli 
framgångsrikt (framgångsfaktorer)  
De lyfter fram vikten av: 

- En gemensam organisation 
o Styrgrupp 
o Projektstab 
o Projektledning 
o Stödfunktioner och konsulter 

- Gemensam ekonomi – öppna böcker 
o Full insyn i projektets ekonomi, offerter, inköp, bokföring, löner etc.  
o Gemensam uppföljning, analys av verkliga kostnadseffekter 
o Rätt produkt med rätt bemanning till rätt kostnad i rätt tid 
o Skapa hög kostnadsmedvetenhet hos alla parter 

- Gemensam hantering av risker och möjligheter 
o Risk- och möjlighetsanalyser 

- Gemensamma mål 
o Övergripande mål, projektmål och uppföljning för samarbetet 

 Kvalitet  
 Ekonomi 
 Arbetsmiljö 
 Socialt hållbart 
 Tid 
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Om detta inte är på plats och accepterat av samtliga samverkande parter finns det risk 
för att partneringprojekt inte fungerar som tänkt och kommunen som beställare inte 
kommer få det som den anser sig ha upphandlat.  

3.4 Kravställande i förfrågningsunderlag 
Som grund för samtliga partneringprojekt finns ”Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader” (ABT 06). Dessa bestämmelser är framtagna av byggbranschen 
och är avsedda att användas vid upphandlingar och avtalsskrivande vid 
totalentreprenader. De är ett stöd för både byggherren och entreprenören genom hela 
projektet. ABT 06 reglerar i grunden vad som är byggherrens ansvar och vad som är 
entreprenörens ansvar. ABT 06 utgör kravspecifikation genom hela projektet och är 
styrande och vägledande vid eventuella diskussioner kring mål, uppdrag, kvalitet, 
ekonomi etc. I ABT 06 med bilagor reglera hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det 
bygger på att parterna har kunskap om den senaste tekniken, materialkunskap och 
regelverk. 
Som komplement till ABT 06 tecknas oftast ett uppdragstagarekontrakt. Det reglerar 
entreprenörens ansvar för investeringens funktionalitet efter ianspråktagande av 
projektet. Syftet är att klargöra vem som ansvarar för att åtgärda eventuella brister som 
framkommer under garantitiden.  

3.5 Riskdelning 
Riskdelningen i projekten sker inom ramen för riskanalys och avtalets utformning. I 
vissa projekt har de diskuterat ner på en hög detaljnivå kring fördelning av kostnader 
etc. I partneringprojekt gäller självkostnadsprincipen så det är väsentligt att byggherren 
har god kontroll över upparbetade kostnader ställt till färdigställande grad och 
materialanvändning. Av avtalen framgår hur riskdelning ska ske vid eventuella 
kostnadsavvikelser eller om kommunen avslutar samarbetet i förtid.  

3.6 Framgångsfaktorer för partneringprojekt 
För att ett partneringprojekt ska fungera och blir framgångsrikt krävs att en rad faktorer 
och omständigheter finns på plats och fungerar som tänkt. Väsentligt för att ett 
partneringprojekt ska bli framgångsrikt är enligt styrmodellen för partnering:   

- Att skapa en gemensam förståelse för beställarens behov och krav 
- Att skapa en samsyn kring projektet 
- Att komma överens om gemensamma mål, roll- och ansvarsfördelning 
- Att börja bygga teamet för att på sikt etablera ett effektivt projektteam 
- Att bli inspirerad och lära sig av gruppens tidigare erfarenheter 
- Att utarbeta en gemensam partnering/överenskommelse (det moraliska 

kontraktet) 
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3.7 Kommunens styrning för att säkerställa framgångsfaktorer i 
partneringprojekt  
Syftet med att arbeta i partneringprojekt är att kommunen ska uppnå en ökad 
effektivitet i byggprojekten. Genom samverkan och samarbete skapas färre gap mellan 
byggherren (kommunen) och entreprenören. Genom att samarbeta genom hela 
uppdraget ska kvalitet och kostnadskontroll säkerställas. Genom att entreprenören 
kommer in tidigare i projektet än i mer traditionella projekt, får denne en bättre inblick 
och förståelse för vad det är kommunen avser uppnå med investeringen och 
kommunen erhåller en bättre kontroll över arbetets gång enligt dem vi intervjuat.  
För att skapa och upprätthålla den styrmiljö som krävs för att partneringprojekt ska 
fungera som tänkt har Uddevalla kommun som tidigare nämnts anlitat konsultföretaget 
Urkraft AB. Urkraft AB ansvarar för utbildning av kommunens personal kring vad 
partneringprojekt innebär samt för att hålla i uppstartsmötet och workshops kring 
framgångsfaktorerna där även entreprenören deltar.  
 
En framgångsfaktor som de vi intervjuat lyfter är förfrågningsunderlaget. Genom ett väl 
genomarbetat förfrågningsunderlag skapas en förståelse för de krav som kommunen 
ställer på entreprenören och på hur projektorganisationen ska se ut och bemannas.  
Förfrågningsunderlaget arbetar kommunen fram i workshops tillsammans med Urkraft 
AB.  
 
Som ansvarig för det förberedande arbetet finns alltid en så kallad partneringledare för 
projektet. Partneringledarens ansvar är att på ett kunnigt sätt planera och leda arbetet 
för att nå den grad av samverkan som ska uppnå i projektet. Dennes roll är därmed att 
skapa en miljö genom hela projektet som innebär att alla inblandade samarbetar och 
samverkar på ett bra sätt. Förvaltningen får stöd i att utforma avtalet på ett 
ändamålsenligt vis av upphandlingsenheten. Då så krävs tar de även hjälp av 
kommunens jurist.  
Så fort beslut tagits om vilken anbudsgivare som erhåller uppdraget ska 
partneringledaren påbörja sitt arbete och kalla samman de kompetenser som ska 
samarbete i projektets olika delar av projektet. Även in denna del startar arbetet med 
en workshop i syfte att omgående skapas en samsyn och en förståelse för de krav som 
kommunen som beställare och byggherre har avseende tillgång till kompetens, kvalitet, 
ekonomistyrning etc. Partneringledaren är med genom hela arbetet och har ett 
huvudansvar för hur uppstartsarbetet bedrivs. Vid behov genomförs ytterligare 
workshops för att säkerställa att kommunen och entreprenören har en samsyn på 
projektet och hur det ska genomföras. Även vid återkommande byggmöten sker en 
avstämning av att parterna är överens om mål, ansvarsfördelning, kvalitet etc.   
En budget för projektet arbetats fram i samband med att förfrågningsunderlag tas fram 
och upphandling genomförs. En stor del av budgetarbetet sker i förstudien (fas 1). 
Precisering av budget sker i början av genomförande fasen (fas 2) tillsammans med 
entreprenören. Genom hela projektet sker sedan avstämningar mot budget. De konton 
som av någon anledning avviker väsentligt mot budget följs upp särskilt.  
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För att partneringprojekt ska fungera krävs att kommunen har en hög närvaro i 
projektet. Partnering kräver att kommunen skjuter till lite mer personalresurser än i mer 
traditionella projekt och kräver en annan typ av dialog med entreprenören.  
Simhallen lyfts som ett exempel av de vi intervjuat som ett projekt som fungerar i linje 
med idéen om partnering. Där har de suttit ner och diskuterar kvalitet, materialval, 
risker, svårigheter, utmaningar och lösningar. Det är enligt dem vi intervjuat i denna fas 
som det byggs upp en acceptans för beställarens behov och krav. Det är viktigt att de 
genom partnering får tillgång till rätt kompetens som kompletterar kommunens egen. 
Mål och strategier formuleras och dokumenteras. Ett stort ansvar vilar på 
projektledaren, det är denne som ska se till att det hela håller ihop tillsammans med 
partneringledaren från Urkraft AB.  
Då kommunen ger sig in i mer komplicerade projekt är det viktigt att de har ett högre 
krav på förarbete och uppstart än i mindre komplicerade projekt. ABT 06 reglerar 
garantin i projekteten, både i investeringsfasen och driftsfasen. Det är väsentligt att alla 
parter är med och att överlämnandefasen fungerar väl.  
I samband med att de avslutar fas 1 kan de alltid avsluta relationen om de bedömer att 
det inte fungerat i uppstarten.  

3.8 Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens interna 
kontroll vid partneringprojekt 
Huvuddelen av den interna kontrollen av partneringprojekt sker inom ramen för 
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar för styrning och uppföljning av 
partneringprojekt. Det praktiska ansvaret för den interna kontrollen i 
genomförandefasen har kommunens projektledare. Det övergripande ansvaret har 
kommunstyrelsen.  
Förvaltningen har checklistor som de arbetar efter då de upprättar förfrågningsunderlag 
och utvärderar anbud. I samband med att anbuden utvärderas deltar en rad olika 
kompetenser från förvaltningen så som personer med kunskap om el, VVS, 
materialkunskap etc. Om det handlar om fastighetsbyggnation tar de alltid med en 
markspecialist i arbetet. De vi intervjuat bedömer att det finns en god kompetens i 
förvaltningen avseende upphandling av partneringprojekt. De upplever att förvaltningen 
arbetar mycket noggrant i upphandlingsprocessen. Det sker återkommande 
avstämningar under projektets gång så att det alltid finns rätt kompetens att tillgå. 
Huvudsakligen har de tillgång till kompetensen inom förvaltningen, men kan ta hjälp av 
extern kompetens om det krävs.  
En väsentlig punkt som de vi intervjuat lyfter fram är vikten av insyn i entreprenörens 
ekonomistyrning av projekten. Det är väsentligt att ha tillgång till fakturor och underlag 
för att kunna utöva intern kontroll och uppföljning. Vid varje fakturaavstämning erhåller 
kommunen underlag så som beställningar, följesedlar och verifikationer. Det ske 
löpande stickprovskontroller kopplat till en öppen dialog kring kostnader och underlag. 
Utifrån underlaget gör sedan kommunen stickprovskontroller så att de kan se att det är 
rätt material, rätt mängd etc. som är beställt och levererat. Genom att ta del av 
följesedlar kan kommunen kontrollera till exempel beställd betongkvalitet. Genom att 
de följer upp de egenkontroller som görs kan de kontrollera arbetsmiljö, medarbetare 
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etc. Kommunen har även tillgång till leverantörens ekonomisystem så att de kan gå in 
och göra kontroller direkt i systemet.  
Genom att begära in garantier för leverans av material och genom att de följer upp 
egenkontrollerna säkerställer projektledaren att det inte köps in material på projektet 
som egentligen är att hänföra till andra projekt.   
Inför kontroller och stickprov gör projektledaren en riskbedömning, var kan det finnas 
risk för oriktigheter eller felaktigheter? De lyfter som exempel kontroll av tätskyddet i 
simhallen. Där gör de extra kontroll för att säkerställa att arbetet är korrekt genomfört 
och att skyddet håller kvalitet. Andra områden är ventilation, el samt vatten och avlopp.  
I partneringprojekt är det självkostnadsprincipen som gäller i den rörliga kostnadsdelen. 
För att det ska fungera är det viktigt att ekonomistyrning och intern kontroll fungerar. 
Genom att kontinuerligt följa upp ekonomin sker en löpande kontroll av den 
ekonomiska utvecklingen i projektet. Ekonomin finns med som punkt på samtliga bygg- 
och uppföljningsmöten. Den största risken utifrån ekonomin är att de budgeterat fel från 
början. Något som är svårt att veta innan projektet är helt slutfört. Det är därför väldigt 
viktigt att de har ett etablerat välfungerande samarbete med entreprenören som bygger 
på partneringprojektens idé.  Det är även viktigt att kommunen som byggherre har gjort 
en budget inför diskussionerna med entreprenören så att de har en god grund att föra 
diskussionerna på.  
Vid våra intervjuer lyfts som exempel bygget av den nya simhallen. De arbetar aktivt 
med att gå igenom de risker som finns med projektet, de stämmer löpande av budget 
och projektets tidsplan. Kommunen har även tillgång till entreprenörens ekonomiska 
redovisning för projektet. 

3.9 Hantering av identifierade risker i samband med 
partneringprojekt 
Att genomföra ett partneringprojekt tar mycket tid. En kritisk fas som förvaltningen lyfter 
är upphandlingsfasen. Det gäller att synkronisera arbetet inom förvaltningen så att det 
blir både effektivt och kvalitativt. Det finns inom förvaltningen en person som har ett 
särskilt ansvar att stämma av frågor som ska-krav och uppföljningskrav i 
förfrågningsunderlag och avtal.  
Inför tilldelningsbeslut och avtalsskrivande görs en genomgång av avtalsförslaget så att 
det möter kommunens krav och uppfyller ABT 06. Det är enligt dem vi intervjuat viktigt 
att både kommunen som byggherre och entreprenören har en bra inställning till 
utgångspunkterna för partnering som uppdragsform.  
Det är även väsentligt att kommunen har en bra och stabil organisation på plats då 
projektet drar igång så att de kan möta entreprenörens kompetens under 
genomförandefasen. Det kan annars uppstå obalanser i styrning och ledning av 
projektet. Det är viktigt att kommunen och entreprenören är ”på samma sida” så att de 
har samma bild av risker, budgetförutsättningar etc.  
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3.10 Säkerställande av kvalitet och effektivitet i kommunens 
partneringprojekt 
Det ligger ett ansvar på entreprenören att hela tiden arbeta med att se på olika 
möjligheter att hitta lösningar som är effektivare utan att det innebär en lägre kvalitet. I 
de projekt som hittills drivits som partneringprojekt i kommunen är förvaltningen nöjda 
med hur entreprenören tagit sitt ansvar i dialog med dem som byggherre. 
Entreprenören har vägt in aspekter som hållbarhet och miljö i val av lösningar. De har 
bidragit med mycket kompetens som förvaltningen har nytta av i framtida projekt. Ett 
exempel som lyfts i samband med våra intervjuer är byggandet av den nya 
brandstationen.  

3.11 Öppenhet och lärande  
För att ett partneringprojekt ska fungera och uppfylla syftet är det väsentligt att det 
råder en öppenhet mellan parterna, att det finns utrymme att lära av varandra och att 
parterna delar med sig av sin kompetens. Förvaltningen anser att entreprenörerna 
delar med sig av sitt kunnande kring materialval och hållbarhetsfrågor på ett bra sätt. 
Det är viktigt då det finns många krav kring dessa delar och ett regelverk som 
förändras.  

3.12 Risker med partnering 
Det finns idag relativt omfattande kunskap kring de risker och svårigheter som är 
förknippade med partnering. Dessa erfarenheter som branschen har gjort bör enligt vår 
mening ligga till grund för hur den interna kontrollen av partneringprojekt bör utformas i 
Uddevalla kommun. Risk/framgångsfaktorer som lyfts av branschföreträdare är:  

- Rätt utformade avtal 
- Attityder och öppenhet från samtliga involverade parter 
- Vi-känsla i det gemensamma teamet och bland yrkesarbetarna i projektet 
- Organisation 
- Uppstartsmöte och löpande temperaturmätning av kulturen i 

projektorganisationen 
- Bemanning 
- Ekonomistyrning 
- Värderings- och kulturbygge 
- Mätbara och specifika mål som underlättar uppföljning under projektets gång 

och vid avslut 
- Systematisk uppföljning  
- Tydligt uppdrag till entreprenören i projektet olika faser 
- Korrekta kalkyler så att inte ”luft” byggs in i kalkylen under fas 1.  
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- Entreprenören ska redovisa underentreprenörer 
- Tydligt fördelat ansvar för styrning och ledning i projektets olika faser 

De punkter som lyfts av branschen överensstämmer väl med de framgångsfaktorer 
som Urkraft AB identifierat för framgångsrika partneringprojekt.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden har genom samhällsbyggnadsförvaltningen tillskapat 
ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 
partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 
hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 
de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 
skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen.  
Riskdelningen i kommunens partneringprojekt avseende ekonomi och garantier är 
reglerad i upprättade avtal av vilka det framgår hur eventuella kostnadsökningar under 
projektens gång och under driftsfasen ska fördelas.  
Övriga risker utifrån framgångsfaktorer i partneringprojekt så som projektstyrning, 
organisation etc. är reglerade i dels ABT 06 och i Partneringkontrakt.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetar har en god kunskap om vad 
partneringprojekt innebär och vilka framgångsfaktorer som måste finnas på plats för att 
projekten ska fungera som önskat från kommunens sida. Det är sedan projektledarens 
ansvar att under kommunstyrelsen tillse att samtliga moment hanteras och eventuella 
avvikelser fångas upp tidigt.  
I dagsläget är samhällsbyggnadsförvaltningen beroende av stöd från Urkraft AB som 
partneringledare i pågående projekt. Över tid bör förvaltningen bygga upp egen 
kompetens i denna för projektens framgång väsentliga funktion.  
Det är dock enligt vår mening oklart hur kommunstyrelsen som ytterst ansvarig för 
partneringprojekten säkerställer att de risker som finns kopplade till partneringprojekt är 
väl omhändertagna av förvaltningen och projektledningen.  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att 

- Stärka sin interna kontroll av kommunens partneringprojekt avseende de 
faktorer som branschen identifierat som framgångsfaktorer för framgångsrika 
partneringprojekt 

- Löpande ta del av återrapportering från pågående partneringprojekt utifrån 
rubricerade framgångsfaktorer tillika riskfaktorer.  

-  Tillse att samhällsbyggnadsnämnden tillskapar egen partneringledarkompetens 
i syfte att göra sig mindre beroende av externa konsulter för denna funktion.  
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Till: Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

 

 
   

            2022-02-11    

 

Kommunens revisorer 
 

 

 

      

     

    

  

Granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt 

 

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

granskning av kommunens styrning av partneringprojekt. Granskningen har syftat till att bedöma om 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 

uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt.  

 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och samhälls-

byggnadsnämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskapat ändamålsenliga 

förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av partneringsamverkan i större 

investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för hur den interna kontrollen av projektens olika 

faser ska ske. Styrning och ledning följer de rutiner som kommunen har utarbetat för sin 

projektledning i övriga projekt, med den skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad 

genom hela processen.   

 

Av granskningen framkommer att samhällsbyggnadsförvaltningen i dagsläget är beroende av stöd 

från Urkraft AB som partneringledare i pågående projekt. Över tid bör förvaltningen bygga upp egen 

kompetens i denna för projektens framgång väsentliga funktion.   

 

Det framgår dock att det är oklart hur kommunstyrelsen som ytterst ansvarig för partneringprojekten 

säkerställer att de risker som finns kopplade till partneringprojekt är väl omhändertagna av 

förvaltningen och projektledningen. 

 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Uddevalla den 11 februari 2022 

 

 

 

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

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

God ekonomisk hushållning 2022 för Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger i 11 kapitlet, § 1 att kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning för kommunen och dess bolag, stiftelser och kommunalförbund. 

 

God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag 

och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna möta nedgångar och kriser i 

samhällsekonomin. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Varje 

generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande 

generationer. Kommunkoncernens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där 

kommunkoncernens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov. Begreppet god 

ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 

 

Kommunen och den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när finansiella mål 

och verksamhetsmässiga mått visar god måluppfyllelse.  

 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när samtliga finansiella mål och 2/3-delar av de 

verksamhetsmässiga måtten visar måluppfyllelse/förbättring.  

 

Kommunala bolag, stiftelser och kommunförbund har god ekonomisk hushållning när finansiella 

mål och de verksamhetsmässiga måtten, enligt kommunfullmäktiges beslut, visar 

måluppfyllelse/förbättring.  

 

Den kommunala koncernen har god ekonomisk hushållning när kommunen och 2/3-

delar av bolag, stiftelser och kommunalförbund har god ekonomisk hushållning. 

 

Uddevalla Vatten ABs utvärdering är att bolaget har god ekonomisk hushållning när 

samtliga finansiella mål och minst 50 procent av de verksamhetsmässiga målen uppnås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-04 

Skrivelse från Uddevalla Vatten AB om god ekonomisk hushållning 2022 

Bolagsstyrningsrapport från Uddevalla Vatten AB tillhörande god ekonomisk 

hushållning 

Protokoll nr 1från Uddevalla Vatten AB styrelsemöte 2022-02-17 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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att godkänna Uddevalla Vatten ABs utvärdering av god ekonomisk hushållning 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Vatten AB 
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Bolagsstyrningsrapport 2021 – Uddevalla Vatten AB 
 

2013-01-01 bildade Uddevalla kommun kommunalt VA-anläggningsbolag, Uddevalla 

Vatten AB och man går in och blir delägare i driftbolaget Västvatten AB. 

 

Bolagets huvuduppgift är att ta hand om det kommunala VA-nätet i Uddevalla. Vi 

avleder och renar avloppsvatten, avleder dagvatten samt producerar och levererar 

dricksvatten hela vägen till kranen.  

 

Ägarstyrning 

 

Samtliga ledamöter i styrelsen för Uddevalla Vatten AB tillsätts av Uddevalla 

kommun. Ledamöter i bolagets styrelse är företrädare för kommunen. 

 

Styrelsens arbete 

 

Styrelsen består idag av sju (7) ledamöter varav en (1) är ordförande samt fyra (4) 

ersättare. 

 

Styrelsen har under året haft fem (5) styrelsemöten. Pga. Covid-19 så har två (2) 

möten varit fysiskt/digitala och övriga har varit enbart digitala möten (via Teams). 

 

Inför varje styrelsemöte har ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande 

ett beredningsmöte tillsammans med VD, där de bereder och fastställer dagordning 

för kommande möte. 

 

I korthet har styrelsen bland annat behandlat och diskuterat följande: bolagets 

ekonomi och verksamhet, taxenivå, budget, långsiktig utveckling av bolaget, 

pågående och kommande projekt. 

 

Utöver detta fick styrelsen i juni en genomgång samt studiebesök på bland annat den 

nybyggda vattenreservoaren vid Timanstorpet samt vid Åh.  

 

Under november genomfördes ett styrelsearbetsmöte med långsiktig investerings- 

och reinvesteringsplan på agendan. 

 

Sammanträdena skall följa följande plan (utdrag ur arbetsordningen) 

- Februari Årsredovisning, Förberedelse för bolagsstämma 

Styrelseutvärdering, Uppföljning styrkort 

Närståendedokumentation 
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- Mars/april  

- Maj/juni Tertialrapport, Arbetsordning, VD-instruktion,  

Konstituering efter bolagsstämma, Budgetinformation 

- September/okt Tertialrapport, Slutrapport Internkontroll, Internkontrollplan            

  Beslut budget och rullande verksamhetsplan, Styrkort 

- November/dec Måluppföljning 

 

 

Styrelsen har bland annat beslutat om följande under 2021: 

• Att föreslå Uddevalla kommun att bilda en fastighet kring Skansverket ARV 

inklusive Bastionen 12 för att verket skall kunna vara kvar på lång sikt. 

• Att ett nytt tillstånd för Skansverkets avloppsreningsverk söks för en 

årsmedelbelastning om 55 000 personekvivalenter. 

• Antagit en ny affärsplan. 

 

Utvärdering av styrelsen  

 

Styrelsen har utvärderat sitt arbete från år 2021. Styrelsen anser sammanfattningsvis 

att arbetet bedrivs tillfredställande, men jobbar på att utveckla sitt arbete än mer i 

riktning mot långsiktigare strategiskt arbete. 

 

Utvärdering av verkställande direktören 

 

Styrelsen utvärderar fortlöpande verkställande direktör arbete genom att följa 

verksamhetens utveckling och att ta del av VD:s skriftliga och muntliga rapporter vid 

styrelsemötena. 

Styrelsen har utvärderat verkställande direktörens arbete och bedömer hans insatser 

som väl fungerande. 

 

Revisorer 

 

Vid bolagsstämman valdes revisionsbyrån Ernst & Young. 

 

Lekmannarevisor 

 

Bolagets lekmannarevisor har uppdrag att granska att bolagets verksamhet sköts på 

ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Samtliga handlingar och protokoll är 

tillgängliga för lekmannarevisionen.  

På bolagsstämman anmäldes lekmannarevisor. 
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Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv, verksamhetsföremål och det 

kommunala ändamålet 

 

Ägardirektiv 

 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av kommunen 

utfärdade direktiv och av kommunfullmäktige fastställda mål och nyckeltal om de ej 

står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller 

författning. 

 

Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv: 

 

Styrelsen beaktar innehållet i ägardirektiv och arbetar aktivt med att uppfylla dem.  

I all väsentligt är ägarens direktiv för år 2021 uppfyllda.  

 

Verksamhetsföremål 

 

Bolagets verksamhet består av fem vattenverk där anläggningen Marieberg 

vattenverk är huvudsakliga produktionsenheten, sex reningsverk varav Skansverket 

är det största, samt tillhörande ledningsnät.  

 

Verksamheten producerar kommunalt vatten och tar hand om spill och dagvatten för 

kommunens medborgare. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, och vara ekonomiskt 

självbärande. 

 

Kommunala ändamålet 

 

Varje kommun ansvarar för att planera för sina medborgares behov av vatten och 

avlopp. De skall även säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning 

som bidrar till bra miljö och god ekologisk status i våra vattendrag, sjöar och hav.   

 

 

Intern styrning, risker och kontroll 

 

Risker och bedömning 

 

Bolaget har en riskanalys som uppdateras löpande. Bolaget jobbar aktivt för att 

förutse och minimera risker. 

Vid varje nytt projekt skall det göras en riskbedömning enligt arbetsdokumentet, Risk- 

och sårbarhetsanalys. 
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Internkontroll 

 

Bolaget har en dokumenterad process för internkontrollarbetet, vilken årligen beslutas 

av bolagets styrelse. 

 

 

Ärenden till Kommunfullmäktige 

• Investeringsbudget år 2021 

• Verksamhetsområde Rotvik 1:9 

• Brukningsavgift för 2022, Uddevalla Vatten AB 

• Anläggningsavgift för 2022, Uddevalla Vatten AB 

• Investeringar 2022 med plan för 2023-2024, Uddevalla Vatten AB 

• Budget 2022 med plan för 2023-2024, Uddevalla Vatten AB 

• God ekonomisk hushållning 2021, Uddevalla Vatten AB 

• Verksamhetsområde Furuhall etapp 4 

• Verksamhetsområde Å-Lärkhöjden 

 

Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion 

 

Kommunstyrelsen utser ombud och lämnar instruktioner inför bolagens stämma. 

Styrelseprotokoll samt annan information anmäls till kommunstyrelsen löpande under 

året.  

 

 

Under hösten bjöd Uddevalla kommun in alla bolag i kommunen till Planeringsdialog. 

 

I mars månad genomfördes en företagsdag. 

 

Under våren genomgick styrelsen en styrelseutbildning av PWC. 

 

I början av året signerades avtalet med Trollhättans Energi AB, ang Vänerledning. 

 

Bolagen har fått i uppdrag av ägarna (Ägarsamråd 2020-04-21) att arbeta med 

förslag till uppdatering av styrdokument. Förslag har varit ute hos ägarna på remiss 

och nu har ordförande i respektive bolag sammanställt inkomna synpunkter i en ny 

utgåva. 

Den nya utgåvan planeras att skickas till respektive ägarkommun för beslut i januari 

2022. 
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Denna bolagsstyrningsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 

 

 

Uddevalla den 17 februari 2022 

 

 

Uddevalla Vatten AB 

Styrelsen 
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God Ekonomisk hushållning 2022 
Enligt Kommunallag (2017:725) 11 kap. 1§ ska kommunala bolag ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Vår definition för att Uddevalla Vatten AB 

ska ha en god ekonomisk hushållning är att bolaget ska uppnå minst 50 % av de i 

detta dokument angivna verksamhetsmål samt uppnå de båda finansiella målen. 

Bolagsmål 1 - Arbeta förebyggande och strukturerat för att minska 

verksamhetens miljö och klimatpåverkan 

Verksamhetsmål 1 - minska mängden externt köpt energi 

Beskrivning Mål 2022 Uppföljning 

Installera solceller, Marieberg 16 000 kwh/år* 
Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftschef och ytterst VD 

*Energieffektivisering enligt leverantörens angivna effekt. Genomförd åtgärd innebär uppnått 

mål. 

Verksamhetsmål 2 - minska mängden externt köpt energi 

*Energieffektivisering enligt leverantörens angivna effekt. Genomförd åtgärd innebär uppnått 

mål. 

Verksamhetsmål 3 - minska mängden externt köpt energi 

*Beräkning: 5,3 kWh per mil, ett besök per halvår till var och en anläggning, ca 300 

anläggningar - 2 mil att köra till var och en anläggning. Genomförd åtgärd innebär uppnått mål. 

Verksamhetsmål 4 - minska mängden externt köpt energi 

*Energieffektivisering 3 600 kWh per 1000 körda mil, 4 250 körda mil/år. Genomförd åtgärd 

innebär uppnått mål. 

Beskrivning Mål 2022 Uppföljning 

Installera luftvärmepumpar, 
Västgötavägen 30 

16 000 kwh/år* 

Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftschef och ytterst VD 

Beskrivning Mål 2022 Uppföljning 
Modernisera anläggningar så att 
de blir automatiserade och 
uppkopplade 

6 000 kwh/år* 
Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftsschef och ytterst VD 

Beskrivning Mål 2022 Uppföljning 

Byt till miljövänligare fordon och 
minska fordonsflottan 

15 300 kwh/år 
Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftschef och ytterst VD 
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Datum: 2022-01-24 
Dnr: 2022/035 

 

 

 
Verksamhetsmål 5 - minska mängden externt köpt energi 

 

Verksamhetsmål 6 - minska mängden externt köpt energi 

 Bolagsmål 3 - Ekonomisk stabilitet  

Finansiellt mål 1 - Kostnadstäckning 

Beskrivning Mål 2022 Uppföljning 
För varje enskilt år ska 
kostnaderna* 
täckas av intäkterna** + tidigare 
års överuttag  

100 % 

Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
ekonomichef och ytterst VD 

* Om ett enskilt års kostnader överstiger det enskilda årets intäkter ska detta underuttag 

återställas med hjälp av överuttag inom tre år.  

** Om ett enskilt års intäkter överstiger det enskilda årets kostnader ska detta överuttag 

antingen återställas inom tre år eller läggas i en VA-fond. 

Finansiellt mål 2 - Betalningsförmåga 

Beskrivning Mål 2022 Uppföljning 
Vi ska ha en hög 
kassalikviditet*, d.v.s. 
betalningsförmågan på kort sikt 
ska vara god. 

100 % 
Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut 
av ekonomichef och ytterst VD 

*Vid beräkning inkluderas outnyttjad checkkredit i omsättningstillgångarna. 

Beskrivning Mål 2022 Uppföljning 

Läcksökning, fjärravlästa 
vattenmätare, flödesmätning 

16 000 kwh/år* 

Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftschef och ytterst VD 

Beskrivning Mål 2022 Uppföljning 

Driftåtgärder/Dagbok/Projekt 10 000 kwh/år* 
Måluppföljning sker 
vid delårs- och årsbokslut av 
driftschef och ytterst VD 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 2022/00166 

Revidering av bestämmelser och tillämpningsanvisningar för 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige 2021-10-13 beslutade att de förändringar som rör förtroendevaldas 

pension och en övergång till OPF-KL ska träda i kraft vid den tidpunkt som 

kommunstyrelsens personalutskott beslutar. Det framgår att nuvarande 

försäkringslösning ska avvecklas vilket gör att det inte kunde fastställas en tidpunkt för 

övergången.  

Det visade sig vara svårt att avveckla nuvarande försäkringslösning utan försämringar 

för de förtroendevalda i Uddevalla kommun. Det förslås nu i stället en revidering av 

nuvarande ”Bestämmelser om pension” så att det överensstämmer med OPF-KL 18 och 

döps om till ”Riktlinjer för omställningsstöd och pension” utifrån kommunens riktlinjer.  

Dessutom föreslås en justering på tillämpningsanvisningar som togs i personalutskottet 

2021-12-01. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-03-16 

Personalutskottets protokollsutdrag § 16 2016-04-06 

Bilaga 1 OPF-KL Rev för Trygg Politiker Pension 

Reviderad Riktlinjer för omställningsstöd och pension -bilaga 

Reviderad Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension-bilaga 

Förslag till rutin för ansökan och handläggning av omställningsstöd -bilaga 

Beslut 

Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  

att besluta om reviderade Bestämmelser om pension att gälla från 2022-01-01 samt att 

döpa om bestämmelserna till Riktlinjer för omställningsstöd och pension, 

att godkänna revidering av tillämpningsanvisningarna samt 

att godkänna rutin för ansökan och hantering av omställningsstöd.  

 

 
Vid protokollet 

Annika Thorström 

 

Justerat 2022-04-11 

Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD)   



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Lönechef Caritha Jacobsson 

Telefon 0522-69 60 31 
caritha.jacobsson@uddevalla.se 

 

Revidering av bestämmelser och tillämpningsanvisningar för 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige 2021-10-13 beslutade att de förändringar som rör förtroendevaldas 

pension och en övergång till OPF-KL ska träda i kraft vid den tidpunkt som 

kommunstyrelsens personalutskott beslutar. Det framgår att nuvarande 

försäkringslösning ska avvecklas vilket gör att det inte kunde fastställas en tidpunkt för 

övergången.  

 

Det visade sig vara svårt att avveckla nuvarande försäkringslösning utan försämringar 

för de förtroendevalda i Uddevalla kommun. Det förslås nu i stället en revidering av 

nuvarande ”Bestämmelser om pension” så att det överensstämmer med OPF-KL 18 och 

döps om till ”Riktlinjer för omställningsstöd och pension” utifrån kommunens riktlinjer.  

 

Dessutom föreslås en justering på tillämpningsanvisningar som togs i personalutskottet 

2021-12-01. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-03-16 

Personalutskottets protokollsutdrag § 16 2016-04-06 

Bilaga 1 OPF-KL Rev för Trygg Politiker Pension 

Reviderad Riktlinjer för omställningsstöd och pension -bilaga 

Reviderad Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension-bilaga 

Förslag till rutin för ansökan och handläggning av omställningsstöd -bilaga 

Förslag till beslut  

Personalutskottet beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om reviderade 

Bestämmelser om pension att gälla från 2022-01-01 samt att döpa om bestämmelserna 

till Riktlinjer för omställningsstöd och pension 

 

att godkänna revidering av tillämpningsanvisningarna 

 

att godkänna rutin för ansökan och hantering av omställningsstöd 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-03-16 Dnr KS 2022/00166 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

2016-04-06 beslutade personalutskottet att godkänna reglemente för pensioner till 

förtroendevalda (OPF-KL) samt utfästelse av Trygg politikerpension, så kallad 

”Anpassad OPF-KL”. I samband med övergången förhandlade dåvarande 

personalchefen Håkan Kragnert bort PBF (pensionsbestämmelser för förtroendevalda i 

kommuner, landsting och regioner) för berörda förtroendevalda mot att de fick en 

premiebestämd pension som försäkrades. Detta berörde Elving Andersson, Essam El-

Naggar, Magnus Jakobsson. Ingemar Samuelsson, Evy Gahnström samt Henrik 

Sundström. När kommunen sedan tecknade sig för TPP lades samtliga politiker in i 

detta koncept framåt i tiden. Därmed gäller från detta endast Trygg politikerpension för 

förtroendevalda i Uddevalla kommun.  

I kommunfullmäktige 2021-10-13 § 206 beslutades att de förändringar som rör 

förtroendevaldas pension och en övergång till OPF-KL ska träda i kraft vid den tidpunkt 

som kommunstyrelsens personalutskott beslutar. Det framgår att nuvarande 

försäkringslösning ska avvecklas vilket gör att det inte kunde fastställas en tidpunkt för 

övergången.  

Till ärendet följde Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18) från Sveriges kommuner och regioner samt ett utkast på 

tillämpningsanvisningar till bestämmelsen. Kommunfullmäktige uppdrog åt 

personalutskottet att fastställa tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL.  

2021-12-01 beslutade (§46) personalutskottet om tillämpningsanvisningar för 

omställningsstöd och pension. 

Det visade sig att det var besvärligt att säga upp nuvarande försäkringslösning. 

Resultatet skulle bli att kommunen fått hantera två olika lösningar för förtroendevaldas 

pensionsavsättning framöver.  Dessutom skulle det inte kunna erbjudas arvodesväxling. 

Därmed föreslås nu att i stället anpassa de bestämmelser om omställningsstöd och 

pension som redan är beslutade 2016- 04-06 med syfte att få med de förändringar som 

tillkommit i OPF-KL 18.  

Förslag på justeringar bifogas i bilaga. Bestämmelser om omställningsstöd och pension 

ändras till Riktlinjer för omställningsstöd och pension i enlighet med kommunens 

riktlinjer. 

 

 

 

Malin Krantz  Caritha Jacobsson 

Kommundirektör Lönechef 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Personalutskottet 

 

2016-04-06 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 16 Dnr KS 2016/00167  

Pensionsavsättning till förtroendevalda 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan tidigare valt att försäkra pensionsåtagandena för de 

anställda och vill hantera de förtroendevaldas pensioner på samma sätt. Det blir enklare, 

billigare och den förtroendevalda kan själv styra över sin pension. Hittills har det lösts 

genom en försäkringslösning som inte helt har överensstämt med de regelverk som 

finns. Genom den nytillkomna lösningen, att hantera OPF-KL kommer dock kommunen 

att kunna hantera avsättningen på ett korrekt sätt utan att för den skull försämra 

pensionsavsättningen för den förtroendevalda      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-21.      

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

  
att godkänna upprättat förslag till reglemente för pensioner till förtroendevalda (OPF-

KL), Kompensation till förtroendevald för förlorad pensionsförmån, Utfästelse av Trygg 

Politiker Pension samt även att de förtroendevalda ska kunna växla arvode till pension. 

  

Bilagor: 

1. Anpassad OPF-KL 

2. Utfästelse om Trygg Politiker Pension 

3. Kompensation för förlorade pensionsförmåner 

4. Arbetsgivarnytt nr 28/2012 

  

   

  

    

Vid protokollet  

Elisabeth Johansson 

 

Justerat 2016-04-11 

David Sahlsten 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-04-13 intygar Elisabeth Johansson 

 

Expedierat 

Lönechef 

Anneli Löfgren 
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PENSIONSBESTÄMMELSER  

§ 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M.M.  
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 

landstinget/regionen.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som tidigare uppdrag inte 

omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges.  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 

uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 

egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått den i 

32 a § LAS angiven ålder.  

Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt 

till egenpension om ansökan härom ingivits.  

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och 

fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas 

motiverade.  

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd som 

enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 

pensionsbestämmelserna.  

§ 2 PENSIONSFÖRMÅNERNAS OMFATTNING  
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  

a. avgiftsbestämd ålderspension  

b. sjukpension  

c. efterlevandeskydd  

d. familjeskydd  

§ 3 AVGIFTSBESTÄMD ÅLDERSPENSION  
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i 

pensionsbestämmelserna.  

§ 4 PENSIONSGRUNDANDE INKOMST  
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.  
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Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 

pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill 

säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten 

även det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med 

sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning 

samt när han eller hon är ledig enligt föräldraledighetslagen.  

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5 PENSIONSAVGIFTER  
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4.  

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 

med 7,5 inkomstbasbelopp.  

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 

a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 3,5 procent på hela den 

pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 

får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och 

som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 

uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under  

tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB).  

Anmärkning  

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 

året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 3,5 procent av 

samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 

pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 

belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 

pensionsgrundande.  

§ 6 TRYGGANDE AV PENSIONSAVGIFT  
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Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för ett 

kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet med 

kommunens riktlinjer för Trygg Politikerpension®. Försäkringsbolag anvisas av 

kommunen. 

Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.  

§ 7 INFORMATION  
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller 

hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8 UTBETALNING AV AVGIFTSBESTÄMD ÅLDERSPENSION  
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsavgiften enligt § 6, sker 

månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän 

pension utbetalad.  

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt.  

§ 9 UPPGIFTSSKYLDIGHET OCH ÅTERBETALNING AV 

AVGIFTSBESTÄMD PENSION  
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 

Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 

ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.  

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  

§ 10 SJUKPENSION  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 

kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt 

§ 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljades.  

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 

AGS-KL.  
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Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension.  

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, 

dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken lämnas.  

Anmärkningar  

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för 

utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.  

§ 11 ÅTERBETALNINGSSKYDD 
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare 

skall i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade 

partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn. 

Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. 

Den förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens 

vid varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.  

Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet. 

Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker 

genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av 

Försäkringsgivaren. 

Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas 

tillgodohavandet i försäkringen som ett engångsbelopp till Uppdragsgivaren. 

§ 12 FAMILJESKYDD VID FÖRTROENDEVALDS DÖDSFALL  
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att 

pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)  

§ 13 VISSA INSKRÄNKNINGAR I RÄTTEN TILL PENSIONSFÖRMÅN  
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 

förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a 

och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.  

§ 14 ÄNDRINGAR AV OCH TILLÄGG TILL BESTÄMMELSERNA  
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 

pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.  
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§ 15 FINANSIERING  
För pensionsavgift enligt dessa bestämmelser svarar kommun och 

landsting/region.  

§ 16 ANSÖKAN OM OCH UTBETALNING AV SJUKPENSION OCH 

FAMILJESKYDD  
Utbetalning av sjukpension och familjeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör 

få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot 

sådan ansökan.  

§ 17 UPPGIFTSSKYLDIGHET M.M.  
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, 

efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag. 



 

Riktlinjer för omställningsstöd 

och pension  OPF-KL 

För förtroendevalda i Uddevalla kommun 
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1. Inledande bestämmelser 
 

Pensionsmyndighet 

 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

 

Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Riktlinjer för omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 1 Tillämpningsområde  

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 

§ kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller 

betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. I Uddevalla 

kommun gäller 30 procent. 

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 

samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 

av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 

förtroendevalda.  

§ 2 Omställningsstöd  

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan 

bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser  

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 

flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 

(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 

uppnått motsvarande i § 32 a LAS (lagen som anställningsskydd) angiven ålder 

när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 

Respektive kommun och landsting/region och kommunalförbund har att utifrån 

den förtroendevaldes förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd  

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget 

utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 

omställningsstöd utges i högst tre år. 

 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren 

och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på 

den förtroendevaldes månadsarvode för uppdraget som lämnats.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i § 32 a LAS 

angiven ålder. 
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Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på 

nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent (30 procent i 

Uddevalla kommun) av heltid hos kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får 

förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning. 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 

(sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att 

ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i § 32 a LAS 

angiven ålder. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 

arvode året innan avgångstidpunkten. 

 

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får 

uppdrag i Riksdagen eller regeringen. I Uddevalla kommun gäller 30 procent.  

 

§ 6 Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7 Uppgiftsskyldighet  

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt 

omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på 

annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

 



Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav.  

§ 8 Ansökan om omställningsstöd  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 

 

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör 

den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter 

det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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3. Pensionsbestämmelser  

§ 1 Tillämpningsområde m.m.  

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet.  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 

eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- 

och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i § 32 a LAS angiven ålder. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning  

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  

a. avgiftsbestämd ålderspension  

b. sjukpension  

c. efterlevandeskydd  

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension  

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4 Pensionsgrundande inkomst  

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.  

 

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 

pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.  

 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet 

och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den 

pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter  

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4.  

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och 

med 7,5 inkomstbasbelopp.  



Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i § 

32 a LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 

pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 

får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och 

som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt 

uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid 

då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB).  

Anmärkning  

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i 

uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den 

pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas 

sjuk- eller aktivitetsersättning.  

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut 

motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte 

är pensionsgrundande.  

Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med 

år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 

 

§ 6 Tryggande av pensionsavgift  

Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för ett 

kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet med 

kommunens riktlinjer för Trygg Politikerpension®. Försäkringsbolag anvisas av 

kommunen. 

Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt återbetalningsskydd enligt § 11.  

§ 7 Information  

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning 

av pensionsavgift.  

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension  

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsavgiften enligt § 6, 

sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän 

pension utbetalad.  

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt.  

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
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Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 

ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.  

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  

§ 10 Sjukpension  

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- 

eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång.  

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 

AGS-KL.  

Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension.  

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut, 

dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken lämnas.  

Anmärkningar  

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i 

uppdraget (uppdragen).  

2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller 

för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.  

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 

föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 

aktivitetsersättning. 

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder 

en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11 Återbetalningsskydd 

Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare 

skall i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade 

partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn. 

Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Den 

förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid 

varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.  

Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet. 

Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker 



genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av 

Försäkringsgivaren. 

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 

19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.  

 

§ 13 Finansiering  

För pensionsavgift enligt dessa bestämmelser svarar kommun och 

landsting/region.  

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och familjeskydd  

Utbetalning av sjukpension och familjeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och familjeskydd ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör 

få pension utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot 

sådan ansökan.  

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att fastställa rätten till sjukpension. Förtroendevald som inte fullgör de 

skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan 

inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer 

än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.  
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4. Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 

minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

§ 2 Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde 

avlider: 

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10 

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 

 

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet. 

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med 

slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 



Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har 

rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen 

uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8 Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast 

tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde 

omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall 

enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund 

ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande 

och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller 

försäkringsinrättning. 
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Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd 

utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande 

utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att 

efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § 

första stycket FAL. 
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1 Pension till förtroendevalda i Uddevalla kommun 

1.1 Inledning  

2016-03-06 beslutades om Bestämmelser om pension (OPF-KL) för Uddevalla 

kommuns förtroendevalda. Förtroendevalda som i tidigare uppdrag omfattats av 

bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) - 

inklusive övergångsregler, omfattas även fortsättningsvis av dessa bestämmelser. 

Med heltid eller betydande del av heltid avses i såväl PBF som OPF uppdrag med 

omfattning av minst 40 procent av en heltid. I Uddevalla kommun tillämpas 30 

procent enligt Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. 

1.2 Pensionsmyndighet 

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsens personalutskott är pensionsmyndighet i 

Uddevalla kommun och har till uppgift att tolka och tillämpa OPF-KL:s regler. 

Beslut avseende dessa regler hanteras av löneenheten. 

 

1.3 Situationer då riktlinjer för pension inte gäller 

Riktlinjer för pension gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag i 

Uddevalla kommun har uppnått den i § 32 a i LAS (lagen om anställningsskydd) 

angivna pensionsåldern.  

 

2 Riktlinjer om omställningsstöd och pension (OPF-KL)  
Kommunen har antagit Riktlinjer (tidigare Bestämmelser) om pension (OPF-KL) 

för Uddevalla kommun att gälla fr. o m 2016-01-01.  Följande är anvisningar för 

hantering av OPF-KL för Uddevalla kommun.  

 

3 Omställningsstöd 
Riktlinjer om omställningsstöd gäller endast för de förtroendevalda som har 

uppdrag på heltid, eller betydande del av heltid. I Uddevalla kommun gäller 30 

procent eller mer. Riktlinjer om omställningsstöd tar sikte på aktiv omställning 

där aktiva omställningsåtgärder kombineras med tidsbegränsad ekonomisk 

omställning. 

3.1 Aktiva omställningsinsatser 

Förtroendevalda som innehaft uppdrag i enlighet med 4 kap 2§ kommunallagen 

på 30 procent eller mer och som förlorat uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder (år 2021 gäller 68 år) när han eller hon förlorar sitt (sina) uppdrag 

har rätt att till aktiva omställningsinsatser. De aktiva omställningsinsatserna ska 

hjälpa individen till en ny försörjning och det förutsätts att den enskilde deltar på 

ett engagerat och aktivt sätt i insatserna. 

 

Exempel på aktiva åtgärder kan vara: 



 

 rådgivning och vägledning 

 kompletterande studiestöd 

 kostnader för viss kortare utbildning eller praktik 

 finansiering av kurslitteratur 

 hjälp att starta eget företag. 

Omställningsinsatserna hanteras individuellt och pensionsmyndigheten beslutar i 

varje enskilt fall om insatsernas innehåll och kostnad. Det innebär att 

omställningsinsatsernas omfattning och innehåll därmed kan skilja sig åt mellan 

olika individer. 

För att få rätt till aktiva omställningsinsatser krävs en skriftlig ansökan till 

pensionsmyndigheten. Ansökan måste vara löneenheten tillhanda senast tre 

månader efter avgången från uppdraget.   

Den förtroendevalde anger själv, i den mån det är möjligt, vilken typ av aktiv 

omställningsinsats som önskas och uppskattad kostnad fört denna. 

Total kostnad för den aktiva omställningsinsatsen får högst uppgå till ett 

prisbasbelopp. 

3.2 Ekonomiskt omställningsstöd 

Förtroendevalda som innehaft uppdrag i enlighet med 4 kap 2§ kommunallagen 

på 30 procent eller mer och som förlorat uppdrag efter minst ett års 

sammanhängande uppdragstid kan få ekonomiskt omställningsstöd. För varje 

tertial i uppdraget utbetalas ekonomiskt omställningsstöd i en månad. Det 

ekonomiska omställningsstödet utbetalas under högst tre år för den förlorade 

arvodesersättningen. 

För att få rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs en skriftlig ansökan till 

pensionsmyndigheten. Ansökan måste vara löneenheten tillhanda minst tre 

månader innan den förtroendevalde vill att det ekonomiska omställningsstödet ska 

börja betalas ut. 

3.3 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Förtroendevalda som har fyllt 61 år kan få förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Den 

förtroendevalde ska ha haft uppdrag på minst 30 procent under åtta års tid och 

dessutom tidigare fått ekonomiskt omställningsstöd. 

Den som önskar få förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska senast den 31 

oktober varje år ansöka om detta till löneenheten. Beslut fattas av 

pensionsmyndigheten.   

3.4 Samordning 

Förvärvsinkomst upp till ett prisbasbelopp per år undantas från 

inkomstsamordning med ekonomisk och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Förtroendevald med uppdrag på deltid får undanta förvärvsinkomst 

proportionerligt till sitt uppdrag. Dvs. efter det att den styrkta årliga 
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förvärvsinkomst den förtroendevalda haft under sin uppdragstid avräknats från 

samordning får denne vid ett uppdrag på 40 procent rätt till undantag av 

ytterligare förvärvsinkomst från samordning motsvarande 40 procent av ett 

prisbasbelopp.   

Under första utbetalningsåret av ekonomiskt omställningsstöd sker ingen 

inkomstsamordning.  

Förtroendevald ska lämna inkomstuppgift inför varje utbetalningsår. 

Förtroendevald är skyldig att snarast lämna in ny inkomstuppgift om dennes 

inkomster förändras.  

Kommunen äger rätt att återkräva utbetald/innehålla ekonomiskt omställningsstöd 

om oriktiga eller sent inkomna inkomstuppgifter inlämnats.  

3.5 Aktivitetsrapport 

Den som har ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd ska lämna en aktivitetsrapport till löneenheten en gång per 

kvartal. I rapporten redovisas vad personen har gjort för att hitta egen försörjning. 

Aktivitetsrapporten lämnas på av löneenheten anvisad blankett.  

3.6 Uppgiftsskyldighet 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter pensionsmyndigheten begär och 

som behövs för att kunna bedöma rätten till ekonomiskt eller förlängt 

omställningsstöd. 

3.7 Sanktion 

Om den förtroendevalde av olika skäl inte tar sitt ansvar för att hitta ny 

försörjning eller underlåter att lämna rapporter och underlag för samordning, eller 

annan efterfrågad handling som är av vikt för att pensionsmyndigheten ska kunna 

fatta beslut i enlighet med dessa riktlinjer, äger kommunen rätt att besluta om 

åtgärder enligt följande sanktionstrappa. 

Trappan omfattar tre steg där: 

 

 det första steget är en skriftlig påminnelse. 

 andra steget, förlorad ersättning i tio dagar, 

 tredje och sista steget blir hela omställningsstödet indragen och den 

förtroendevalde måste då på nytt söka ersättning hos pensionsmyndigheten 

för att kunna få ersättning igen. 

4 Riktlinjer för pension  
Riktlinjer för pension gäller för förtroendevalda oavsett uppdragets omfattning 

och motsvarar i stora delar de pensionsbestämmelser som gäller för anställda i 

kommunen i enlighet med AKAP-KL.  

Förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid har även rätt 

till sjukpension och familjeskydd. I Uddevalla kommun gäller 30 procent. 



4.1 Situationer då riktlinjer för pension inte gäller 

Riktlinjer för pension gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag i 

Uddevallas kommun: 

 

- Har uppnått den i 32 a § i LAS angivna pensionsåldern (för närvarande 2021 

68 år). Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde till uppdrag. 

4.2 Utbetalning av pensionsavgift under pågående uppdrag 

Förtroendevald som uppnått 61 år har rätt att begära direktutbetalning av 

pensionsavgift. Ansökan om direktutbetalning ska vara pensionsmyndigheten 

tillhanda minst tre månader innan den förtroendevalde vill att pensionsavgiften 

ska börja betalas ut. 

 

5 Kompensation till förtroendevald för förlorad 

tjänstepensionsförmån 
Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 

har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 

ekonomiska förmåner som de förlorar i sin ordinarie sysselsättning på grund av 

uppdraget. 

 

Kommunen har enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommendation 

om ersättning till förtroendevald för förlorade pensionsförmåner enligt följande: 

 

Förtroendevald som kompenseras för förlust av arbetsinkomst ska kompenseras 

för förlust av tjänstepensionsförmån.  

5.1 Kompensationspremie  

Kompensationen beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på 

4,5 procent av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Förtroendevald som kan påvisa att denne gör en större förlust av tjänstepension än 

schablonersättningen för lön över 7,5 inkomstbasbeloppet (IBB) ska till 

kommunen senast den 30 juni efterföljande år anmäla detta. Den förtroendevalda 

ersätts för den förlusten med max 30 procent av den ersättning som utgår för 

förlust av lön över 7,5 IBB. 

Ovanstående reglerför kompensation till förtroendevald för förlorad 

pensionsförmån gäller för uppdragstid fr. o m 2016-01-01. 

6 Minsta pensionsavgift 
Sammanlagda pensionsavgifter för pension enligt OPF-KL och för Kompensation 

för förlorad pensionsförmån understigande 3,5 procent av samma års 

inkomstbasbelopp betalas ut direkt till den förtroendevalde som ett arvode som ej 

är pensionsgrundande. 

Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med 

år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet 
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7 Riktlinjer för arvodeväxling till pension 

7.1 Inledning 

En arvodeväxling innebär att den förtroendevalde byter en bestämd del av sitt 

bruttoarvode mot att motsvarande del plus tillägg inbetalas till en 

pensionsförsäkring enligt utfästelse om Trygg Politiker Pension.  

Arvodeväxling kompletterar de pensionsåtaganden som i övrigt gäller enligt 

lokala regler, lag och kollektivavtal samt ev. privat sparande. 

7.2 Personkrets 

Uppdragsgivaren erbjuder växling av arvode mot pension till de förtroendevalda 

som uppfyller samtliga följande villkor: 

 Har förtroendeuppdrag hos Uddevalla kommun 

 Har ett arvode som överstiger 0,20 inkomstbasbelopp 

7.3 Grundregler 

 Pensionsåldern är den 32 a § i LAS angivna pensionsåldern 

 Uttag från pensionen kan påbörjas tidigast från den tidpunkt den 

förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad. 

 Uttagstid är minst fem år. Annan utbetalningstid kan väljas enligt 

försäkringsbolags villkor.  

 Premiebetalning kan ske så länge den förtroendevalde kvarstår i 

uppdrag, dock längst intill den i 32 a § i LAS angivna 

pensionsåldern. 

 Försäkringsalternativet är en arbetsgivarägd direktpension med den 

förtroendevalde som försäkrad. Den försäkrade har full 

förfoganderätt över pensionen.  

7.4 Storleken på växlingen 

Det belopp som den förtroendevalde avstår varje månad måste uppgå till minst  

1 000 kronor vid löpande sparande och 10 000 kronor vid årlig engångsavsättning. 

Utöver det bruttoarvode som den förtroendevalde avstår bekostar uppdragsgivaren 

ett tillägg motsvarande skillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt, vilket 

inbetalas till det förvaltningsalternativ som den förtroendevalde väljer. Tillägget 

kan komma att förändras utifrån en ev. förändring av de sociala avgifterna eller 

löneskatten och är således inget fast belopp.   

7.5 Val av utformning av arvodeväxlingen 

Den förtroendevalde som väljer arvodeväxling, får välja premiebestämd 

försäkringslösning inom ramen för de leverantörer som kommunen har avtal med 

för tryggande av Trygg Politiker Pension.   



7.6 Återbetalningsskydd 

Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare 

skall i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade 

partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn. 

Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Den 

förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid 

varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.  

Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet. 

Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker 

genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av 

Försäkringsgivaren. 

Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas 

tillgodohavandet i försäkringen som ett engångsbelopp till uppdragsgivaren. 

7.7 Förändring av försäkringslösningen 

Förtroendevald har möjlighet att byta försäkringsfond, premiestorlek och 

återbetalningsskydd inom den valda försäkringslösningen. Ändring av 

försäkringsfond och återbetalningsskydd ska anmälas till försäkringsbolaget. 

Ändring av premiestorleken ska anmälas till personalavdelningen. Ändring kan 

ske maximalt två gånger per år.   

7.8 Arvodesunderlag 

Det är arvoden innan växlingen som ska ligga till grund för avsättningen till 

pensionen enligt OPF-KL. Dock kan ev. ersättningar från socialförsäkringarna 

enligt lag komma att påverkas av växlingen såsom allmän pension, sjukersättning 

och föräldrapenning.  

7.9 Vid sjukdom/ledighet 

Arvodeväxlingen upphör vid långvarig ledighet (dock ej semester) eller då den 

förtroendevalde ej längre har ett sjukarvode som avdraget kan tas av.  

7.10 Särskild överenskommelse 

För att växling av arvode mot pension ska börja gälla ska en särskild 

överenskommelse upprättas vilken ska undertecknas av både den förtroendevalde 

och av uppdragsgivaren.  

7.11 Rådgivning 

För den förtroendevalde innebär valet av ev. arvodeväxling ett viktigt 

privatekonomiskt beslut. Uppdragsgivaren kommer därför att erbjuda den 

förtroendevalde individuell rådgivning försäkringsspecialist vilken utses av 

uppdragsgivaren.  

För att den förtroendevalde ska kunna ta ställning i valet ska denne före sitt val 

alltid få information om skillnaderna mellan de olika förvaltningsformerna samt 

övriga valmöjligheter.  

7.12 Ansvar för tillämpningsanvisningarna 

Personalutskottet ansvarar för dessa tillämpningsanvisningar. 
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8 Överenskommelse om löpande arvodesväxling mot 

pensionspremie för förtroendevald 
 

 
Mellan Uddevalla kommun nedan kallad Uppdragsgivaren och 

            

Namn Pnr 

  

 

träffas denna dag följande överenskommelse. 

Den förtroendevalde avstår       kr av sitt arvode varje månad. 

Uppdragsgivaren åtar sig att månatligen betala motsvarande belopp till en 

direktpension. Uppdragsgivaren kommer också att betala mellanskillnaden i 

särskild löneskatt – arbetsgivaravgifter på den förtroendevaldes försäkring, för 

närvarande 5,8 procent extra. Även den särskilda löneskatten som ska erläggas i 

samband med pensionens utbetalning betalas in på den förtroendevaldes 

försäkring.  

Den särskilda löneskatten är för närvarande 24,26 procent av din pensionspremie. 

I samband med att din pension utbetalas kommer den särskilda löneskatten dras ur 

försäkringen för inbetalning till Skatteverket.  

Det redovisade pensionskapitalet innehåller därmed även den särskilda 

löneskatten. Det medför att det redovisade pensionskapitalet i försäkringen är ca 

20 procent högre än vad som kommer att utbetalas till dig. 

Försäkringen ägas av Uppdragsgivaren med den förtroendevalde som försäkrad. 

Överenskommelsen gäller tills vidare.  

Den förtroendevalde är informerad om att han kan göra en förlust avseende 

ålderspension, familjepension och sjukförsäkring vad gäller allmän försäkring, om 

den förtroendevalde har en sammanlagd inkomst understigande 8,07 

inkomstbasbelopp/år. 

Den förtroendevalde har tagit del av Uppdragsgivaren utfästelse av Trygg 

Politiker Pension. 

 

Datum        Datum 

   

Uppdragsgivarens underskrift  Förtroendevalds underskrift 

             

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

  



9 Ändring av Arvodesväxling mot pensionspremie för 

Förtroendevald 

(Blanketten används av förtroendevald som vill anmäla ändrat belopp för 

arvodesavstående) 

  

 

Jag vill ändra det belopp jag avstår från mitt bruttoarvode till pensionspremie. 

 

Jag vill att mitt arvodesavstående ska vara       kr i månaden. 
                  (minst 1000 kr/månad) 

 

 Jag ger mitt medgivande till att Uppdragsgivaren automatisk överför premie 

varje månad från mitt bruttoarvode för placering i pensionssparande enligt 

utfästelse om Trygg Politiker Pension. 

 

 Jag vill avsluta mitt avstående av bruttoarvode till pensionspremie. 

 

 

 

Datum       

  

 

 

  

Förtroendevaldes underskrift   

             

Namnförtydligande  Personnummer 

 



Rutin för ansökan om omställningsstöd 
 

Den förtroendevalde kan ansöka om aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd samt 

förlängt ekonomiskt anställningsstöd – se Ansökan omställningsstöd. Blankett kommer att publiceras 

på kommunens hemsida. 

Ansökan skickas till Löneenheten inom tre månader efter avgången från uppdraget. Löneenheten 

hanterar ansökan och föreslår omställningsstöd som beslutas i personalutskottet.   

Aktiva omställningsinsatser hanteras individuellt och personalutskottet beslutar om insatsers 

innehåll och kostnader på förslag från löneenheten. Den förtroendevalde anger själv, i den mån det 

är möjligt, vilken typ av aktiv omställningsinsats som önskas och uppskattad kostnad för detta.  

Den som har ekonomiskt omställningsstöd ska lämna en aktivitetsrapport till löneenheten en gång 

per kvartal: senast den 5 mars,5 juni, 5 augusti och 5 december och innefattar rapportering för de tre 

senaste månaderna. Utifrån detta finns sanktionstrappa som löneenheten hanterar. Beslut om 

indraget omställningsstöd fattas av personutskottet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ansökan om omställningsstöd 
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en 

förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Ansökan ska vara 

löneenheten tillhanda senast tre månader efter avgången från uppdraget.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 

Aktivt omställningsstöd gäller för förtroendevald som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven 

ålder när han eller hon lämnar sitt uppdrag. Ekonomiskt omställningsstöd kan utges som längst till 

och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i § 32 a i LAS (lagen om 

anställningsskydd) angiven ålder. 

Jag ansöker om:  

☐ Ekonomiskt omställningsstöd (förtroendevald som lämnat sitt/sina uppdrag efter minst ett års 

sammanhängande uppdragstid). 

☐Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (förtroendevald som lämnat sitt/sina uppdrag efter minst 

åtta års sammanhängande uppdragstid). 

☐ Aktiva omställningsinsatser (förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt 

minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt/sina uppdrag efter minst fyra års sammanhängande 

uppdragstid.) Förslag på aktiva omställningsinsatser och uppskattad kostnad ska biläggas.  

 

Uppdrag som du har lämnat: 

Uppdrag Nämnd Arvode % Uppdraget startade (datum) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Namn : 

Personnummer:  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

Datum och underskrift 

 

Ansökan skickas in till Löneenheten, Uddevalla kommun, 45181 Uddevalla 



        Skicka blanketten till: 
Löneenheten  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Sida 1 (2) 

Den som har ekonomiskt omställningsstöd ska lämna en aktivitetsrapport till löneenheten en gång per 
kvartal: senast den 5 mars,5 juni, 5 augusti och 5 december och innefattar rapportering för de tre senaste 
månaderna.  

 

 

Aktivitetsrapport 
Namn och personnummer 

 
Personnummer (ååååmmdd-xxxx)  

Förnamn Efternamn         
- 

    

Aktivitetsrapporten gäller för 

År         Månad fr o m t om 

  
Har du sökt ett annonserat jobb? 

 
Du ska fylla i de sökta jobb och aktiviteter som du har 

genomfört under föregående 3 månader. 

Fyll i om och när du har sökt jobb som har annonserats i en tidning, i Platsbanken eller på andra internetsidor. 

Datum Vilket jobb har du sökt? Arbetsgivare Arbetsort 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  --    

 

Exempel:  

01 = Januari 



 

Har du anmält intresse för ett jobb som inte annonserats? 

Fyll i om och när du har lämnat en intresseanmälan eller CV till en arbetsgivare. 

Sida 2 (2) 

Datum Vilket jobb har du anmält intresse för? Arbetsgivare Arbetsort 

    

    

    

    

    

Har du varit på intervju för ett jobb? 

Fyll i om och när du har varit på en intervju. 

Datum Vilket jobb gällde intervjun? Arbetsgivare Arbetsort 

    

    

    

    

Har du gjort något annat för att öka dina möjligheter att få ett jobb? 

Fyll i om du har utfört eller deltagit i andra aktiviteter för att öka dina möjligheter att få ett jobb, till exempel förbättrat 

dina ansökningshandlingar, sökt en utbildning eller varit på en rekryteringsträff. Fyll också i vilket datum aktiviteten 

genomfördes. 

Datum Beskrivning av aktiviteten 

  

  

  

  

  

 

 
 
Har du inget att rapportera? Kryssa i rutan om du inte har något att rapportera. 

 

Underskrift 

Datum (åååå-mm-dd) Namnteckning 

Namnförtydligande 

 
Den som har ekonomiskt omställningsstöd ska lämna en aktivitetsrapport till löneenheten en gång per kvartal: senast den 5 mars,5 
juni, 5 augusti och 5 december och innefattar rapportering för de tre senaste månaderna.  

 

 

Jag har inga sökta jobb, intervjuer eller aktiviteter att rapportera 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-03-14 Dnr KS 2022/00169 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för 

Räddningsförbundet mitt Bohuslän 

Sammanfattning 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har översänt årsredovisning för 2021 inklusive 

revisionsberättelse för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för direktionen och 

de enskilda ledamöterna. 

Förbundet redovisar ett positivt resultat om 710 tkr (2020: +1349 tkr), inklusive 

finansiella kostnader. Intäkterna uppgår till 89 250 tkr (79 761 tkr), vilket är 698 tkr 

lägre än årets budget och 9 589 tkr högre än föregående år. Årets kostnader uppgår till 

88 479 tkr (78 379 tkr), vilket 1 401 tkr lägre än budget och 10 100 tkr högre än 

föregående år. Även detta år är avvikelserna från budget hänförbara till förbundets 

pensionsåtagande. 

För år 2021 når förbundet tre av fyra finansiella mål och 17 av 27 verksamhetsmål. Ett 

antal verksamhetsmål har inte kunnat uppnås på grund av den rådande pandemin. 

Förbundets sammanvägda bedömning är att man uppnår kraven för god ekonomisk 

hushållning. 

I revisionsberättelsen är revisorernas sammantagna bedömning ”att resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt” 

 

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-14 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohusläns Årsredovisning 2021 inklusive 

revisionsberättelse 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna årsredovisningen 2021 för räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 

att medhänvisning till revisorernas skrivelse bevilja ansvarsfrihet för 

förbundsdirektionens ledamöter för den tid revisionen omfattar 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-03-14 Dnr KS 2022/00169 

  

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
 



ÅRSREDOVISNING 2021
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Uddevalla   –   Lysekil   –   Munkedal



Årsredovisningen är producerad av 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
& Uddevalla kommuns ekonomiavdelning

Foton tillhandahållna av Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohusläns personal om inget annat anges.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | INLEDNING, ÖVERSIKT UTVECKLING

Inledning till 
förvaltningsberättelsen
I denna förvaltningsberättelse lämnar Räddnings-
tjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) informa-
tion om förvaltningen av kommunalförbundet i 
enlighet med 11 kap. Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. Förvalt-
ningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 
och tydlig bild av RMB:s verksamhet det gångna 
året.

Verksamhetens utveckling
Belopp i tkr där inget annat anges 2021 2020 2019 2018 2017

Folkmängd

Uddevalla 57 011 56 821 56 700 56 259 55 763

Lysekil 14 331 14 438 14 623 14 611 14 621

Munkedal 10 574 10 588 10 544 10 503 10 423

Kommunal skattesats

Uddevalla 22,16% 22,16% 22,16% 22,16% 22,16%

Lysekil 22,46% 22,46% 22,46% 22,46% 22,46%

Munkedal 23,63% 23,63% 23,63% 23,63% 23,63%

Verksamhetens intäkter 89 746 85 217 95 933 86 077 78 510

Verksamhetens kostnader -89 035 -83 868 -94 816 -88 311 -77 355

Årets resultat 710 1 349 1 117 -2 234 1 155

Soliditet 36,10% 32,30% 26,70% 30,50% 36,80%

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser 36,10% 32,30% 26,70% 30,50% 36,80%

Investeringar (netto) 5 248 4 584 3 152 1 805 2 164

Självfinansieringsgrad 41% 100% 100% 73,30% 100%

Långfristig låneskuld 2 134 3 232 4 379 5 383 4 546

Antal anställda 199 194 203 203 199

Översikt över verksamhetens utveckling
Förbundets finansiella utveckling har de senaste fem åren varit god över lag. För att få en bild av förbun-
dets ekonomiska ställning, redovisas över en femårsperiod mått från resultaträkning, kassaflödesanalys 
samt balansräkning.

Det redovisade resultatet är 710 tkr. Detta härleds till största del av lägre personalkostnader än budgeterat.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Förbunds-
/Räddningschef

Verkställande tjänsteman och tillika räddningschef, ytterst ansvarig för för-
bundets verksamhet. Bereder och verkställer direktionens beslut och följer 
löpande upp förbundets verksamhet.

Stf. Räddningschef Stödjer förbundschefen genom samordning, uppföljning och utveckling av 
förbundets verksamhet.

Administrativ Stab Stödjer förbundsledningen och verksamheten inom ekonomi, personal och 
verksamhetsutveckling.

Förebyggande
avdelning

Ansvarar för den olycksförebyggande verksamheten genom information och 
utbildning kring brandskydd och säkerhet, genomför tillsyn, hanterar till-
stånd och remisser samt stödjer medlemskommunerna i plan- och byggpro-
cessen.

Teknisk avdelning Ansvarar för underhåll och driftsfrågor av förbundets teknik- och IT-utveck-
ling liksom underhåll av materiel, fordon och lokaler.

Operativ avdelning Ansvarar för den utryckande verksamheten vilken består av en heltidsstyrka 
och sju deltidsstyrkor. Arbetet inom avdelningen består av räddningsinsatser 
vid olyckor och förberedelser genom utbildning och övning.

Den kommunala koncernen
RMB är ett kommunalförbund som genom myn-
dighetsutövning, förebyggande arbete, informa-
tion, utbildning och räddningsinsatser medverkar 
till att skapa en trygg och säker miljö för män-
niskor att vistas i. Förbundet ansvarar för att 
tillhandahålla en effektiv räddningstjänst i de tre 
medlemskommunerna Uddevalla, Munkedal och 
Lysekil.

Styrande lagstiftningar är 
lag om skydd mot olyckor 
(LSO), lag om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) och 
övriga bestämmelser för kom-
munal verksamhet. 

Verksamheten styrs av en 
förbundsdirektion vars med-
lemmar är tillsatta av de tre 
medlemskommunerna. Direk-
tionen består av två ledamöter 
och två ersättare från varje 
kommun. Verksamheten leds 
av förbundschefen som är 

verkställande tjänsteman och tillika räddnings-
chef. Förbundet är organiserat i tre avdelningar 
och en administrativ stab.

Förbundets säte är i Uddevalla där förbunds-
ledning, administration och service samt förbun-
dets heltidsstyrka är placerade på brandstationen.

I Munkedal och Lysekil finns teknisk personal 
som sköter bilvård åt kommunerna under dagtid. 
Utryckningsstyrkor med räddningstjänstperso-
nal i beredskap, RiB (deltidsbrandmän), finns i 

Uddevalla, Ljungskile, Lysekil, 
Brastad, Skaftö, Munkedal och 
Hedekas.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

Riskmatris

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk
Omvärldsrisk
Pandemi Minskad aktivitet i möten 

med allmänheten inklusive 
utbildning och tillsyn påverkar 
kunskapen i samhället negativt. 

Minskade intäkter från 
medlemsbidrag.

Förbunds-
övergripande

Organisationsförändring/
anpassning 

Se över vårt grunduppdrag

Förändring av 
handlingsprogrammet

Brist på arbetskraft/
demografiska
förändringar

Utpendling, åldrande 
befolkning och utflyttning kan 
leda till rekryteringsproblem 
som i sin tur försvårar vår 
möjlighet att hålla bemanning. 
Intentionen i LSO om 
likvärdigt skydd för alla oavsett 
var du bor blir då svår att leva 
upp till.

Förbunds-
övergripande

Organisationsförändring/
anpassning

Förändring av 
handlingsprogrammet

Ökad samverkan

Verksamhetsrisk
Personal Oförmåga att upprätthålla 

planerad bemanning.

Negativa effekter för personal 
och kvalitet.

Förbundsgemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

Ökat samarbete med 
medlemskommunerna

Ökad samverkan 
med Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund

Fordon Tidigarelagd investering av 
höjdfordon.

Förbundsgemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

Reviderad fordonsplan

Ökad samverkan vid 
investeringar genom 
gemensam upphandling

Övnings-
anläggningar

Undermålig 
övningsanläggning.

Ej möjlig att bygga ut då 
platsen är reserverad för 
hamnen.

Förbunds-
gemensamt

Teknisk avdelning

Operativa 
avdelningen

I samband med byggnation 
av ny brandstation ska ny 
övningsanläggning förläggas i 
anslutning till brandstationen.
Detta skapar möjlighet för alla 
förbundets stationer att öva 
där.

Finansiell risk
Likviditetsrisk Större investeringar under 

en tre års period påverkar 
likviditeten negativt

Förbunds-
gemensamt

Fördelning av investeringar 
och att tidsplaner hålls för att 
undvika likviditetskris

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Förbundet har valt att övergripande presentera de mest väsentliga riskerna som identifierats för förbundet 
i följande tabell.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN

Pensionsförpliktelser

RMB följer rekommendation 10 från Rådet för 
kommunal redovisning gällande värdering och 
upplysningar om förbundets pensionsförpliktel-
ser. Förbundets pensionsåtagande täcks fullt ut av 

medlemskommunerna enligt upprättad pensions-
överenskommelse. Förbundets pensionskostnader 
och pensionsavsättning är således inte resultatpå-
verkande för förbundet.

Pensionsförpliktelser
Belopp i tkr där inget annat anges 2021 2020

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen  

a)   Avsättning inkl. särskild löneskatt 8 788 7 581

b)   Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 738 840

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 4 633 3 550

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse  

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelser) 14 159 11 971

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde -

Totalt pensionsförsäkringskapital 7 747 5 416

- varav överskottsmedel -28 -247

Totalt kapital pensionsstiftelse -

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 
(egen förvaltning) - -

Summa förvaltade pensionsmedel 7 719 5 169

Finansiering - -

Återlånade medel, medlemsavgift 6 440 6 802

Konsolideringsgrad 54,50% 43,20%
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Händelser av väsentlig 
betydelse
Coronapandemin har även under 2021 påtagligt 
påverkat verksamheten. Restriktioner för att mi-
nimera smittspridningen har resulterat i inställda 
aktiviteter och fysiska möten. Minskade intäkter 
kan i stort sett helt härledas till dessa restriktio-
ner.

Vid första direktionsmötet i februari övertog 
Kenneth Engelbrektsson (S) ordförandeposten 
efter Jerker Lundin (KD).

Vid medlemsrådet i mars ställde sig medlem-
skommunerna positiva till att se över förutsätt-
ningarna till ett fördjupat samarbete alternativt 
samgående med NÄRF. Förbundsdirektionen 
beslutade därför att gå vidare i frågan och till-
sammans med NÄRF anlita en extern konsult 
för att utreda förutsättningarna. Leverans av 
utredningen sattes till sista oktober men på grund 
av att utredaren fick ett tilläggsuppdrag under 
utredningstiden förlängdes leveransdatum till 
årsskiftet. Förbundet har sedan hösten 2020 haft 
en tillförordnad förbundschef, då det gjordes ett 
tjänsteköp av NÄRF:s förbundschef. Den första 
maj avslutades tjänsteköpet och förbunds- och 
räddningschef förordnades från egen organisa-
tion.

Räddningstjänsten Orust har tecknat avtal om 

att ingå i RMB/NÄRF:s gemensamma räddnings-
ledningssystem och ledas operativt av LC54 från 
och med januari 2021. 

Avtal mellan NÄRF, RMB och Orust om 
gränslös räddningstjänst tecknades mellan par-
terna i juli för att träda kraft 1 januari 2022. Detta 
innebär att systemledningen förfogar över alla 
operativa räddningstjänstresurser och kan således 
använda styrkorna fritt inom ledningssystemets 
hela geografiska yta.

RMB har tecknat avtal med Lysekils kommun 
om att sköta kontroll och service av brandredskap 
i kommunens fastigheter. Avtalet innefattar hand-
brandsläckare och inomhusbrandposter.

Förbundet har under året gjort en investering 
av ett begagnat höjdfordon. Investeringen avviker 
från beslutad fordonsplan men har varit nöd-
vändigt då ett av de befintliga höjdfordonen var 
ålderstiget och i dåligt skick. 

Enligt investeringsplan skulle vi bytt ut en 
släck/räddningsbil under 2020 men på grund av 
osedvanligt långa leveranstider blev bilen levere-
rad först under sommaren i år. 

Två viktiga milstolpar för vår organisation 
under året är att vi kunde inviga och ta i bruk 
Ljungskiles nya brandstation i maj samt att pro-
jekteringen av ny brandstation vid Exercisvägen 
i Uddevalla slutfördes och byggnationen kunde 
påbörjas i augusti.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | STYRNING OCH UPPFÖLJNING

Struktur för styrning och uppföljning:

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
RMB är en politiskt styrd organisation där ekono-
mi och verksamhetsplanering går hand i hand. De 
förtroendevalda anger vad som ska utföras genom 
att i direktionen utfärda riktlinjer, regler, före-
skrifter och bestämmelser mm för verksamheten, 
fastställa handlingsprogram, verksamhetsplaner 
med budget och ekonomiska resurser. Direktio-
nen behandlar frågor av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt.

De anställda verkställer de politiska besluten 
och RMB fastställer instruktioner och anvisning-
ar som ska ha stöd i riktlinjer, regler och bestäm-
melser mm.

Förbundets modell för styrning, ledning, 
uppföljning, kontroll och utveckling av förbun-
dets verksamhet beskrivs i Riktlinjer för styrning 
och ledning 2021-000375. Styr- och lednings-
modellen ska säkerställa att styrning, ledning, 
uppföljning och analys sker med god ekonomisk 
hushållning där prestationer, resultat och effekter 
beskrivs i förhållande till resurser. Ledningsfunk-
tionerna på alla nivåer ska styra och samordna 
planering och uppföljning av både verksamhet 
och ekonomi. Varje avdelning har fullt ansvar för 
sina respektive ansvarsområdens verksamhet och 
ekonomi.

Förbundets ekonomimodell (decentraliserat ar-
betssätt med en central styrning av gemensamma 

utgångspunkter för vissa delar av den ekonomis-
ka förvaltningen) och ekonomistyrningsprinciper 
utgör verktyg för styrningen och ledningen av 
RMB. Direktionen har det yttersta ansvaret för 
förbundets ekonomiska planering och uppfölj-
ning och fastställer riktlinjer för den ekonomiska 
styrningen. 

Direktionen beslutar om mål, fastställer verk-
samhetsplan med budget, beslutar om delårsrap-
porter och årsredovisning samt tar ställning till 
frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt för förbundet.

För att styr- och ledningssystemet ska fungera 
måste verksamheten (ekonomi, verksamhetsmål 
med tillhörande aktiviteter) systematiskt och 
regelbundet följas upp. Syftet med uppföljningen 
är att ge återkoppling av genomfört arbete och 
visa graden av måluppfyllelse men även som ett 
underlag för förbättring och utveckling av verk-
samhet och arbetsmetoder. 

Direktion, förbundschef och ekonomiskt 
ansvariga chefer följer kontinuerligt under året 
upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet, 
direktion och förbundschef för helheten och 
ekonomiskt ansvariga chefer för sina respektive 
ansvarsområden. Särskilda anvisningar för upp-
följning, bokslut och årsredovisning tas fram av 
ekonomifunktionen.

Den interna kontrollen är en viktig del av 
RMB:s styrsystem. I begreppet intern kontroll 
innefattas hela organisationen och alla de rutiner, 
processer, system och olika samverkande akti-
viteter som bland annat syftar till att säkerställa 
effektiva arbetssätt och tydliga roll- och ansvars-
fördelningar inom alla nivåer i organisationen, att 
lagar, riktlinjer, planer, regler mm följs, en riktig 
och fullständig ekonomisk redovisning, samt att 
resurser disponeras i enlighet med direktionens 
intentioner.
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RMB ska årligen fastställa en intern kontroll-
plan som ska överlämnas till direktionen och 
föregående års kontrollplan avrapporteras till 
direktionen. Varje moment i kontrollplanen ska 

bedömas och kommenteras. Om brister eller av-
vikelser har konstaterats så ska förslag på korri-
gerande åtgärder lämnas.

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Mål och riktlinjer behövs för att främja en kost-
nadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt 
för att göra uppdraget gentemot medborgarna 
tydligt och visa hur mycket av de olika verksam-
heterna som ryms inom de finansiella målen, dvs 
kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. För-
bundet har god ekonomisk hushållning när såväl 
förbundets finansiella som verksamhetsmässiga 
mål uppvisar god måluppfyllelse. Verksamheten 
bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. 
Ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, 
regler och etablerade normer. 

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekono-
misk hushållning att ha kontroll över sin ekonomi 
på såväl kort som lång sikt. För 2021 har förbun-
det följande fyra finansiella mål: att resultatet ska 
vara positivt, att soliditeten ska vara god, betal-
ningsförmågan på kort sikt ska vara hög och att 

investeringar ska vara självfinansierade. 
För 2021 når förbundet tre av fyra finansiella 

mål och 17 av 27 verksamhetsmål. Fem av de tio 
verksamhetsmål som inte kunnat nås kan tillskri-
vas pandemin och inget som förbundet kunnat 
styra över. Den sammanvägda bedömningen är 
ändå att förbundet uppfyller kravet på god ekono-
misk hushållning.

Resultatet för året uppgår till +710 tkr. Exem-
pel på större positiva budgetavvikelser är lägre 
personalkostnader för RiB, en vakanshållen tjänst 
på dagtid och ett par långtidssjukskrivningar. 
Förbundet har haft högre intäkter än budgeterat 
exempelvis ersättning för kostnader i samband 
med oljeutsläppet i Byfjorden 2020, lönebidrag, 
försäljning av fordon och maskiner. Negativa 
budgetavvikelser återfinns bland annat i årets av-
skrivningar, datorer och datautrustning, brandred-
skap och brandskyddsutrustning. Förbundet har 
även haft lägre intäkter än budgeterat för Tillsyn 
och externa utbildningar. Ytterligare budgetavvi-
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kelser redovisas under avsnittet driftsredovisning. 
Resultatet är halverat jämfört med föregående år.

Verksamhetens intäkter är 10 296 tkr vilken är 
en ökning med 503 tkr jämfört med 2020. Kost-
naderna uppgår till 20 540 tkr vilket är en ökning 
med 2 500 tkr jämfört med föregående år. Perso-
nalkostnaderna är den största kostnadsgruppen 
och uppgår till 58 177 tkr och antalet anställda 
har ökat från 194 till 199. 

Kontrollen över ekonomin är god och budget-
följsamheten är i de flesta fall god. Förbundet 
arbetar med att komma till rätta med större nega-
tiva budgetavvikelser.

Ett antal faktorer påverkar hur förbundets 
ekonomi kommer att utvecklas i framtiden. 
Vissa av dem kan förbundet påverka genom egna 
beslut, andra inte. De senare kan exempelvis vara 
konjunktursvängningar eller förändrade lagar och 
förordningar. 

Möjligheten att öka intäkterna genom höjda 
taxor och avgifter är begränsade eftersom kom-
muner inte får ta ut högre avgifter än som svarar 
mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 
som de tillhandahåller, självkostnadsprincipen 2 
kap. 6 § Kommunallagen (2017:725). Den största 
finansiella påverkan har skatteunderlagsutveck-
lingen i riket.

Symbolförklaring

🔴 Mål är uppfyllt

🔴 Mål är delvis uppfyllt

🔴 Mål är inte uppfyllt

Måluppföljning

Säkerhetsmål enligt 
handlingsprogram Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

Den enskildes för-
måga och 
förståelse att ta 
ansvar för sitt eget 
skydd stärks.

🔴 Vi erbjuder utbildningar inom 
brandskyddsområdet till kommu-
nerna, företag, organisationer och 
enskilda. Alla utbildningar som 
efterfrågas ska erbjudas.

Till följd av pandemin och varierande 
besöksrestriktioner under året har målet att 
erbjuda utbildning oavsett efterfrågan ej kun-
nat uppfyllas.

🔴 Vi erbjuder alla elever i årskurs 4 
och 7 utbildning i grundläggande 
brandkunskap. Alla utbildningar 
som efterfrågas ska erbjudas.

Utbildningar har genomförts men ej i den 
utsträckning som definierades i målet.

🔴 Alla evenemang och sammanhang 
där vår närvaro önskas och där vi 
kan nå ut med vårt budskap ska vi 
närvara och delta vid.

Målet har kunnat uppfyllas i högre utsträck-
ning än utbildningar ovan. Detta eftersom 
exempelvis evenemang ofta sker utomhus 
och därmed har räddningstjänstens närvaro 
varit förenlig med pandemins restriktioner.

Särskilda behov 
av brandskydd för 
riskgrupper ska opti-
meras. 

🔴 Tillsyn: 
Alla tillsyner som riktar sig mot 
målgrupperna VK 3B,5A och 5B 
ska genomföras enligt tillsynspla-
nen för 2021.

Under året har 96 tillsyner genomförts, 
målsättningen var 200 tillsyner. Anledningen 
till att målet inte uppfyllts har sin förklaring 
i mer eller mindre strikta restriktioner under 
året.

Måluppföljning

Matrisen visar på säkerhetsmål och kvalitativa 
mål vilka ska ses som inriktningsmål för man-
datperioden. Årligen beslutas om underliggande 
verksamhetsmål och aktiviteter som har koppling 
till inriktningsmålen, vilka följs upp och värderas. 
Merparten av målen för 2021 är helt eller delvis 
uppfyllda. De mål som inte uppfyllts har sin för-
klaring i mer eller mindre strikta och nödvändiga 

restriktioner under året på grund av Coronapan-
demin. Aktiviteter som inneburit fysiska möten 
mellan individer har 
periodvis inte kunnat 
utföras, tillsyn och 
utbildning och till viss 
del interna övningar 
är exempel på detta.
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Måluppföljning, fortsättning

Säkerhetsmål enligt 
handlingsprogram Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

(fortsättning) 
Särskilda behov 
av brandskydd för 
riskgrupper ska opti-
meras. 

🔴 Sotning och brandskyddskontroll: 
All sotning och brandskydds-
kontroll ska genomföras enligt 
planering för 2021.

Utfallet för året följer planering för samtliga 
medlemskommuner.

🔴 Individanpassat brandskydd:
Alla brukare ska under 2021 ha 
blivit besökta och brandskyddet 
i deras bostad blivit kontrollerat 
och värderat.

Utfallet för året följer planering för samtliga 
medlemskommuner.

Samhällsansvaret 
för riskhantering och 
brandskydd säker-
ställs. 

🔴 Remisser från andra myndigheter 
och organisationer ska hanteras 
inom fyra veckor.

Målsättningen med snabb hantering har mes-
tadels uppfyllt. Dock har flödet av inkom-
mande remisser inom bygg- och planprocess 
varit ovanligt högt, särskilt under hösten 
2021. Under denna period har svarstiden 
stundtals överstigit 4 veckor.

🔴 Tillståndsansökningar LSO/LBE 
ska hanteras inom fyra veckor.

Hanteringen har stundtals, främst under 
hösten ej kunnat ske inom fyra veckor. En 
bidragande orsak kan härledas till sjukdom 
och organisatoriska förflyttningar av nyckel-
funktioner.

Räddningstjänstens 
kompetens, beman-
ning och förmåga 
är anpassad efter 
riskbilden. 

🔴 Insatskort, Daedalos mobil. Arbetet med Daedalos Mobil har genomförts 
planenligt.

🔴 Effektivare logistik och hante-
ring av utryckningsmateriel ska 
prioriteras.

Nya rutiner för hantering av skyddskläder 
och brandmaterial har implementerats i 
organisationen. Montering av ny maskinpark 
för hantering av kontaminerat material på 
Lysekils station har bidragit till effektivare 
och säkrare arbetsmiljö för personalen.

🔴 Införandet av kvalitetssäkrings-
övningar.

En total genomlysning av övnings-
verksamheten har gjorts under 2021. En 
viktig del av arbetet har varit att införa 
övningar som är enkla och håller hög 
kvalitet.

🔴 Fortsatt arbete med temaövningar: 
trafikolycka; kem – farliga ämnen; 
brand i byggnad.

Räddningstjänstens grunder övas i 
temaövningar kopplat till olika tidscyklar 
under året.

ÅRSREDOVISNING 2021 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN  13



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Måluppföljning, fortsättning

Säkerhetsmål enligt 
handlingsprogram Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

(fortsättning) 
Räddningstjänstens 
kompetens, beman-
ning och förmåga 
är anpassad efter 
riskbilden. 

🔴 Organisationens operativa för-
mågebeskrivning ska upparbetas. 
Förmåga till räddningsinsats utef-
ter vilka effekter RMB vill uppnå 
ska omprövas.

Detta arbete går hand i hand med 
framtagande av nytt handlingsprogram. 
Anledningen till att målet inte uppfyllts 
har bland annat sin förklaring i en 
tillförordnad organisation med vakanser och 
sjukskrivningar av nyckelfunktioner för detta 
arbete. Pandemin och snabba förändringar 
i förbundsledningen är andra orsaker 
som påverkat och stannat upp viktiga och 
nödvändiga processer i detta arbete.

🔴 Operativa administrativa doku-
mentationssystem ska vara klart 
att arbeta i under 2021. 

En effektivare administrativ hantering för 
RiB-personalen via verksamhetssystemet 
Daedalos har implementerats på 3 av 7 
stationer. IA-systemet som innebär en 
säkrare hantering av arbetsmiljöfrågor har 
införts och implementerats i förbundet.

🔴 Brister på batterier ska upptäckas 
innan startproblem uppstår.

Samtliga batterier har kontrollerats enligt 
schema.

🔴 Checklistor på viktig utrust-
ning som har en betydande roll 
för driftsäkerheten på samtliga 
fordon.

Samtliga utryckningsbilar har checklistor på 
kontroller av utrustning som är betydande 
för driftsäkerheten.

🔴 Kemikalieförteckningen ska 
uppdateras.

Kemikalieförteckningen har uppdaterats.

🔴 Allvarliga brister ska åtgärdas 
omedelbart genom omfördelning 
av fordon. Bristerna skall ges 
högsta prioritet, övriga brister ska 
prioriteras och åtgärdas skynd-
samt.

Samtliga brister som är av stor betydelse för 
verksamheten har åtgärdats inom tid så att 
verksamheten inte har blivit påverkad.

Räddningstjänstens 
förmåga och kom-
petens att verka vid 
höjd beredskap och 
krig.

🔴 Alla (eller så många som är möj-
ligt) anställda ska vara krigsplace-
rade hos förbundet.

Förbundets personal är, i de fall de inte 
disponeras av annan organisation, disponerad 
av RMB enligt återrapportering från Plikt- 
och prövningsverket 2021-11-26.

Räddningstjänstens 
understödjande, 
ekonomiska, kvali-
tetsbevakande och 
uppföljande arbete 
håller hög nivå.

🔴 Förbundet ska ha en verksam-
hetsplan med budget antagen av 
direktionen i september, 100 %. 

Verksamhetsplan med budget 2022 är anta-
gen 2021-09-22.

🔴 Förbundet ska ha en intern kon-
trollplan, 100 %.

Internkontrollplan 2022 är antagen 2021-12-
02.
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Måluppföljning, fortsättning

Säkerhetsmål enligt 
handlingsprogram Målbeskrivning verksamhetsmål Måluppfyllelse

(fortsättning) 
Räddningstjänstens 
understödjande, 
ekonomiska, kvali-
tetsbevakande och 
uppföljande arbete 
håller hög nivå.

🔴 Förbundets handlingsprogram ska 
ha mål som styr verksamheten 
och vara mätbara, 100 %.

Förbundet har ett handlingsprogram med mål 
som sträcker sig över en fyraårsperiod. Må-
len styr vår årliga verksamhetsplan, vilken 
följs upp i delår- och årsbokslut.

🔴 Förbundets riktlinje för värde-
grund ska vara väl känt i förbun-
det, 100 %.

Skulle ha hanterats via APT under året. In-
ställda APT pga. pandemirestriktioner gjorde 
att endast några avdelningar hann göra detta. 

🔴 Uppföljning av administrativt 
avtal, 100 %.

Uppföljning har skett av samtliga delmoment 
i december 2021.

🔴 Nytt Handlingsprogram utarbetas 
för att motsvara ny lagstiftning 
enligt LSO.

Ambitionen att färdigställa och anta ett 
nytt handlingsprogram senast årsskiftet har 
inte kunnat uppfyllas. Anledningen till att 
målet inte uppfyllts har sin förklaring i en 
tillförordnad organisation med vakanser och 
sjukskrivningar av nyckelfunktioner för detta 
arbete. Arbetet fortgår dock och förväntas 
antas under våren 2022.

🔴 Minst en gång per år utförs 
skyddsrond på våra arbetsställen, 
100 %.

Skyddsronder är utförda på förbundets samt-
liga arbetsställen.

🔴 Uppföljning av SAM, 
100 %.

Uppföljning är genomförd.

Målbeskrivning finansiella mål Måluppfyllelse

🔴 För varje enskilt år ska intäkterna 
överstiga kostnaderna enligt 
balanskravet, 100 % kostnads-
täckning. 

Målet är uppfyllt.

🔴 God soliditet*, minst 30 % Förbundet når målet då soliditeten uppgår till 
36,1%.

🔴 Betalningsförmåga på kort sikt, 
100 %. 

Betalningsförmågan på kort sikt är god och 
vi når målet.

🔴 Hög självfinansieringsgrad av 
investeringar, 100 %.

Självfinansieringsgraden visar i vilken om-
fattning nya investeringar finansierats med 
egna medel och vi når 41,4%.

*Soliditeten beskriver förbundets ekonomiska styrka på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som 
förbundet själv finansierat, det vill säga eget kapital i förhållande till det bokförda värdet på tillgångarna. 
Faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen samt tillgångarnas och skuldernas värdeökning/
värdeminskning. Vid bedömning av den ekonomiska situationen är det soliditetens utveckling snarare än den 
absoluta nivån som är mest intressant.
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Väsentliga personalförhållanden

Personal- och åldersstruktur

Den 31 december 2021 har förbundet 199 
anställda. Av de anställda är 140 RiB-personal 
varav 4 är kvinnor. Av det totala antalet anställda 
är 10 kvinnor. 

Förbundets medelålder för brandmän i heltids-
styrka är 41,9 år, RiB-personal 43,2 år och dag-
tids-personal 49,7 år. Pensionsavtal för brandmän 
i heltidsstyrka ger för närvarande möjligheten att 
ta ut avtalspension vid 58 års ålder. 

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning 
samt en uppdelning mellan heltidsanställd perso-
nal och RiB-personal.

2021 2020

Ålder
Antal 
totalt 

% av 
total

Antal 
heltid

Antal 
deltid

Antal 
totalt

 - 29 25 12,60% 5 20 20

30 - 39 41 20,60% 14 27 40

40 - 49 65 32,70% 15 50 64

50 - 59 51 25,60% 18 33 51

60 - 17 8,50% 7 10 19

TOTALT 199 100% 59 140 194

Sjukfrånvaro 2021 2020

Total sjukfrånvaro i procent 
av de anställdas samman-
lagda ordinarie arbetstid 3,02% 3,92%

Andel av sjukfrånvaro som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 
60 dagar eller mer 50,04% 57,34%

Kvinnor 6,96% 9,14%

Män 2,61% 3,44%

29 år eller yngre 1,95% 2,13%

30 till 49 år 2,76% 3,44%

50 år eller äldre 3,61% 4,94%

Sjukfrånvaro
I tabellen nedan redovisas total sjukfrånvaro, hur 
stor andel av sjukfrånvaron som var långtidssjuk-
skrivning, sjukfrånvaro fördelat per kön och per 
åldersgrupp under året.

Andelen sammanhängande sjukfrånvaro mer 
än 60 dagar har minskat sedan 2020 men det 
finns några medarbetare som är långtidssjukskriv-
na i förbundet. Den totala sjukfrånvaron har dock 
minskat jämfört med föregående år.

Belopp i tkr

Balanskravsresultat 2021 2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 710 1 349 1 117

- Samtliga realisationsvinster

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 710 1 349 1 117

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

= Årets balanskravsresultat 710 1 349 1 117

Balanskravsresultat
Balanskravsresultatet är ett resultat där poster 
som inte härrör till den ordinarie verksamheten 
har rensats bort. Förbundet har inte några eko-

nomiska händelser som exempelvis värdepap-
pershantering, fastighetsförsäljning eller någon 
resultatutjämningsreserv att ta hänsyn till. Årets 
balanskravsresultat är det samma som årets 
resultat.
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Belopp i tkr

Personal 2021 2020

Heltid, inklusive semesterlön 39 882 38 911

Räddningstjänstpersonal i 
beredskap 14 705 13 686

Övertid, fyllnadstid 810 965

OB, beredskap 2 599 2 529

Arvode/Förtroendevalda 332 457

Förändring semester- & 
löneskuld -151 526

Pensionskostnader & 
avsättning inkl. skatt 6 039 4 493

TOTALT 64 215 61 567

Förväntad utveckling

Medlemskommunerna och förbundet står inför 
utmaningar för att möta framtida förändringar i 
samhället där ökad befolkning, ökad och kom-
plex byggnation, social oro, säkerhetspolitiska 
förändringar i vår omvärld vilket ställer krav på 
att bygga upp och säkerställa förmåga för krisbe-
redskap och civilt försvar är utmaningar som vi 
måste vara förberedda att hantera. För att möta 
dessa utmaningar måste räddningstjänsten som 
organisation tillåtas att växa i samma takt som 
riskbilden i samhället och kommunerna ökar. 

En stor utmaning för förbundet är kompetens-
försörjning för vår deltidsorganisation där vi har 
hög personalomsättning och ett ständigt pågående 
rekryteringsarbete som tar kraft ur organisatio-
nen. Vi behöver och kommer att kraftsamla för 
att hitta nya vägar och lösningar för att säker-
ställa den operativa förmågan och bemanningen 
på våra deltidsstationer.

En strukturell förändring i personalbemanning-
en behöver göras i ledningscentralen. Vi behöver 
öka bemanningen till två vakthavande befäl hela 
dygnet, det är dyrare än nuvarande lösning med 
personal i beredskap men nödvändigt för att 
säkerställa arbetsmiljö och produktion.

En ny föreskrift (MSBFS 2021:88) om hur 
kommunen ska utföra och planera sin tillsyn 

enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
som kommer att gälla från halvårsskiftet 2022 har 
tvingat oss till ett omfattande planeringsarbete för 
att möta förskriftens krav. Föreskriften pekar på 
ett mer fördjupat tillsynsarbete med förändring 
av metoder och planering inför tillsyn. Hur detta 
kommer att påverka vårt kommande tillsynsar-
bete och vilka resurser som kommer att krävas är 
förnärvarande oklart men bedömningen nu är att 
varje enskild tillsyn kommer att ta längre tid mot 
vad den gör idag. 

Arbetet med avveckling och inflyttning av 
brandstationerna i Uddevalla behöver planeras 
och påbörjas redan i år så att detta är klart när den 
nya brandstationen står klar till sommaren 2023.

Personalrörlighet 

Under året har tolv personer avlutat sina tjänster, 
en brandingenjör och en servicetekniker på dagtid 
samt tio RiB-personal. 

Förbundet har nyanställt 15 personer under 
året, två personer heltid varav en person på 
administration och en person på tekniska, övriga 
nyanställda är 13 RiB-personal. 

Förbundet har även haft åtta personer visstids 
eller timanställda. Dessa personer har täckt upp 
som semestervikarier. I Lysekil finns en bidrags-
anställning med tidsbegränsad anställning som 
serviceman.

Personalkostnader 

Räddningstjänsten är en personalintensiv verk-
samhet och den största andelen av förbundets 
kostnader är därmed personalrelaterade kostnader 
som 2021 uppgick till 75 % av förbundets totala 
kostnader. 

Skulden till de anställda avseende inarbetad ej 

uttagen semesterersättning, inarbetad ej uttagen 
retro-aktiv ersättning samt ej kompenserad över-
tid ökade med 151 tkr vid 2021 års slut.

Utöver nedanstående redovisade kostnader har 
förbundet ytterligare 943 tkr i personalrelaterade 
kostnader för företagshälsovård och kompetens-
utvecklingskostnader.

Visionsbild för nya brandstationen. Illustration: Fredblad arkitekter.

ÅRSREDOVISNING 2021 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN  17

Väsentliga personalförhållanden, Förväntad utveckling



EKONOMISK REDOVISNING | BALANSKRAVSRESULTAT, VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN

EKONOMISK REDOVISNING

18  ÅRSREDOVISNING 2021 | RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN



EKONOMISK REDOVISNING | RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

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

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Verksamhetens intäkter 1 9 495 10 296 9 793

Medlemsavgift (drift) 72 916 72 916 70 930

Medlemsavgift (pension) 4 637 4 832 3 303

Uppräkning medlemsavgift (avsättning pensioner) 2 900 1 206 -4 265

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Verksamhetens kostnader 2 -79 151 -78 717 -75 100

Pensionskostnader -4 637 -4 832 -3 303

Avsättning pensioner -2 900 -1 206 4 265

Avskrivningar 3 -3 192 -3 724 -4 241

Jämförelsestörande poster  

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 68 771 1 382

Skatteintäkter  0 0 0

Generella statsbidrag och utjämning  0 0 0

VERKSAMHETENS RESULTAT 68 771 1 382

Finansiella intäkter 4 0 0 0

Finansiella kostnader 5 -67 -61 -33

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 710 1 349

Extraordinära poster 0 0

ÅRETS RESULTAT / FÖRÄNDRING EGET KAPITAL 1 710 1 349
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BALANSRÄKNING
Budget Bokslut Bokslut

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

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 6

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 0

Maskiner och inventarier 24 949 22 021 20 991

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 7 2 737 2 737 3 340

Långfristig fordran, medlemsavgift pensionsavsättning 8 9 259 8 788 7 581

Summa anläggningstillgångar 36 945 33 545 31 913

Bidrag till infrastruktur 0 0 0

Omsättningstillgångar

Förråd 0 0 0

Fordringar 10 5 803 11 969 13 593

Kortfristiga placeringar 0 0 0

Kassa och bank 11 1 790 2 683 6 176

Summa bidrag infrastruktur och omsättningstillgångar 7 593 14 652 19 769

SUMMA TILLGÅNGAR 44 538 48 197 51 682

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital vid årets början -13 187 -16 677 -15 328

Årets resultat -1 -710 -1 349

Resultatutjämningsreserv - - -

Övrigt eget kapital - - -

Summa eget kapital -13 188 -17 387 -16 677

Avsättningar

Avsättning för pensioner 9 -9 259 -8 788 -7 581

Andra avsättningar 0 0 0

Summa avsättningar -9 259 -8 788 -7 581

Skulder

Långfristiga skulder 12 -2 079 -2 134 -3 232

Kortfristiga skulder 13 -20 012 -19 889 -24 192

Summa skulder -22 091 -22 023 -27 424

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -44 538 -48 197 -51 682

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter - - -

Ansvarsförbindelser - - -

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder 
eller avsättningar 0 0 0

Övriga ansvarsförbindelser 737 738 839

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 737 738 839
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KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut

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

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 710 1 349

Justering för av- och nedskrivningar, materiella 
anläggningstillgångar

3 4 219 4 241

Justering för av- och nedskrivningar, leasing 7 603 603

Justering för gjorda avsättningar 9 -1 206 4 265

Justering för försäljning/utrangering -76 -253

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 4 250 10 205

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 1 624 5 874

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -4 303 -1 707

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 572 14 372

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 6 -5 248 -4 584

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 76 253

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 173 -4 331

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

Amortering av skuld 12 -1 098 -1 147

Ökning/Minskning av långfristiga fordringar 8 1 206 -4 265

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 108 -5 412

ÅRETS KASSAFLÖDE/FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -3 493 4 629

Likvida medel vid årets början 11 6 176 1 546

Likvida medel vid årets slut 11 2 683 6 176
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NOTFÖRTECKNING

Redovisningsprinciper
Förbundets redovisning upprättas enligt Kommunallag (2017:725) och enligt Lag (2018:597) om kom-
munal bokföring och redovisning, LKBR, samt följer anvisningar och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med av-
skrivningar. Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Avskrivningstiden baseras på anläggnings-
tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod och sker med rak nominell metod, d.v.s. linjär avskrivning. 
Avskrivning av färdiginvesterade anläggningstillgångar påbörjas då anläggningen tas i bruk.

Förbundet följer rekommendationen enligt R4 men har valt att anskaffningsvärdet ska överstiga ett 
prisbasbelopp istället för ett halvt prisbasbelopp som är det normala. Tillämpningen om anskaffnings-
värdet ett prisbasbelopp började gälla från och med 2017-01-01. För investeringar gjorda före detta 
datum tillämpas ett halvt prisbasbelopp, vilket betyder att investeringar som ännu ej utrangerats finns i 
balansräkningen till ett lägre värde.

Leasing

Förbundet har leasingavtal för två tunga fordon som klassificeras som finansiella. En tillrättalagd redo-
visning tillämpas på ett förenklat sätt då det inte utgör ett väsentligt värde.

Osäkra kundfordringar

Kundfordringar bedöms och bokförs som osäkra när de har passerat förfallodatum med fler än 90 dagar. 
Undantag är de kundfakturor som har en pågående åtgärd i form av till exempel en avbetalningsplan.

Pensioner

Förbundets pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen, vilket innebär att pensionsåtagande 
intjänade före 1998-01-01 redovisas som en ansvarsförbindelse. En finansiell överenskommelse är gjord 
mellan förbundet och medlemskommunerna som innebär att förbundet får ersättning för pensionskost-
naderna fullt ut. Avsättningar för pensionsskulden upptas i förbundets balansräkning på skuldsidan och 
med en lika stor post på tillgångssidan avseende fordran på medlemskommunerna. För pensionskost-
nader/avsättning tillkommer särskild löneskatt (f.n. 24,26 %).

Periodisering

För att ge en rättvisande bild av förbundets resultat periodiseras intäkter och kostnader, samtliga kända 
belopp periodiseras. Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och 
andra ersättningar avseende december skuldförs. Detsamma gäller intjänad ej uttagen semester.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster är ett resultat av händelser eller transaktioner som stör jämförelser med andra 
perioder. Upplysning om resultateffekten av jämförelsestörande poster lämnas i not till berörda poster i 
resultaträkningen.

Redovisning av jämförelsestörande poster

Årets förändring av semesterlöneskuld, uppehållslön, ferielön och okompenserad övertid redovisas som 
verksamhetskostnad i resultaträkningen och som kortfristig skuld i balansräkningen.
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Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020

Myndighetsutövning 423 515

Årsavgift automatiska larm 1 604 1 581

Obefogade automatiska brandlarm, Sanering/Restvärde efter räddning, IVPA 2 243 2 201

Ersättning för utbildning 344 185

Vattenavgifter, övriga avgifter räddningstjänst 0 9

Övriga bidrag (Försäkringskassan, MSB, Arbetsförmedlingen) 301 513

Lokalhyror, tillfälliga lokalupplåtelser 269 257

Förs. av produkter, material 342 290

Övriga intäkter o ersättningar 2 986 1 964

Bilvårdsersättning från Lysekils Kommun och Munkedals kommun 1 783 1 734

Investeringsbidrag, MSB - 544

Summa 10 296 9 793

Not 2 Verksamhetens kostnader 
exkl. av- & nedskrivningar, avsättningar pensioner 2021 2020

Fastighetskostnader 7 114 6 496

Transportmedel 2 854 2 389

Administrativt stödköp från Uddevalla kommun 1 420 1 504

Övriga kostnader 8 202 6 678

Löner och personalomkostnader 58 177 57 074

Övriga personalkostnader (företagshäsovård, utb.) 951 958

Summa 78 717 75 100

Räkenskapsrevision 2021 2020

Total kostnad för räkenskapsrevision* 220 245

varav kostnad för sakkunningas granskning av räkenskaperna 188 217

* Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räken-
skapsår 2021.

Den totala kostnaden för revision uppgår till 219 962 kronor för år 2021, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 
188 095 kronor.

Not 3 Avskrivningar 2021 2020

Investeringsbidrag, MSB -495 -

Maskiner 90 93

Inventarier 1 371 1 500

Byggnadsinventarier 64 99

Fordon och transportmedel 2 694 2 548

Summa 3 724 4 241
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Not 4 Finansiella intäkter 2021 2020

Räntor likvida medel 0,2 0,5

Summa 0,2 0,5

Not 5 Finansiella kostnader 2021 2020

Räntekostnader 48,1 21,5

Bankkostnader 12,5 12,3

Summa 60,6 33,8

Not 6 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel
Maskiner 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 869 869

Investeringar 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 869 869

Ingående av- och nedskrivningar -337 -244

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering

Årets av- och nedskrivningar -90 -93

Utgående av- o nedskrivningsvärde -427 -337

Utgående bokfört värde 442 532

Inventarier 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 7 214 6 982

Investeringar 112 232

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 7 326 7 214

Ingående av- och nedskrivningar -5 410 -3 910

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -1 371 -1 500

Utgående av- o nedskrivningsvärde -6 782 -5 410

Utgående bokfört värde 545 1 804
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Not 6 Maskiner, inventarier, byggnadsinventarier, bilar och transportmedel fortsättning
Byggnadsinventarier 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 532 532

Investeringar 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 532 532

Ingående av- och nedskrivningar -378 -279

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -64 -99

Utgående av- o nedskrivningsvärde -442 -378

Utgående bokfört värde 90 154

Bilar och transportmedel 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 33 239 26 692

Investeringar 5 136 6 788

Försäljning/utrangering -43 -241

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 38 333 33 239

Ingående av- och nedskrivningar -14 738 -12 431

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 43 241

Årets av- och nedskrivningar -2 694 -2 548

Utgående av- o nedskrivningsvärde -17 389 -14 738

Utgående bokfört värde 20 943 18 501

Not 7 Finansiella leasingavtal 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde leasing 9 044 9 044

Investeringar leasing 0 0

Försäljning/utrangering 0 0

Omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 9 044 9 044

Ingående av- och nedskrivningar -5 704 -5 101

Återförda av- och nedskrivningar/försäljning och utrangering 0 0

Årets av- och nedskrivningar -603 -603

Utgående av- o nedskrivningsvärde -6 307 -5 704

Utgående bokfört värde 2 737 3 340

Leasing
Leasingfordonen redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Tillgångens värde är beräknad genom en 
summering av återstående leasingavgifter exklusive moms. I noten redovisas värdet vid årets början som leasingfordon 
och som avskrivning redovisas de leasingavgifter som betalats under året. Leasingskulden är beräknad av samtliga 
återstående leasingavgifter uppdelat på kortfristig respektive långfristig del.
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Not 8 Långfristig fordring, medlemskommuner 2021 2020

Ingående fordran (pensionsavsättning) 7 581 11 846

Årets förändring av fordran (pensionsavsättning) 1 206 -4 265

Utgående balans 8 788 7 581

Not 9 Avsättning pensioner 2021 2020

Ingående värde avsättning pensioner 7 581 11 846

Avsättning pensioner 1 206 -4 265

Utgående värde avsättning pensioner 8 788 7 581

Pensionsavsättning 
Den totala pensionsavsättningen uppgår till 8 788 tkr varav periodens är 1 206 tkr. Enligt finansiell överenskommelse mel-
lan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagande kvarstår personalens intjänade pensionsrätt 
t.o.m. 2014 som avsättning hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt fr. o. m 2015 belastar RMB som en direkt 
pensionsavsättning och indirekt medlemskommunerna i form av långfristig fordring för pensionsåtagande.

Not 10 Fordringar 2021 2020

Kundfordringar 8 182 6 897

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 292 5 927

Fordran moms 479 490

Övriga fordringar 16 279

Utgående balans 11 969 13 593

Not 11 Kassa och bank 2021 2020

Ingående värde 6 176 1 546

Förändring perioden -3 493 4 629

Utgående balans 2 683 6 176

Not 12 Långfristiga skulder 2021 2020

Kostnadsersättning investeringsbidrag 495 1 039

Årets förändring, avskrivning -495 -544

Leasingskuld, långfristig del 2 737 3 340

Årets förändring, amortering av lån -603 -603

Utgående balans 2 134 3 232

Not 13 Kortfristiga skulder 2021 2020

Leasingskuld, kortfristig del 603 603

Leverantörsskulder 3 489 3 544

Löneskuld 3 440 7 664

Skuld till staten 2 216 2 483

Övriga kortfristiga skulder 10 141 9 898

Utgående balans 19 889 24 192
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INVESTERINGSREDOVISNING
Budget Bokslut Bokslut

Belopp i tkr 2021 2021 2020

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner, inventarier och byggnadsinventarier 200 112 158

Fordon och transportmedel 6 000 5 136 4 427

TOTALA INVESTERINGAR 6 200 5 248 4 584

Förbundet har köpt in en begagnad maskinstege 
som nytt reservfordon och investerat kommuni-
kationsutrustning och löpband. Det nya släck/
räddningsfordonet har levererats och tagits i drift. 
Upphandling av nytt insatsledarfordon påbör-
jades men fick avbrytas då kostnaden översteg 

budgeterat belopp. Översyn av kravlista kommer 
att göras och en ny upphandling genomförs under 
2022. 

Sammantaget medför detta en positiv budget-
avvikelse för investeringar om +952 tkr.
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DRIFTSREDOVISNING
Förbundet redovisar nedan hur utfallet för verksamhetsåret förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 
verksamheten.

Belopp i tkr

Bokslut 2021 Bokslut 2020

Intäkt Kostnad Netto
Budget 
netto

Avvikelse 
netto Intäkt Kostnad Netto

Förbundsövergripande

Direktion 0 -400 -400 -514 114 1 -495 -494

Revision 0 -230 -230 -166 -64 0 -254 -254

Förbundsledning 0 -1 459 -1 459 -1 121 -338 18 -1 012 -993

Medlemsavgift, drift 72 916 0 72 916 72 916 0 70 930 0 70 930

Summa Förbundsövergripande 72 916 -2 089 70 827 71 115 -288 70 949 -1 761 69 188

Administrativ Stab

Administrativ Stab 14 323 -23 845 -9 522 -9 449 -73 14 095 -24 922 -10 827

Pensioner 6 039 -6 039 0 0 0 4 493 -4 493 0

LC54 742 -3 462 -2 720 -2 996 276 591 -3 319 -2 728

Summa Administrativ Stab 21 104 -33 346 -12 242 -12 445 203 19 179 -32 734 -13 556

Teknisk avdelning

Brandstationer 1 773 -7 547 -5 774 -5 912 138 1 119 -6 679 -5 560

Teknik och stödavdelning 2 401 -5 898 -3 497 -3 706 209 2 330 -5 739 -3 409

IT/Telefoni 0 -2 366 -2 366 -2 038 -328 0 -1 864 -1 864

Transportmedel 11 -2 885 -2 873 -2 923 50 7 -2 426 -2 419

Summa Teknisk avdelning 4 185 -18 696 -14 510 -14 579 69 3 456 -16 707 -13 251

Operativ avdelning

Operativ avd. Heltid 2 591 -21 167 -18 576 -18 711 135 2 388 -20 898 -18 510

Operativ avd. Deltid 37 -19 658 -19 621 -20 541 920 129 -19 046 -18 916

Övningsfält 6 -180 -174 -193 19 0 -267 -267

Utryckning 3 -1 968 -1 966 -1 366 -600 18 -1 316 -1 299

Beklädnad  -217 -217 -259 42 0 -223 -223

Försäljning av operativa utbildningar 30 -17 13 -45 58 0 0 0

Summa Operativ avdelning 2 666 -43 207 -40 540 -41 115 575 2 535 -41 750 -39 215

Förebyggande avdelning

Förebyggande avdelning 2 341 -5 166 -2 825 -2 976 151 2 280 -4 099 -1 818

Summa Förebyggande avdelning 2 341 -5 166 -2 825 -2 976 151 2 280 -4 099 -1 818

Resultat   710     1 349
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Direktion, Revision och 
Förbundsledning
Förbundsdirektionen har en positiv budgetav-
vikelse om +114 tkr detta härleds till lägre 
kostnader vid sammanträden och utbildning. 
Direktionen har till största del genomfört digitala 
möten under året och ordförande har deltagit i en 
konferens.

Revisionen har en negativ budgetavvikelse 
om -64 tkr detta härleds till ökade kostnader för 
verksamhetsgranskning. Underskottet beror på 
att revisionen inte äskade medel för kostnadsök-
ningen. 

Förbundsledningen har en negativ budgetav-
vikelse om -338 tkr som härleds till personalkost-
nader. Vid omdisponering av budget följde inte 
alla poster med utan ligger fördelat på Adminis-
trativ stab och Förebyggande avdelningen.

Administrativ Stab

Administrativ stab har en negativ budgetav-
vikelse om -73 tkr vilket kan härledas till högre 
avskrivningskostnader och lägre personalkostna-
der vilka är beroende på en delvis vakant tjänst 
och en längre sjukskrivning.

I början av året anställdes en ekonomiadminis-
tratör som kommer att arbeta med fakturahante-
ring och förbundets kommunikationsplattformar. 
Under jan-mars, i väntan på att ekonomiadminis-
tratören tillträdde sin tjänst, köptes 25% ekono-
mistöd in från Uddevalla kommun. 

Ett arbete med att avveckla förbundets skan-
ning av leverantörsfakturor påbörjades under 
sommaren. Detta gjordes i samarbete med Udde-
valla kommun som en följd av övergången mot 
e-fakturor. Under november slutfördes arbetet 
och är nu implementerat i organisationen.

Under året införde förbundet ett IA-system 
som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Här ska arbetsskador och tillbud rapporteras och 
systemet används för uppföljning och åtgärder av 
dessa. 

Arbetet med implementering av nytt löne- och 
personalsystem påbörjades under hösten. Det nya 
systemet väntas tas i drift i maj 2022.

I Daedalos gjordes en uppdatering av personal-
modulen under året vilket medfört utbildnings-
insatser och en del handpåläggning i löne- och 
planeringsmodulen under hösten och vintern. 

Förbundets pandemiarbete har regelbundet, 
veckovis oftast, hanterats i särskild inrättad 
analysgrupp med representation av ledning och 
fackliga företrädare, Administrativa staben har 
samordnat analysgruppen och bevakat pandemi-
utvecklingen. 

LC 54

LC 54 har en positiv budgetavvikelse om 
+276 tkr detta härleds till Räddningstjänsten 
Orust anslutning till vår gemensamma lednings-
central och högre intäkter för larmtid. 

Under hösten har rekrytering av personal i 
ledningscentralen pågått, två vakthavande befäl 
vilka tillträder sina nya tjänster 1 januari och 
enhetschef som tillträder 1 februari 2022.

Under året har tekniska system uppdaterats i 
ledningscentralen för att möjliggöra redundans i 
systemledningen mot de två ledningscentralerna i 
Skaraborg. 

Tekniska avdelningen

Teknisk avdelning har en positiv budgetavvikelse 
om +69 tkr. Under året har avdelningen behövt 
göra omfördelningar för att möjliggöra inköp av 
personsökare och Rakelterminaler. Detta har re-
sulterat i att brandstationerna och teknik och stöd 
har haft lägre kostnader mot budget och IT och 
telefoni högre kostnader.

I början av året köptes en begagnad stegbil 
in. Den har under året renoverats och efter att 
personalen i Lysekil har utbildats på stegbilen 
togs den i bruk under hösten. En hävare som varit 
placerad i Lysekil har flyttats till Uddevalla som 
reservfordon.

En ny släck/räddningsbil levererades under 
sommaren. Efter iordningsställande och utbild-
ning togs den i drift med placering på Uddevalla 
brandstation och andra fordon har roterats till 
Munkedals och Skaftös stationer. 

På övningsområdet i Uddevalla hamn har ett 
omfattande arbete med att rensa upp bland äldre 
övningsanordningar genomförts. Detta har inne-
burit att stål- och betongkonstruktioner har trans-
porterats bort. Det har även genomförts renove-
ringsarbete på befintliga övningsanordningar.

I Ljungskile invigdes den nya brandstation 
vilket har inneburit ett arbete med flytt, installa-
tionsarbete och avveckling av den gamla statio-
nen.

Operativa avdelningen

Operativ avdelning har en positiv budgetavvikel-
se om +575 tkr. Under våren gjordes en uppfölj-
ning och utvärdering av den arbetsinsats förbun-
det haft i samband med oljeutsläppet i Uddevalla 
hamn hösten 2020. Efterföljande ansökningsför-
farande resulterade i en ersättning på 197 tkr. 

Kompetensutveckling och utbildning för opera-
tiv personal har genomförts via webbutbildningar 
vilket har bidragit till lägre rese/logi kostnader. 
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Utfallet för personalkostnaderna på RiB har 
varit lägre än beräknat. På grund av pandemin 
har, med några få undantag, endast övningar av 
lagstadgade karaktär genomförts. Även ersätt-
ningen vid larm har varit lägre då totala antalet 
larmtimmar för RiB organisationen har varit lägre 
till antalet än tidigare år. 

Avdelningen har behövt göra omfördelningar 
för att genomföra inköp av miljövänlig skum-
vätska, skyddskläder, verktyg för trafikolyckor, 
drönare, utbyte och uppgradering av andnings-
skyddsutrustning vilket således genererat högre 
kostnader än budgeterat för utryckning.

Förberedande utbildning av nyrekryterad 
brandpersonal från RiB, preparandutbildning, 
genomfördes på ett Coronasäkert sätt under första 
halvåret.

Ett effektivt verktyg för den operativa verk-
samheten är drönare. Under det första kvartalet 
gjordes en komplettering av befintlig utrustning 
med en drönare utrustad med värmekamera. 
Detta har krävt utbildning för operativ personal 
samt licensiering av drönarverksamheten.

Under ett dygn i slutet på juli drabbades Lyse-
kils kommun av en samhällsstörning i form av 
mycket nederbörd och åska. Händelsen resulte-
rade i över 30 översvämmande fastigheter samt 
störningar i infrastrukturen och var en betydande 
belastning för förbundet.

Förebyggande avdelningen

Förebyggande avdelning har en positiv budgetav-
vikelse om +151 tkr. Produktionen av myndig-
hetsärenden, tillsyn, tillstånd och remisshantering 
samt extern utbildning, har dock, med undantag 
för kommunernas byggremisser varit markant 
lägre än ett normalår. Nedgången kan i stort sett 
helt tillskrivas den pågående pandemin.

Endast hälften av de planerade tillsynerna kun-
de genomföras, detta gjordes under perioden då 
restriktionerna i samband med pandemin lättades. 
Under året har utbildningar genomförts för nästan 
1500 personer, utbildningarna har genomförts vid 
både fysiska och digitala träffar. Utfallet motsva-
rar ungefär hälften av vad som var planerats för 
året och har följaktligen resulterat i lägre intäkter 
än planerat.

Vakanser på avdelningen motsvarande 
1,3 tjänster under året har dock balanserat de 
lägre intäkterna med lägre personalkostnader.  

Sotning och brandskyddskontroll följer de satta 
produktionsmålen för året. Kommunernas sot-
ningsentreprenörer har trots samhällets pandemi-
restriktioner i stort sett kunnat utföra sitt uppdrag 
som planerat. 

Räddningsinsatser 2021 2020

Automatlarm 357 365

Brand i byggnad 82 100

Brand i skog och mark 38 40

Brand i fordon 54 65

Brand i avfall/återvinning 28 27

Trafikolycka 139 129

Sjukvårdslarm 86 104

Utsläpp av farligt ämne 30 45

Nödställd person 37 39

Övriga händelser * 218 177

Totalt antal räddningsinsatser 1 069 1 091

Munkedal 200 195

Lysekil 231 207

Uddevalla 638 689

* hjälp till annan organisation, naturolycka och övrigt
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REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE

 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  1 (1) 
REVISORERNA           

 

 
 

 
Till Fullmäktige i respektive medlemskommun 

Revisionsberättelse för år 2021 

 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (organisationsnummer 22 20 00-2808) av 
dess direktion. 

 
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar 
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund 
för bedömning och ansvarsprövning. 

 

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.  
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
 
Vi bedömer att direktionens/styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 
 
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

 
Vi åberopar bifogade rapporter. 
 
 
Datum enligt digital underskrift 
 
 
 
Claes Hedlund  Olle Krischansson 
 
 
Bilagor: 
Revisorernas bedömning av delårsbokslut 2021-08-31 
Löpande granskning och bokslutsgranskning 2021 
Grundläggande granskning 2021 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Claes Ingvar Hedlund
Undertecknare
Serienummer: 19451104xxxx
IP: 81.233.xxx.xxx
2022-02-12 09:05:18 UTC
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Undertecknare 2
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-04-12 Dnr KS 2022/00226 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Årsredovisning 2021 från Samordningsförbundet Väst 

Sammanfattning 

Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning samt revisionsberättelse 

för år 2021. 

 

Av handlingarna framgår att förbundet redovisar ett resultat om 225 tkr. 

Samordningsförbundets utgående egna kapital 2021-12-31 var 1 983 327 kr och ligger 

nära Nationella rådets rekommendation. Överskottet ska användas i insatser 2022. I de 

individinriktade insatserna 2021 hade förbundet 523 deltagare, 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-12. 

Samordningsförbundet Väst, styrelseprotokoll nr 1 2022, § 7. 

Årsredovisning 2021 för samordningsförbundet Väst, med bilagor samt 

revisionsberättelse. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Väst, 

 

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samordningsförbundet Väst 



 
 

 Sida 1 
 

 
 

Samordningsförbundet 
Väst  

 
 
 
 
 

 

 

 

Årsredovisning 
2021  

 
Beslutad av styrelsen 2022-03-22 

Sof Väst Årsredovisning 2021
(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Sida 1 av 21



 
 

 Sida 2 
 

Ordförande har ordet  

Ofta brukar prologen i årsredovisningar avslutas med att harangera personalen. Jag tänker i denna 

”Ordförande har ordet” göra precis tvärtom. 

Att under de omständigheter som har rått under de senaste två åren ändå med stor kunnighet, 

engagemang och kreativt arbete nå de resultat som uppvisats är i sig enastående.  

Förbundschef, medarbetare och kansli skall ges ett sort TACK! 

Tre företeelser vill jag speciellt nämna från verksamhetsåret som har gått; 

 

Förbundschefen tillsammans med presidiet har varit på turné i förbundets samtliga åtta 

kommuner. Årets presentation inleddes med att visa en film om vad Finsam är, följt av ett bildspel 

om vad som gällde i den kommun vi besökte. Sedan berättade vi om två f.d. deltagares 

erfarenheter av vad Samordningsförbundet betytt för dem för att sedan avsluta med en 

frågestund. Detta upplägg blev mycket uppskattat och vi kände oss tillfreds med att informationen 

gått fram. 

 

Föreningen NNS - intresseorganisation för samordningsförbund har varit föremål för diskussion 

under verksamhetsåret. En indignerad årsmötesdebatt på våren följdes upp av ett mer sansat 

medlemsmöte på hösten. Fråga har framställts huruvida vårt förbund skall ingå i denna 

sammanslutning eller inte. En glädjande omständighet är att vid årsmötet invaldes Karin 

Blomstrand, Munkedal in i NNS styrelse. Vi ser därmed att vi får en stark ingång som möjliggör att 

vi kan få framfört synpunkter vi har på NNS arbete. 

 

Vi har fått tillökning (!). Under hösten inkom förfrågan från Melleruds kommun om att få tillhöra 

vårt förbund. Efter en föredömlig snabb hantering av ingående medlemmar kunde vi besluta om 

att hälsa Dalslandskommunen välkommen i gemenskapen f o m 2022. 

 

Avslutningsvis vill jag säga att ”människor med olika former av funktionsvariation är egentligen 

inte människor med särskilda behov utan människor med alldeles vanliga behov som måste 

tillgodoses med särskilda insatser!”.  Det är just det vi (= AF, FK, Region och kommun) är bra på! 

 

/ Kenneth Carlsson 

Färgelanda kommun 

Ordförande 2021 
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Följande förkortningar kan användas i texten:   

Sof = Samordningsförbund Styrelseledamöter = Både ordinarie och ersättare 

AF = Arbetsförmedlingen VG-regionen = Västra Götalandsregionen   

FK = Försäkringskassan  IFO = Individ- och familjeomsorg  

KF = Kommunfullmäktige KS = Kommunstyrelse    

RV = Rehabvägledare  AMI = Arbetsmarknad och integration  

AME = Arbetsmarknadsenhet  AMA = Arbetsmarknadsavdelning     

KAKA = Kombinerad Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga  

SUS = Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell 

samordning inom Rehabiliteringsområdet  
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1. Förvaltningsberättelse 
En översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det 

ekonomiska utfallet för år 2021.  

Till redovisningen hör bilaga 1, Mål och måluppfyllelse 2021 samt bilaga 2, Statistik 2021 

 

Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Västra Götalandsregion samt kommunerna Tanum, Strömstad, Sotenäs, Lysekil, 

Munkedal, Uddevalla, Orust och Färgelanda som medlemmar. 

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett 

kansli. 

 
Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. 

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och 

rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera 

insatser med personal från de samverkande parterna. 

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar 

för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och 

kunskapsutbyte. 

 
Finansiering 
Samordningsförbundet Väst finansierades 2021 via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med 

hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna Uddevalla, Orust, 

Lysekil, Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs, och Färgelanda med resterande fjärdedel.  
 

Medlemsavgifter 2021 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 50 %    4 760 000 kr  

Västra Götalandsregionen 25 % 

Kommunerna gemensamt 25 %   
 

2 379 996 kr 

    2 380 000 kr 
 

Uddevalla 

Orust 

Lysekil 

Strömstad 

Tanum 

Munkedal 

Sotenäs 

Färgelanda 
 

Totalt  

1 005 822 kr 

249 750 kr 

240 624 kr 

233 473 kr  

211 511 kr  

178 598 kr 

147 211 kr 

113 011 kr 
 

9 519 996 kr 

 

*kommunernas fördelning av finansieringen baseras på varje kommuns befolkningsunderlag 16 – 64 år  
per den 1 november det år val har ägt rum, dvs. 1 november 2018.  
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Verksamhetsidé och vision  
I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett 

effektivt sätt och till nytta för den enskilde samt ge samhälleliga vinster.  

De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den 

enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete, få ökade möjligheter att 

uppnå egen försörjning samt uppnå ökad hälsa och livskvalitet. 

Kontakterna mellan parterna sker på olika nivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete 

som myndigheterna har ansvar för utan ska bidra till att stödja, fördjupa och utveckla befintligt 

samarbete och bygga broar mellan myndigheterna. 

Det är viktigt att de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att 

Samordningsförbundet får möjlighet att bedriva en effektiv verksamhet.    

Personer som är i behov av stöd från flera myndigheter ska inte känna att det finns gränser.   

1.1. Översikt över verksamhetens utveckling 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 
Medlemsbidrag 

9 519 995 9 357 996 
 

9 402 000 
 

9 387 996 
 

9 394 270 
 

Verksamhetens 
kostnader/utfall 

9 295 092 10 626 529 12 331 695 11 161 432 8 604 252 

Årets resultat 224 903 -1 002 874 -555 871 -462 870 920 255 

Soliditet/eget kapital vid 
slutet av året 

1 983 327 1 758 424 2 761 298 3 317 169 3 780 039 

Antal anställda 0 0 0 0 0 
 

1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Samtliga uppdrag var bemannade av personal från samverkansparterna t o m den 16 augusti, då slutade 

en av arbetsterapeuterna som arbetade i utredningen. Beslut fattades då att avvakta med tillsättning 

tills förbundet hade sett över verksamhetsinriktning 2022. Budgetförutsättningarna var att uppdrag 

motsvarande minst en tjänst skulle behövda sparas in from 2022. 

Pga. pandemin har under större delen av året inte varit optimala förutsättningar att verkställa alla 

insatserna på det sätt som styrelsen hade fattat beslut om. 

Samordningsförbundet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de riktlinjer och rutiner 

som gäller hos våra myndigheter. Avstämning har gjorts regelbundet med samtliga chefer till personalen 

och de informeras om vilka åtgärder som vidtagits. Varje person som arbetade med uppdrag finansierad 

av Sof Väst följde de riktlinjer som gällde hos respektive persons arbetsgivare. En utmaning var att 

myndigheterna har haft olika förhållningsregler för personalen, vad gäller närvaro, hemarbete, mm. 

Fram till slutet av september genomfördes alla möten och föreläsningar i största möjliga mån digitalt 

över telefon, Facetime, Skype, Teams, Zoom osv. eller i vissa fall enskilt, och då gärna utomhus. 

Utmaningen var att myndigheterna har olika digitala plattformar, deltagarna är inte alla så digitaliserade 

och att arbetsplatser inte i samma utsträckning som tidigare varit villiga att ta emot personer för 

arbetsträning-/prövning-/praktik. Försiktighetsåtgärderna medförde också att all gruppverksamhet fick 

anpassas så varje deltagare fick ha eget rum och därmed fick antal deltagare per grupp reduceras, detta 

gällde utredningen.  

Sof Väst Årsredovisning 2021
(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Sida 5 av 21



 
 

 Sida 6 
 

Ett nytt arbetssätt infördes under året där ansökan om stöd i rehabiliteringen ställs till förbundet och 

inte till speciell insats. I slutet av året infördes också att deltagare själva kan ansöka om stöd och insats 

hos förbundet. Personalen som arbetar i insatserna inleder med kartläggning där deltagarens behov ska 

vara i centrum och sedan görs en avstämning med de myndigheter som deltagaren har eller har behov 

av att ha kontakt med.   

Antalet ansökningar ökade jämfört med 2020 då var det 25 ansökning i genomsnitt/månad medan det 

under 2021 har varit i genomsnitt 28 ansökningar/månad. Samtidigt har deltagarna som ansöker om 

insats stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och enbart 51% av deltagarna hos RV kunde 

tillgodogöra sig insatsen. 49% har avslutats pga. sjukdom, behövt fortsatt rehab eller slutat av privata 

orsaker. 

De strukturella insatserna påverkades av att det inte gick att mötas fysiskt, ex. blev Finsamkonferensen 

inställd. Att bygga upp nya samverkanskontakter i kommunerna är svårt när det inte går att träffas.  

16 april genomfördes en Arenadag digitalt och Förbundets Dag genomfördes i slutet av september. 

”Öppet hus” och flera informationsmöten, samt höstens Arenadag blev inställda. Utbildningar som i 

Tjänstedesign och BIP blev flyttade till början av 2022. 

Konsekvenserna av Coronapandemin på arbetsmarknaden är stora, men Samordningsförbundet har    

ännu inte sett hur det kommer att förändra förbundets målgrupper och arbetet framöver. 

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Coronapandemin, se för övrigt 1.2 
Melleruds kommun ansökte i slutet av september om medlemskap i Samordningsförbundet Väst och 
ingår i förbundet from 2022-01-01.  Det medförde ett extra styrelsemöte och extra medlemsamråd.      
För övrigt påverkade inte det budgeten 2021. 

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part och tio 

ersättare. Varje ledamot har en ersättare, undantaget är kommunerna där varje kommun utan ordinarie 

ledamot representeras av en ersättare. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av 

Arbetsförmedlingen.  
 

Styrelsens uppgift är att:  

• besluta om mål och riktlinjer för Samordningsförbundet. 

• stödja samverkan mellan parterna. 

• besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas. 

• besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas 

samlade ansvarsområden. 

• finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. 

• ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas. 

• upprätta budget och årsredovisning. 
 

Styrelsen har haft 5 möte under 2021. Under de två första mötena, samt vid mötet i december deltog 

ordinarie ledamöter på plats och ersättare via Teams. Vid styrelsemötet i september i anslutning till 

Förbundets Dag deltog samtliga på plats och beslut fattades att mötena får bli hybrida, dvs. ordinarie 
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på plats och ersättare får välja om de vill delta på plats eller digitalt.  Styrelsemötet den 7 oktober var 

extra insatt, enbart för att diskutera Melleruds kommuns ansökan om medlemskap i Sof Väst. Vid det 

mötet deltog samtliga via Teams.  

Styrelsen hade dessutom två möten tillsammans med beredningsgruppen och flertalet ledamöter och 

ersättare deltog vid de två medlemsamråden.  

Styrelsen fick inför varje ordinarie styrelsemöte uppföljning av internkontrollplan, ekonomisk 

uppföljning och aktuell lägesrapport med statistik. Styrelsen fick även ett sommarbrev med 

ekonomisk uppföljning januari – juni och lägesrapport med statistik. 

Regeringen har föreslaget att det fr o m 16 mars 2022 ska vara möjligt för styrelser i Samordnings-

förbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans. 

Styrelsen 2021    
  Ledamot Ersättare 
Arbetsförmedlingen  Anders Paulsson  Catarina Sjöstrand  

Försäkringskassan  Linda Biltmark Anna Andersson 
 

 

  
VG-regionen  Robert Yngve Annica Erlandsson (S) 
 

 
  

Kommunerna  Kenneth Carlsson (L) Färgelanda Henrik Sundström (M) Uddevalla 

   Britt-Marie Andrén Carlsson (S) Orust 

Kenneth Carlsson   Ordförande Ricard Söderberg (S) Lysekil) 

Anders Paulsson  Vice ordförande Pia Tysklind (S) Strömstad 

 

 

 

Roger Wallentin (C) Tanum 

Karin Blomstrand (L) Munkedal 

Nils Olof Bengtson (M) Sotenäs 

Presidium  

Ordförande och vice ordförande bildar ett presidium. Presidiet sammanträder inför varje styrelsemöte 

och ytterligare vid behov. Presidiet har haft 5 möten under året, anteckningar har förts vid 4 av mötena. 

Presidiet har under året tillsammans med förbundschefen besökt samtliga kommuners 

kommunfullmäktige (KF) eller Kommunstyrelser (KS). 

Styrelsen    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -260 000 -189 424 70 576 
 

 

Revisorer för Sof Väst 2021 
 

Staten Lisa Tenggren, KPMG AB 

Kommuner och region Krister Stensson, förtroendevald VG-regionen 

Sakkunnigt biträde Josefine Kjellberg, KPMG AB 

Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -60 000 -60 000 0 
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Styrelsen har till sin hjälp ett kansli bestående av en förbundschef som är föredragande i förbundets 

styrelse och leder arbetet i förbundet. 

Övrig administration är administratör på 75 % samt ekonomtjänst och löneservice. 
 

Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 
 -1 385 000 -1 255 577 129 423 

Beredningsgrupp  

Samordningsförbundet Väst har en beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstepersoner/ 

förvaltningschefer/sektionschefer eller motsvarande från förbundets medlemmar. 

Beredningsgruppen består av två representanter från Arbetsförmedlingen, två från 

Försäkringskassan, en från primärvården och en ersättare som ska komma från den privata sektorn 

av primärvården, en från psykiatrin och en ersättare samt en från varje kommun, oftast respektive 

kommuns IFO-chef. Beredningsgruppen ska i beredningsarbetet utgöra ett stöd för förbundschefen, 

bidra med kompetens, verka för att den finansiella samordningen utvecklas samt ha en 

kvalitetssäkrande roll. Detta bl.a. genom att i samarbete med förbundschef och 

verksamhetsutvecklare medverka vid behovsinventeringar hos parterna och att arbeta fram förslag 

till insatser och målsättningar inför beslut i styrelsen, samt medverka till att styrelsebeslut verkställs. 
 

Beredningsgruppens representanter 2021 

Maria Tapper Andersson, TF IFO-chef Färgelanda kommun tom 28 februari 

Jon Granlund, IFO-chef Färgelanda kommun from 1 mars 

Per-Henrik Larsson, Chef för Arbetslivsförvaltningen Lysekils kommun  

Clarie Engström, IFO-chef Munkedals kommun tom 31 mars 

Helena Täcklebo, TF IFO-chef Munkedals kommun from 1 april tom 31 augusti 

Niklas Borg, IFO-chef Munkedals kommun from 1 september 

Eva Haglund, IFO-chef Orust kommun tom 4 juni 

Maria Ottosson Lundström, verksamhetschef sektor omsorg Orust kommun from 5 juni  

Madeleine Barrling, IFO-chef Sotenäs kommun tom 15 september 

Ylva Görling, Avdelningschef Omsorgsförvaltningen Sotenäs kommun from 16 september 
Anna Almén, IFO-chef Strömstads kommun 

Tone Brage, IFO-chef Tanums kommun  

Pia Strömsholm, Chef Arbetsmarknadsavdelningen Uddevalla kommun 

Ingemar Hansson, sektionschef Arbetsförmedlingen tom 28 november  

Samir Rajic, sektionschef Arbetsförmedlingen from 29 november 2021 

(ytterligare representant från Arbetsförmedlingen är inte utsedd)  

Martina Laurell, enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkringen  

Daniel Terdell, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder tom 30 april 

Linda Norén Eriksson, enhetschef Försäkringskassan funktionshinder from 1 maj 

Johan Lidén, enhetschef Psykiatrin tom 30 november ersättare: Aase Eriksson tom 31 maj,  

ny representant och ersättare från psykiatrin saknas  

Elin Hansson, Vårdcentralchef PV Närhälsan,  

ersättare/representant från den privata Primärvården saknas  

Elisabeth Rahmberg Johansson, strateg koncernkontoret VG-regionen, adjungerad 
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1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 
Samordningsförbundet Väst utgår ifrån lagen om finansiell samordning 21 §.  

Där hänvisas till kommunallagen 11 kapitlet, § 1 och § 6 om god ekonomisk hushållning.  

Förbundet följer även Lagen för kommunal bokföring och redovisning (LKBR).  

Förvaltningsberättelsen inkluderar en avstämning av mål och riktlinjer med betydelse för god 

ekonomisk hushållning.  

Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens bästa som 

utgångspunkt.  

God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och insatserna ska bedrivas ändamålsenligt 

och kostnadseffektivt.  

Styrelsen får ekonomisk- och verksamhetsredovisning minst 4 ggr/år. 

Ekonomiskt resultat 2021 

Bidraget från medlemmarna för 2021 var 9 519 996 kr 

Samordningsförbundets ingående egna kapital 2021-01-01 var 1 758 424 kr.    

Aktuell kostnadsbudget för hela året enligt verksamhetsplan 2021 var 10 651 000 kr  

Förbundets kostnader för 2021 uppgick enligt resultaträkningen till 9 295 092 kr.    

Förbundet har under 2021 förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  

Enligt verksamhetsplan 2021 skulle eget kapital vid årsskiftet 2021-12-31 vara 332 tkr, men blev 

1 983 327 kr.  

Överskottet av eget kapital kommer att användas i insatser 2022. 

Avvikelsen mellan verksamhetsplan och utfall under året blev 1 355 908 kr och är på samtliga 

budgetposter, men först och främst på insatserna, där en arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i 

mitten av augusti och i slutet av året har varit några längre sjukskrivningar (ej arbetsrelaterade) och 

mycket VAB. De strukturella insatser har inte kunnat verkställas som planerat pga. pandemin. 

Budgeten är nära att vara i balans med Nationella rådets rekommendationer om eget kapital1  skulle 

2021-12-31 vara 1 778 000 kr. 

Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS2. 

Viss uppföljning sker även 6 månader och 2 år efter avslut. ”Pinnstatistik” förs över ansökningar för 

deltagare till insatserna. 

Sof Väst deltar även tillsammans med ett 40-tal Samordningsförbund i NNS uppföljning av indikatorerna. 

Indikatorer (nnsfinsam.se) 

 
1 Nationella rådets rekommendation är att Samordningsförbund som har medelstilldelning på:  

• 0–7 miljoner rekommenderas ha 20 % eget kapital  

• 7,1–15 miljoner rekommenderas ha 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver  

• 15,1 eller mera rekommenderas ha 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp mellan 7 och 15 miljoner +10 % på belopp 

därutöver. 
 

2 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. Nytt SUS/uppföljningssystem är under utveckling. 
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I bilaga 1 till årsredovisning 2021 framgår: Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse med Sof Väst 

insatser. Utförlig statistik finns i bilaga 2, som heter Statistik 2021.  I bilagorna framgår analys av 

resultatet och kommentar till eventuell avvikelse från uppställda mål.  

Redovisning av insatserna sker utifrån kommun, ålder, försörjning, utbildningsnivå och tid i offentlig 

försörjning. All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som 

anonyma. 
 

Den sammantagna bedömningen är att Samordningsförbundet Väst är nära att uppnå målen om en 

god ekonomisk hushållning i förhållande till styrelsens uppsatta mål i verksamhetsplanen för året. 

Bedömningen grundas på utfallen i insatserna:  

• Totalt har 523 deltagare fått insatser via Sof Väst under 2021, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 

anonyma. De anonyma räknas inte med i statistiken för övrigt utan den utgår ifrån 507 deltagare. 

• De 507 deltagarna motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer har deltagit i mera än en 

insats eller varit inskrivna flera gånger, det är 23 % av deltagarna. 

• Insatserna har haft flera nya deltagare än planerat. Målsättningen var 300 nya deltagare under 

året och det har varit 396 nya deltagare, 205 kvinnor och 175 män, samt 16 anonyma.  

Anonyma deltagare kommer inte att redovisas i statistiken för övrigt utan den bygger på 380 nya. 

• Drygt 1/3 del av ansökningarna kommer från Kommunerna, drygt en 1/3 del från 

Arbetsförmedlingen och övriga knappt en 1/3 del från Försäkringskassan och vården. 

• Målsättningen var att minst 30 % av deltagarna som har fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning (utan offentlig 

försörjning).  

21 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade helt kommit i egen försörjning 

(utan offentlig försörjning) eller 35 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 

• Minst 40 % av deltagarna som avslutas hos Rehabvägledare, ska vid varje uppföljningstillfälle      

ha arbete eller studier på heltid eller deltid med eller utan subvention till arbetsgivaren. 

33 % av alla deltagarna som avslutades under perioden hade kommit i arbete eller till studier 

eller 65 % av dem som kunde tillgodogöra sig insatsen. 

• 49 % av deltagarna som avslutades hos rehabvägledare avslutades pga. att de inte kunde 

tillgodogöra sig eller fullfölja insatsen, det var pga. sjukdom, behov av fortsatt rehab, flytt eller 

föräldraledighet. 

• Personer upp till 29 år skulle prioriteras, 28 % av alla deltagarna var 29 år eller yngre. 

• Sof Väst gör en uppföljning av deltagare som har avslutats hos rehabvägledare 6 månader och 2 år 

efter avslut gällande sysselsättning och försörjning. Det visar att resultatet är bestående, dvs. det är 

flera i arbete, studier och utan offentlig försörjning 6 månader och 2 år efter avslut än vid avslut. 

• Målet för de strukturella insatserna var att möta totalt 430 personer från de samverkande 

myndigheterna. Resultatet blev 220.  

Förbundets Dag och besöken till KF och KS i kommunerna är inte medräknat. 

• Förbundet har ej kunnat verkställa samverkansutveckling lokalt i kommunerna först och 

främst pga. pandemin, uppstartsmöte i Beredningsgruppen är planerat till i februari 2022. 

• Höstens Arenadag blev inställd. 

• Utbildningar i BIP och Tjänstedesign blev framflyttade till början av 2022. 
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Procentuell fördelning av verksamhetens kostnader under 2021 

o Styrelsen, administration/kansli:       -1 505 001 kr eller  16,1 % av utfallet. 

o Lokaler och kringkostnader:       -976 465 kr eller  10,5 % av utfallet. 

o Strukturövergripande insatser:       -838 395 kr eller   9,1 % av utfallet. 

o Individinriktade insatser:    -5 975 231 kr eller  64,3 % av utfallet. 

Uppföljning av insatserna 
 

Målgrupper 

Målgrupper för individinriktade insatser som Samordningsförbundet finansierar är personer i 

åldern 16 – 64 år som är i behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen skall vara tydlig enligt 

riktlinjerna och innebörden av begreppet förutsättningar för arbete poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade 

insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald.  

Samordningsförbundet stödjer också aktivt och finansierar strukturövergripande insatser som 

syftar till att skapa förutsättningar för myndigheterna att kunna samarbeta och samverka och för 

att de ska få bättre kunskap och förståelse för varandras uppdrag.  

Det kan till exempel handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
 

Insatser 

Sof Väst har under året 2021 haft två olika individinriktade insatser och tre strukturövergripande 

insatser.  Målgrupper för de individinriktade insatserna var personer i åldern 16 – 64 år som var i 

behov av samordnad rehabilitering.  Arbetslinjen var tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av 

begreppet, förutsättningar för arbete poängterades. Prioriterade var personer som ansågs kunna 

tillgodogöra sig insatserna och då i första hand personer upp till 29 år. 

 

Rehabvägledare  

Rehabvägledarna arbetade med kartläggning, motiverande och vägledande med 

arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning-/träning eller praktik. Rehabvägledana 

arbetade lokalt i förbundets samtliga kommuner. 

Utredningen  

Utredningen genomförde funktionsbedömning i aktivitet. 

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

Enligt verksamhetsplan skulle varje grupp pågå i 4 veckor, 5 dagar/vecka. Placering i Uddevalla med 

deltagare från hela området och med målsättning att kunna genomföra en grupp/termin i Norra 

Bohuslän. Kortare utredningar (KAKA) genomfördes individuellt eller i mindre grupper, både i 

Uddevalla och lokalt i kommunerna.  

Verksamhetsutvecklare 

Stöd till de insatser som förbundet finansierade, stimulerade metod- och verksamhetsutveckling 

och utbyte emellan insatserna. Medverkade vid framtagning av nya insatser samt ansvarar för 

genomförande av dessa insatser. Arbetar tillsammans med övrig personal med information och 

kommunikation om förbundet samt med lokalt och regionalt nätverksbyggande.  
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Kunskapsutveckling i samverkan och information 

Förbundet stimulerar kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande parternas 

myndigheter och dess personal genom bland annat Arenadagar, Förbundets Dag, ”Öppet hus” mm. 
 

Samverkansutveckling  
Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 

Uppföljning och resultat för insatserna 
Bland aktuella deltagare till samtliga individinriktade insatser, ska personer upp till 29 år och de som 

bedöms kunna tillgodogöra sig insatserna prioriteras. 

Hos rehabvägledarna var 28 % av deltagarna som började under 2021 unga personer upp till 29 år.  

I utredningen var det 22 % av deltagarna unga personer upp till 29 år. 
 

Rehabvägledare 

Totalt har det deltagit 323 personer hos rehabvägledarna under året, därav 169 kvinnor, 148 män och 

6 anonyma. Målet var 140 nya deltagare under året och det blev 197 nya deltagare, 108 kvinnor, 83 

män och 6 anonyma som räknas inte med i övrig statistik. 

Deltagarna skulle i genomsnitt vara inskrivna i 6 månader, men kunde vara inskrivna i upp till ett år. 

Genomsnittlig inskrivningstid var 8,7 månader, 8,5 för kvinnorna och 9,0 för männen. Trots det nya 

arbetssättet att samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan kommer till Sof Väst, så har 

inskivningstiden minskat jämfört med 2020. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan 

tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i 

välfärdssystemet. 

Rehabvägledarna har för deltagarna haft tillgång till arbetsprövnings-/träningsplatser på 

AME/AMA/AMI i kommunerna.  

Totalt 18 deltagare, 9 kvinnor och 9 män har under perioden, deltagit på någon av dessa platser.  
 

Samordningsförbundet Väst har igenom åren följt talesättet att: ”Vi lever som vi lär”, dvs. vi har 

alltid haft minst en person/deltagare som har haft arbetsprövning-/träning-/praktik på förbundet. 

Oftast har det handlat om deltagare som har stått långt ifrån arbetsmarknaden och varit i Sof Väst 

insatser under längre tid. De har haft uppgifter hos oss inom administration och/eller som 

husvärdar. De flesta av dessa har vid avslut gått vidare till arbete eller studier eller så har det visat 

sig inom en månad att de behöver en annan rehabilitering och att de inte är aktuella för arbete. 
 

Utredningen 
Det skulle vara 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor,      

5 dagar/vecka. På grund av pandemin gick inte detta att verkställa utan vi fick anpassa insatsen och 

jobba mer individuellt, med färre deltagare per grupp och komprimera till 3 veckor. Det blev 12 

grupper under året inkl. en 4 veckors grupp i Sotenäs, i november. Föreläsningar och gemensamma 

informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade i var sitt rum. Prövningarna på 

arbetsstationerna genomfördes individuellt.  

Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad 

Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.  

Dessa utredningar har genomförts i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Färgelanda och Lysekil. 
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Målet var totalt 160 nya deltagare under året. 200 deltagare, samtliga nya för perioden, har 

deltagit i någon form av utredningen under året, 98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.  

Ytterligare personer har varit aktuella för utredningen, men avböjt, uteblivit eller ej längre varit aktuella 
när de kallades. 
 

Fysioterapeuten har varit en del av utredningen. Målet för fysioterapeuten var att genomföra 

minst 90 Tippa- och konditionstester under året, samt att ha minst en föreläsning/grupp i 

utredningen. Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och stöd på 

deltagare i Sof Väst insatser under perioden. Det blev inga föreläsningar. 

Verksamhetsutvecklare 

Arbetar med att leda övrig personal som arbetar i insatser finansieras av Samordningsförbundet 

Väst, stimulera metod- och verksamhetsutveckling och utbyte emellan insatserna. Ansvara för 

information och kommunikation om, och inom, förbundet samt lokalt och regionalt 

nätverksbyggande.   

Målet var information och kommunikation med 100 externa medarbetare hos parterna under året  

Verksamhetsutvecklaren har tillsammans med övrig personal informerat och diskuterat 

förbundets insatser med 70 medarbetare hos parterna under perioden. Avvikelsen här beror på 

som i övrig verksamhet, inställda möten och att begränsat antal personer fått samlas i samma 

lokal, för att förhindra smittspridningen av Covid19, gäller exempelvis ”Öppet Hus”.  

Kunskapsutveckling i samverkan och information  

Målet var att 250 personer/medarbetare skulle delta under året. Arenadagen genomfördes digitalt den 
16 april. Där av deltog 150 medarbetare från samtliga av förbundets parter. Temat var BIP, den danska 
forskningen om vad som ger effekt vid arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Förbundets Dag genomfördes den 28 september med alla på plats och temat var Jämställdhet, Genus, 
Ledarskap. 

 

Förbundets dag räknas inte in i statistiken, räknas som internt eftersom där deltog enbart 
förbundets styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal som finansieras av förbundet.  

Flera planerade aktiviteter med kunskapsutveckling blev inställda för att förhindra 
smittspridningen av Corona, bl.a.  Nationella Finsamkonferensen och ”Öppet hus”. 
Utbildning i Tjänstedesign och BIP blev flyttat till början av 2022. 

Samverkansutveckling 

Stödja, stimulera och utveckla lokala samverkansinsatser kommunvis mellan myndigheterna. 

Målet var 80 personer under året (flera medarbetare/samarbetspartner kan delta vid mera än ett 

tillfälle, men räknas bara en gång). Detta har förbundet ännu inte lyckats att verkställa först och 

främst pga. Corona pandemin eftersom det är svårt att knyta nya samverkanskontakter digitalt. 

Första uppstarts- och planeringsmöte för detta i beredningsgruppen är blir i februari 2022. 
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Beredningsgruppen  

Beredningsgruppen är en styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar och har stor 

påverkan på vilka insatser och aktiviteter som genomförs och finansieras av förbundet. 

Representanterna i Beredningsgruppen bildar i sin tur eller kan ingå i, arbetsgrupper runt olika 

samverkansteman, Arenadagar mm.  

Beredningsgruppen hade 5 möten under 2021, samt ytterligare två möten tillsammans med 

styrelsen.  

 
Förbundschefen ingår i ett nätverk för förbundschefer i Västra Sverige och har varit representant för 

samtliga förbund i VG-regionen i, Regionala samverkansgruppen och ekonominätverk med 

medlemmarna/ägarna 

Förbundschef har haft digital information för Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden i Lysekil. 

Sof Väst har en ny hemsida www.sofvast.se och finns även med på samordningsförbundens i VG-

regionen gemensamma hemsida www.samverkanvg.se  

Två Nyhetsbrev har skickats till samverkansparterna under perioden och Facebooksidan uppdateras när 

något händer i förbundet.  
 

Datorskyddsombud för förbundet är JP-infonet www.jpinfonet.se. Uddevalla kommun kommer att 

ta över uppdraget from juni 2022, dvs. när avtalet med JP Infonet går ut.  
 

Sof Väst är medlem i NNS (nationellt nätverk för Samordningsförbund), en intresseorganisation för 

Samordningsförbund, se www.nnsfinsam.se 

Vid årsmöte i april, valdes Karin Blomstrand från Sof Väst in i NNS styrelse. 

Sof Väst medverkar i NNS kvalitetsbedömning av finansiell samordning via indikatorer. 

Sof Väst verksamhetsutvecklare ingår i utvecklingsgrupp gällande indikatorerna. 

Förbundschefen, verksamhetsutvecklaren och vice ordförande deltog i utbildning/seminarium om 

arbetsmiljö som genomfördes i samverkan mellan NNS och Sobona – kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation. Syftet var att öka kunskaper om arbetsmiljöarbetet i samordningsförbund och 

i verksamheter som stöds och/eller finansieras av samordningsförbund. Särskild vikt lagdes vid 

rådighet och samordningsansvar och vad det innebär och vad som gäller. 
 

NNS har ett regeringsuppdrag att arbeta med att ”Stoppa våldet” och samtlig personal som arbetar i 

insatser finansierade av Sof Väst har utbildats i och ställer frågor till samtliga deltagare om de har varit 

utsatta för våld. Frågorna ställs enligt speciell mall. Förbundet har tagit fram informationsmaterial vart 

i vårt område, de som har varit utsatta för våld kan vända sig.  
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Ekonomiskt resultat  
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot budget av insatser och verksamhet under 2021. 
 

Rehabvägledare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -4 085 000 -3 448 116 636 884 
Utredningen     
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -2 730 000 -2 527 115 202 885 
Verksamhetsutvecklare    
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -765 000 -726 330 38 670 
Samverkansutveckling  
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -150 000 0 150 000 
Kunskapsutveckling i samverkan och information   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -185 000 -112 065 72 935 
Driftkostnader, hyra, städ, el mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 2021 

 -1 031 000 -956 389 74 611 
 

Avskrivningar Silentzvägen mm   
Nettokostnad i kr Budget 2021 Utfall jan – feb 2021 Avvikelse jan – feb 2021 

 0 -20 076 -20 076 
Investeringar i lokalen på Silentzvägen, ombyggnation, installationer av IT och liknande hade 36 månaders 
avskrivningstid som avslutades tom februari. 

Balanskravsresultat 2021 

 Balanskravsutredning 2021 2020 

    

 
Årets resultat enligt resultaträkningen 224 903 -1 002 874 

    

- Samtliga realisationsvinster - - 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet - - 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet - - 

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper - - 

+/- 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper - - 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 224 903 -1 002 874 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 

= Årets balanskravsresultat 224 903 -1 002 874 

Sof Väst Årsredovisning 2021
(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Sida 15 av 21



 
 

 Sida 16 
 

1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Samordningsförbundet Väst har ingen personal anställd. Samtlig personal som arbetar med uppdrag 

för förbundet har sin grundanställning hos någon av medlemmarna/de ingående myndigheterna. 

Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 

insatserna, speciellt i slutet av året.  

En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och det blev inte bemannat på nytt.  

Detta har påverkat resultatet. För övrigt har inte varit någon personalomsättning. 

1.7 Förväntad utveckling 
Enligt behovsinventering gjord 2020 och avstämning med beredningsgruppen är det störst 

efterfrågan av Rehabvägledare och arbetsförmågeutredningar.  Arbetsförmågeutredningarna har 

efterfrågats i ännu större utsträckning lokalt i kommunerna. ”Lågtröskelverksamheter”/”för-

rehab” i kommunerna efterfrågas också, samt ett större stöd för lokal samverkan, vilket vi hoppas 

kunna verkställa under 2022.  

Efter pandemin kommer säkert flera att arbeta mera digitalt än tidigare. 

I verksamhetsplan 2022 finns det nya mål som är kopplade till NNS indikatorarbete;  

 att 75 % av deltagarna ska vid avslut uppleva att de har fått det stöd som är till nytta för dem.  

 att 50 % av deltagarna ska vid avslut uppleva sig vara mer redo för att arbeta eller studera.  

 att 60 % av beredningsgruppen och styrelsen ska ha uppfattningen att samverkan har blivit bättre. 

Styrelsen har ställt sig bakom en fortsatt planering av deltagande i gemensamma ESF projekt 

tillsammans med ett flertal Samordningsförbund i Västra Götaland.    

Förbundsledningen har fått i uppdrag att tillsammans med beredningsgruppen att på genomgripande 

sätt se över och utarbeta förslag gällande verksamhetens mål.  

2. Resultaträkning   
Belopp i kr. Not 2021-01-01 2020-01-01 
  -2021-12-31 -2020-12-31 

 
Verksamhetens intäkter 2 9 519 995 9 623 655 
Verksamhetens kostnader 3 - 9 275 016 -10 505 977 
Avskrivningar  -20 076 -120 552 
Verksamhetens resultat  224 903 - 1 002 874 
Finansiella intäkter  - - 
Finansiella kostnader  - - 
Resultat efter finansiella poster  224 903 -1 002 874 
Extraordinära poster  - - 

Årets resultat  224 903 -1 002 874 
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3. Balansräkning 
 
Belopp i kr. Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Maskiner och inventarier 4 0 20 076 
Summa anläggningstillgångar  0 20 076 
 
Omsättningstillgångar 
Fordringar 5 695 559 482 491 
Kassa och bank  2 108 185 2 425 058 
Summa omsättningstillgångar  2 803 744 2 907 549 

Summa tillgångar  2 803 744 2 927 625 

Eget kapital, avsättningar och skulder     
Eget kapital  -1 758 424 -2 761 298  
Årets resultat  -224 903 1 002 874 
Summa eget kapital  -1 983 327 -1 758 424 
 
Skulder 
Kortfristiga skulder 6 -820 417 -1 169 201 
Summa eget kapital och skulder  -2 803 744 -2 927 625 

Ansvarsförbindelser  inga inga  

 
4. Kassaflödesanalys  
 
Belopp i kr.  2021 2020 

 
Årets resultat  224 903 -1 002 874 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 8 20 076 120 552 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  244 979 -882 322 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  -213 068 2 147 095 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -348 784 -493 392 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -561 852 771 381 
 
Årets kassaflöde  -316 873 771 381 
Likvida medel vid årets början  2 425 058 1 653 677 
Likvida medel vid årets slut  2 108 185 2 425 058 
 
Kassaflödesanalysen visar förbundets in och utbetalningar under räkenskapsåret. Verksamhetens utgifter har 
ett jämt flöde under året. Ingen investeringsverksamhet har förekommit under 2021.  
 
Verksamheten finansieras via bidrag från förbundets medlemmar.  
Bidragen betalas in tertialvis och det föreligger ingen väsentlig finansiell risk då hela verksamheten bygger på 
bidrag från medlemmarna som är statliga myndigheter, regioner och kommuner.  
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5. Driftredovisning 
 

 

Belopp tkr Utfall 2021 Budget 2021 
Avvikelse  

utfall-budget 
Utfall 2020 

Nettokostnad -9 295 092 -10 651 000 1 355 908 -10 626 529 

Medlemsavgift 
(+ESF bidrag 2020) 

9 519 995  9 520 000 -5 9 623 655 

Resultat 224 903 -1 131 000 1 355 903 -1 002 874 

Utgående eget kapital 1 983 327 627 000 1 356 327 1 758 424 

 

Avvikelsen mellan utfall och budget finns på alla kostnadsställen och det mesta går att förklara med Covid. 
Pga. pandemin har det varit större sjukfrånvaro och VAB än normalt hos personalen som arbetar i 
insatserna, speciellt i slutet av året.  
En arbetsterapeut lämnade sitt uppdrag i mitten av augusti och uppdraget blev inte bemannat på nytt.  
Detta har påverkat resultatet.  

 

6. Noter 
 

Not 1. Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är i tillämpliga delar upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Vissa anpassningar har gjorts till 
Finsam:s verksamhet. 

 
Not 2. Verksamhetens intäkter 
  2021-12-31   2020-12-31 

 
Driftbidrag från staten 4 760 000 4 679 000 
Driftbidrag från Uddevalla kommun 1 005 822 988 706 
Driftbidrag från Orust kommun 249 750 245 500 
Driftbidrag från Lysekils kommun 240 624 236 529 
Driftbidrag från Strömstads kommun 233 473 229 500  
Driftbidrag från Tanums kommun 211 511 207 912 
Driftbidrag från Munkedals kommun 178 598 175 559 
Driftbidrag från Sotenäs kommun 147 211 144 706 
Driftbidrag från Färgelanda kommun 113 011 111 088 
Driftbidrag från VG-region 2 379 996 2 339 496 
 
ESF-bidrag - 265 660 
Öresavrundning -1 -1  
Summa verksamhetens intäkter 9 519 995 9 623 655  
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Not 3. Verksamhetens kostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Inhyrd personal  7 593 241 8 826 808 
Lokalkostnader  907 840 861 838 
Övrigt  773 935 817 331 
Summa verksamhetens kostnader                              9 275 016 10 505 977  
 

Not 4. Anläggningstillgångar 
  2021-12-31 2020-12-31 

 
Ingående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
Nyanskaffningar  - - 
Utgående anskaffningsvärde  361 640 361 640 
 
Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång  341 564 221 012 
Årets avskrivningar  20 076 120 552 
Utgående avskrivningar   361 640 341 564 
Redovisat värde vid årets slut                                   0 20 076  
 
Not 5. Kortfristiga fordringar  
  2021-12-31 2020-12-31 

Skattekonto    11 254 - 
Fordran momsersättning  275 110 277 560 
Interimsfordringar  409 195 204 931 
Summa kortfristiga fordringar  695 559 482 491 
 
Not 6. Kortfristiga skulder  
  2021-12-31 2020-12-31 

Upplupna kostnader  820 417 1 169 201 
Summa kortfristiga skulder  820 417 1 169 201 
 
Not 7. Revisionskostnader  
  2021-12-31 2020-12-31 

Total kostnad för räkenskapsrevision  60 000 65 373 
 
Varav kostnad sakkunniges granskning av räkenskaperna 30 000 30 000 
Varav kostnad för statens revision  28 000 28 000 
Varav kostnad för förtroendevald revisor       2 000 7 373 
Summa revisionskostnader                        60 000             65 373 
    
 
Not 8. Justering för ej likviditetspåverkande poster 
  2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar    20 076 120 522 
Summa ej likviditetspåverkande poster                      20 076           120 522 
  

Sof Väst Årsredovisning 2021
(Signerat, SHA-256 D941F3EF885CB210C0347C28972589372377F1C29874AF0996F499F69A623BD5)

Sida 19 av 21



 
 

 Sida 20 
 

7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter 

och förbundets ekonomiska ställning. 

(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av representant för en 

myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundets styrelse.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uddevalla 22 mars 2022 
 
 
 
 
…………………………………….. …………………………………………. 
Robert Yngve  Henrik Sundström 
Ledamot/Ordförande  Ledamot/Vice ordförande 
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Peter Larsson  Anders Paulsson 
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Övergripande Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021  
Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2021 
Att samordning av resurser och 

riktade insatser skall leda till att 

den enskilde personen skall 

förbättra sin funktions- och 

arbetsförmåga vilket innebär: 

Att ur individperspektiv 

erbjuda enskilda personer i 

behov av samordnad 

rehabilitering del av samhällets 

samlade kompetenser och 

insatser. Förväntat resultat är 

ökade möjligheter till 

egenförsörjning och ökad 

livskvalitet 

Att ur ett samhällsperspektiv 

optimera samhällets samlade 

resurser genom att fler 

kommer i arbete. Förväntat 

resultat är en större effektivitet 

och att resurser då frigörs så 

att fler kan erbjudas 

rehabilitering 

Personer i åldern 16 – 64 år 

och som är i behov av 

samordnad rehabilitering.  

Arbetslinjen skall vara tydlig 

enligt riktlinjerna och 

innebörden av begreppet 

förutsättningar för arbete 

poängteras. Individerna i 

målgrupperna kan ha både 

fysiska, psykiska, sociala 

och arbetsmässiga behov 

och de samordnade 

insatserna skall beakta 

jämställdhet och mångfald. 

Sof ska informera parterna om förbundets syfte, 

övergripande mål och insatser samt stimulera 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 

de samverkande parternas myndigheter och dess 

personal.  

Målet var 430 samverkansparter under 2021.  

Sof ska samarbeta med parternas verksamheter 

på olika nivåer och sträva efter samordning av 

dessa. Sof ska värna om bra befintliga 

verksamheter och bli komplettering till dessa.  

Sof insatser ska ses som en resurs och möjlighet, 

en naturlig del i det ordinarie arbetet. 

Sof ska sträva efter att de metoder och arbetssätt 

som visar sig vara ändamålsenliga för individen 

och kostnadseffektiva för samhället, 

implementeras hos parterna. 

God ekonomisk hushållning är att använda 

de medel som förbundet har tilldelats till 

avsett ändamål och på ett så effektivt sätt 

som möjligt.  

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

220 samverkansparter har fått 

utbildningsinsatser eller information om 

förbundet. Detta gäller Arenadagen och 

information till enskilda eller mindre 

grupper. Finsamkonferensen, ”Öppet 

Hus”, samt lokal samverkansutveckling 

har blivit inställt, detta för att förhindra 

smittspridning av Corona.  

Förbundets Dag genomfördes i 

september, men ingår inte i statistiken, 

eftersom den ses som intern samverkan 

inom förbundet. 

Det fanns avtal om arbetstränings-

platser med AME/AMA i alla 

kommuner, förutom AMI i Färgelanda. 

Flera av AME/AMA/AMI har haft stopp 

för nya deltagare under delar av året.  

18 deltagare har varit via förbundets 

rehabvägledare på någon av 

AME/AMA/AMI under 2021.   
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Syfte, målgrupper, mål och måluppfyllelse för Sof Väst insatser 2021 
Rehabvägledare (RV) 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2021 

Att öka möjligheterna till 

arbete, studier och egen 

försörjning samt att 

deltagaren får ökad hälsa 

och livskvalitet. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av samordnat 

stöd ifrån två eller fler av 

våra samverkande 

myndigheter. 

Minst 140 nya deltagare under året Rehabvägledarna har under perioden haft 197 nya deltagare, 

108 kvinnor och 83 män, samt 6 anonyma.  
 

Kommentar: Det är en ökning från förra året och långt över 

målet. Det nya arbetssättet att samtliga som ansöker får direkt 

vid anvisning en Rehabvägledare, kan ha bidragit till ökningen. 

 Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 28 % av deltagarna som började sin insats hos RV under året var 

under 30 år.  
 

Kommentar: 2020 var det 40 % och det var ovanligt hög andel. 

 Bland aktuella deltagare görs 

prioritering utifrån hur de 

bedöms kunna tillgodogöra 

sig insatserna. 

 51 % av deltagarna som avslutades fullföljde insatsen. Övriga 49 

% avslutades eller avbröt pga. sjukdom, behov av fortsatt 

rehab, flytt eller föräldraledighet. 
 

Kommentar: 2020 var det 71 %. Minskningen kan bero på att 

antal deltagare har ökat och många som har stått mycket långt 

ifrån arbetsmarknaden och därmed fått avslutas/avbrutit  

  Minst 30 % av deltagarna som har 

fått stöd via Rehabvägledare och har 

avslutats, ska vid varje 

uppföljningstillfälle helt ha kommit 

till egen försörjning. 

21 % (17 %) av alla deltagarna som avslutades under 2021 hade 

helt kommit i egen försörjning eller 35 % (24 %) av dem som 

fullföljde insatsen. 
 

Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020. 

Att ha kommit till egen försörjning innebär att de är utan 

offentlig försörjning, de kan vara helt utan försörjning. 
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  Minst 40 % av deltagarna som 

avslutas hos Rehabvägledare, ska vid 

varje uppföljningstillfälle ha arbete 

eller studier på heltid eller deltid med 

eller utan subvention till 

arbetsgivaren. 

33 % (27 %) av alla deltagarna som avslutades under 2021 hade 

kommit i arbete eller till studier eller 65 % (39 %) % av dem 

som fullföljde insatsen. 
 

Kommentar: Siffrorna inom parentes gäller 2020. 

Både totalt och speciellt bland de som kunde tillgodogöra sig 

insatsen är det flera/högre andel än förra året som har kommit 

i arbete eller studier. 

  Deltagarna ska i genomsnitt vara 

inskrivna i 6 månader, men kan vara 

inskrivna i upptill ett år. 

Genomsnitts inskrivningstid under perioden var 8,7 månader. 
 

Kommentar: 2020 var den 10 månader. 

Trots att alla deltagare får en RV så fort ansökan har kommit in, 

så har inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det 

kan bero på att antal deltagare som inte kan fullfölja insatsen 

har ökat och avslutas när man inser det och de har då fått hjälp 

till rätt kontakt i välfärdssystemet. 

Uppföljning 6 månader 

efter avslut.  

Jämföra samma grupp 

personer som har haft 

rehabvägledare, 6 

månader efter avslut som 

vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2020-01-01 och tom 

2021-06-30 

213 deltagare avslutades 

under denna period, 204 

hade gett sitt samtyckte att 

delta i uppföljningen och 172 

eller 84 % svarade 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de även 

det 6 månader efter avslut? Hjälper 

insatserna över tid? 

 

33 % (20 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 6 månader efter avslut. 

35 % (30 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 6 månader efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes, måluppfyllelse vid avslut för de 213 som 

avslutades under perioden, dvs. samma grupp deltagare. 
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Uppföljning 2 år efter 

avslut.  

Jämföra samma personer 

som har haft 

rehabvägledare, 2 år efter 

avslut som vid avslut.  

Se om resultatet är 

bestående? 

Uppföljningen gäller 

deltagare som avslutades 

under 2019 

125 deltagare avslutades, 

108 hade gett sitt samtyckte 

att delta i uppföljningen och 

89 eller 86 % svarade. 

De som har egen försörjning, arbetar 

och studerar vid avslut gör de det 

även det 2 år efter avslut? 

 

44 % (21 %) av dem som deltog i uppföljningen, hade ingen 

offentlig försörjning 2 år efter avslut. 

52 % (34 %) av dem som deltog i uppföljningen, arbetar eller 

studerar 2 år efter avslut. 

Kommentar:  

Inom parentes måluppfyllelse vid avslut för de 125 som 

avslutades 2019, dvs. för samma grupp deltagare. 

 

Kommentarer: Det är mycket tydligt att resultatet är bestående och tom förbättras med tiden.  
6 månader efter avslut har de som har egen eller är utan offentlig försörjning ökat från 20 % – 33 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 30 % till 41 % 
2 år efter avslut har de som har egen eller är utan offentligförsörjning ökat från 21 % till 44 % och de som är i arbete eller studier har ökat från 35 % till 44 % 
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Utredningen  
 
 

Syfte Målgrupp Mål Måluppfyllelse 2021 

Att utreda aktuella 

individers förutsättningar 

för arbete/studier. 

Personer i arbetsför ålder 

som är i behov av 

funktionsbedömning i 

aktivitet. 
 

 

 

 

Vid anvisningar ska unga 

personer upp till 29 år 

prioriteras. 

 

Minst 160 nya deltagare 

under perioden 

 

Det skulle genomföras 

9, 4 veckors grupper 

med 12 – 20 

deltagare/grupp 

 

 

 

 

 

200 personer har deltagit i någon form av utredningen under 2021,                

98 kvinnor, 92 män och 10 anonyma.  

 

Det genomfördes 11, 3 veckors grupper med max 8 deltagare/grupp och      

en 4 veckors grupp med 12 deltagare 
 

 

22 % av deltagarna i utredningen under 2021, var under 30 år. 

Kommentar: 2020 var det 23 %  

  Fysioterapeuten skulle 

genomföra minst en 

föreläsning/grupp och 

90 Tippa- och 

konditionstester under 

året 

Fysioterapeuten genomförde 49 Tippa- och konditionstester, inkl. råd och 

stöd till deltagare i Sof Väst insatser under året.    

Inga föreläsningar genomfördes. 
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Statistik 
Verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning, SUS1. 

Pinnstatistik förs  över vilka som ansöker till förbundet om insatser för deltagare. 

Uppföljning av deltagare som har haft rehabvägledare görs även 6 månader och 2 år efter att de har 

avslutat, den sammanställs och redovisas en gång per år i samband med årsredovisningen, samma gäller 

indikatorerna. 

Här i  bilaga 2 till Årsredovisningen finns utförlig statistik över insatserna. 

Statistiken redovisas utifrån kommun, ålder, försörjning och tid i offentlig försörjning, samt hos 

rehabvägledarna sysselsättning före och efter insats. 

All statistik redovisas könsuppdelat. Deltagare som inte vill uppge kön, redovisas som anonyma. 
 

Sof Väst har finansierat 2 olika individinriktade insatser under 2021. Totalt har det varit 523 

deltagare, 267 kvinnor och 240 män, samt 16 anonyma deltagare. Anonyma deltagarna räknas inte med i 

övrig statistik. 

Det motsvarar 412 personer och innebär att 95 personer, 23 % har deltagit i mera än en insats eller varit 

inskrivan mera än en gång.  

Under 2021 var målsättningen att det skulle börja  300 nya deltagare, det var 396 nya deltagare, 205 

kvinnor, 175 män och 16 anonyma.  

355 deltagare avslutade sin insats under 2021, varav 178 kvinnor och 177 män.  

Den 31 december 2021 fanns 151 personer, 88 kvinnor och 63 män i Sof Väst insatser, samtliga hos 

rehabvägledarna.  

Antalet ansökningar till insatser i Sof Väst under 2021 var 337, de flesta från kommunenerna följt av AF. 

              

  F:landa L:kil M:dal Orust S:näs S:stad Tanum U:a Totalt % ansök % Sof  
AF 11 13 10 3 9 8 7 55 116 34,4% 25% AF 

FK 0 0 2 6 1 0 1 13 23 6,8% 25% FK 

Kommun 21 28 11 10 8 11 1 32 122 36,2% 25% kom 

PrimVård 2 0 7 2 0 3 3 13 30 8,9% 12,5% VGR 

Psyk 2 5 5 3 0 2 7 19 43 12,8% 12,5% VGR 

Egen  0 0 1 0 0 0 2 0 3 0,9%   

Totalt 36 46 36 24 18 24 19 132 337 100% 100% Totalt 

             

% ansökn 10,7% 13,6% 10,7% 7,1% 5% 7,1% 5,6% 39,2% 100%    

% Sof V  4,8% 10,1% 7,5% 10,5% 6,2% 9,8% 8,9% 42,3% 100%    
 

Rehabvägledare:  6,0 tjänster och finns i förbundets samtliga kommuner.  

Samtliga uppdrag har varit bemannade. De arbetar kartläggande, motiverande och vägledande med 

arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Rehabvägledarna har tillgång 

till arbetsprövnings-/tränings-/praktikplatser på AME/ AMA/AMI i kommunerna. 

 
1 Se www.susam.se. Systemet förvaltas av Försäkringskassan. Ett nytt rapportverktyg installerades i SUS i oktober 2020.  

Det visade sig innehålla allvarliga brister som inte till alla delar är korrigerade. Därför måste viss reservation göras vad  

gäller statistiken i denna redovisning. Utveckling av nytt SUS pågår. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.susam.se%2F&data=04%7C01%7Cmeta.fredriksson-monfelt%40karlstad.se%7C18e4f64d4cfe4e08ec7e08d8b6fa39f9%7Cfa1fe8f862c5428a8034038bc8a6cf66%7C0%7C0%7C637460533132817749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5wcZZ%2F%2FtMftYXN%2FKhiHUEdQy0926xq%2F5VdULFoxN314%3D&reserved=0
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Statistik för rehabvägledarna under 2021.  

Rehabvägledarna hade totalt 323 deltagare, 169 kvinnor och 148 män samt 6 anonyma som inte 

redovisas i statistiken för övrigt.  

Målsättningen var 140 nya deltagare. Det blev 197 nya deltagare, 108 kvinnor och 83 män samt 6 

anonyma.  

165 deltagare avslutades hos rehabvägledarna under året, 80  kvinnor och 85 män. 
 

Månadvis fördelning av de 191 som påbörjades och 165 som avslutades hos rehabvägledare under året.  

 
 

Kommunvis fördelning av de 191 som påbörjades och 165 som avslutades hos rehabvägledare under året. 
 

191 nya deltagare 2021                                                                       165 avslutade deltagare 2021     

Därav 108 kvinnor och 83 män                                                           Därav 80 kvinnor och 85 män     

        
 

 

Åldersfördelning för de 165 deltagarna (80 kvinnor och 85 män) som avslutades hos rehabvägledare 

2021. 

 
Genomsnittsåldern var 37,7 år, för kvinnor 38.8 år och för män 37,0 år.  

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras vilket motsvarar 61 av 165 eller 37 % av de som avslutades under 

året. 
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Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 165 personer som avslutades hos rehabvägledare 2021. 

                              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före insats var 3,6 år, för kvinnor 3,6 och för män 3,7.  
 

Försörjning vid start och avslut för de 165 deltagare som avslutades hos rehabvägledare 2021. 

     
 

Totalt 35 av 165 avslutade deltagare, vilket är 21 %, hade ingen offentlig försörjning vid avslut.  

För kvinnorna var det 25 % och för männen 18 %.  

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

kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan 

kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna 

på ansökan om offentlig försörjning. 
 

 

Avslutningsorsak för de 165 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare 2021.   
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Sysselsättning vid start och avslut för de 165 som avslutades hos rehabvägledare 2021.

       
55 av de 165 avslutade deltagarna var i arbete på heltid eller deltid, med eller utan subvention eller i 

studier direkt vid avslut vilket motsvarar 33 %. För kvinnorna är det 36 % och för männen är det 31 %. 

Deltagarna kan ha flera sysselsättningar, ex arbete eller studier och även vara arbetssökande. 
 

 
 

Inskrivningstiden för de 165 personerna som och avslutades hos rehabvägledare 2021.  

                           
Inskrivningstiden var i genomsnitt 8,7 månader.  För kvinnorna 8,5 månader och för män, 9,0 månader. 

Målsättningen var att inskrivningstiden i genomsnitt skulle vara 6 månader. Trots det nya arbetssättet att 

samtliga deltagare får en Rehabvägledare så fort ansökan har kommit till förbundet så har 

inskrivningstiden förkortats jämfört med förra året. Det kan bero på att antal deltagare som inte kan 

tillgodogöra sig insatsen har ökat och avslutas när man inser det och de har fått hjälp till rätt kontakt i 

välfärdssystemet. 

För andra året i rad har männen längre inskrivningstid än kvinnorna, tidigare år har det varit tvärtom. 
 
 

 

Kommunvis fördelning av de 18 personer, 9 kvinnor och  9 män som under 2021 hade arbetsprövning-

/träning på någon av kommunernas AME/AMA/AMI. 

 
 
 

 

Kommentar: Deltagarna som har kommit till Rv har stått mycket långt ifrån arbetsmarknaden och krävt 

mycket ”förrehab”. Sof Väst tillsammans med Beredningsgruppen arbetar nu med att deltagarna hos 

Rehabvägledarna ska kunna delta i kommunernas verksamheter där målsättningen är arbetsförberedande, 

att bryta isolering komma ut och träffa andra. Men detta har varit svårt att verkställa under pandemin. 
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Uppföljning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2020-01-01 tom 2021-06-30. 
 

213 deltagare avslutades under den perioden, alla utom 9, dvs. 204 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 172, dvs. 84 %.  
 

Försörjning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 172 deltagare som avslutades under tiden  

2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:   

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

kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, utan 

kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon eller några av myndigheterna 

på ansökan om offentlig försörjning.  
 

 

Sysselsättning 6 månader efter avslut hos rehabvägledare för de 172 deltagare som som avslutades under  
tiden 2020-01-01 tom 2021-06-30 och svarade:

  
 
 
 

 

 

Uppföljning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för dem som avslutades 2019. 

125 deltagare avslutades under det året, alla utom 17, dvs. 108 hade gett sitt samtyckte att delta i 

uppföljningen och av dem svarade 89, dvs. 86 %. 
 

 

Försörjning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 89 deltagare som avslutades 2019 och svarade: 
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57 av 172 som deltog i uppföljningen 

hade ingen offentlig försörjning 6 

månader efter avslut, dvs. 33 %.  

 

Jämförelse: 42 av 213 dvs 20 % som 

avslutades under denna period hade 

ingen offentlig försörjning direkt vid 

avslut. 

 

 

61 av 172 som deltog i uppföljningen 

arbetade eller studerade 6 månader 

efter avslut, dvs. 35 %.  
 

Jämförelse: 63 av 213 dvs 30 % som 

avslutades under denna period arbetade 

eller studerade direkt vid avslut 
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Deltagarna kan ha flera försörjningar, med undantag för ”ingen offentlig försörjning” som inte kan 

kombineras med något annat. Ingen offentlig försörjning är inte alltid samma som egen försörjning, 

utan kan innebära att deltagaren saknar försöjning dvs. har fått avslag från någon av myndigheterna 

på ansökan om offentlig försörjning. 
 

 
Sysselsättning 2 år efter avslut hos rehabvägledare för de 89 deltagare som avslutades 2019 och svarade. 
 

 
Kommentar:  

Att flera deltagare arbetar eller studerar, både 6 

månader och 2 år efter avslut än direkt vid avslut visar att resultatet är hållbart över tid.  
 

 

Utredningsenhet: placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 

4,1 tjänster, 1,0 utredare, 2,8 arbetsterapeuter och 0,3 fysioterapeut.  

En arbetsterapeut lämnade uppdraget i mitten av augusti och ingen ny rekryterades. 

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

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

Målet var 160 nya deltagare under året. Totalt har 200 deltagare genomfört någon form av utredningen 

under året. Målet var 9 grupper under året med 12 – 20 deltagare/grupp, varje grupp skulle pågå i 4 veckor, 

5 dagar/vecka. På grund av pandemin har insatsen fått anpassas till färre deltagare per grupp, nedkortade 

och komprimerade utredningar samt mer individuellt arbete. 11 grupper som pågick i 3 veckor/grupp med 

max  8 deltagare/grupp har genomförts och en 4 veckors grupp med 12 deltagare. 

Föreläsningar och gemensamma informationstillfällen genomfördes digitalt med deltagarna placerade 

i var sitt rum. Arbetet på stationer var individuellt.  

Parallellt pågick individuella och korta utredningar/KAKA, ofta med tolk. KAKA (Kombinerad 

Aktivitetsbaserad Kartläggning av Arbetsförmåga) pågick i 3 – 10 dagar.  

Dessa utredningar genomfördes i Uddevalla, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. 
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39 av 89 som deltog i 

uppföljningen hade ingen 

offentlig försörjning 2 år efter 

avslut, dvs. 44%.  
 

Jämförelse: 26 av 125 dvs. 21 % 

som avslutades under 2019 hade 

ingen offentlig försörjning direkt 

vid avslut. 

 

 
 

46 av 89, dvs. 52 % av dem som deltog i 
uppföljningen, arbetar eller studerar 2 år 
efter avslut. 
 
Jämförelse: 43 av 125 dvs. 34 % som 
avslutades under denna period, 
arbetade eller studerade direkt vid 
avslut. 
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Statistik för utredningsenheten 2021, för samtliga deltagare i både längre och kortare utredningar. 
 

Kommunvis fördelning av de 190 (98 kvinnor och 92 män) som har deltagit i utredning under året. 

Ytterligare 10 anonyma har också deltagit, men de redovisas inte i statistiken.  

 
 

 

 

Åldersfördelning för de 190 deltagarna (98 kvinnor och 92 män) som deltog i utredningen under 2021.  

   
Genomsnittsåldern var 42,9 år, för kvinnor 44,2 år och för män 41,6 år.  
Största ålderskategorin var 30 – 59 år, 134 deltagare eller 71 %.  

Deltagare upp till 29 år ska prioriteras, de var 22%. 

 
 

Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 190 personer som deltog i utredningen under 2021.  

              
Genomsnittlig tid i offentlig försörjning före utredningen var 4,3 år, för kvinnorna 4,4 år och för männen 
4,2 år. 17 % hade haft offentlig försörjning i mer än 9 år. 
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Försörjning vid start för de  190 deltagare som deltog i utredningen under året. Deltagare kan ha flera 

försörjningar, med undantag av ”Ingen offentlig försörjning” som aldrig kombineras med andra. 

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

syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 
 

Fallbeskrivningar 2022 
AA, man 55 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från av Arbetsförmedlingen och 

Närhälsan som önskar stöd i att utreda AA arbetsförmåga och i att finna lämplig inriktning av arbete.   

AA har långvariga fysiska problem i bl.a. ryggen. Har varit arbetssökande i flertalet år och inskriven på AF 

inom jobb och utvecklingsgarantin. Självförtroendet är påverkat av lång frånvaro från arbetsmarknaden. 

AA får stöd hos rehabvägledare inledningsvis och genomför också en utredning av arbetsförmåga i syfte 

att finna förutsättningar för lämpligt arbete. AA har haft ett flertal arbetsträningsplatser under åren men 

inget har lett fram till en anställning viket bidragit till att AA ställer sig tveksam till ytterligare 

arbetsprövningar då han känner sig ”utnyttjad” och det ändå inte lett till något fast arbete. P.g.a. 

pandemin har det varit svårt att finna lämpliga arbetsträningsplatser då AA varit mycket begränsad i vad 

som han anser sig vilja och klara. En arbetsträning erbjuds slutligen men AA avbryter den efter bara 

några veckor då han inte trivs på arbetsplatsen. Parallellt med arbetet att finna arbetsträningsplats har 

AA regelbunden kontakt med vården för sina ryggsmärtor. Efter ett flertal möten med vården och 

handläggare på AF avslutas AA hos Sof efter drygt ett år för ytterligare rehabilitering och vård. 

BB, man 30 år kommer till Samordningsförbundet från IFO och AF med önskan om stöd i att klargöra 

förutsättningar för arbete och stöd i att komma ut i arbete. BB har ADHD men är mycket motiverad 

och har bra eget driv och önskan om att komma ut i arbetslivet. BB får RV och han genomgår 

arbetsförmågeutredning där hans resultat ytterligare stärker hans motivation. RV hittar snabbt en 

arbetsträningsplats på en hotell- och konferensanläggning där BB trivs utmärkt och arbetsgivaren är 

mycket nöjd med BB insats. Redan efter en kort tids arbetsträning erbjuds BB anställning med 

lönestöd. BB avslutas till arbete efter ca 8 månader.  

CC, kvinna 23 år gammal, kom till Samordningsförbundet via ansökan från IFO och psykiatrin. CC har 

inte slutfört gymnasiet, har ingen arbetslivserfarenhet, ingen försörjning och isolerar sig hemma. CC 

har ångestproblematik och svårt att visats bland människor. Är oroligt inför vuxenlivet och vet inte 

vilka förväntningar som ställs. CC har haft några kortare praktikplatser men är väldigt rädda för att 

göra fel och har lågt självförtroende. CC får en RV och erbjuds utredning av arbetsförmågan och en 

plan för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Utredningen visar på goda förmågor och 

arbetsträningsplatser söks i närområdet för att minska pressen som kan komma med nya miljöer och 
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med att förflytta sig med buss. Efter ett flertal studiebesök på flera olika arbetsplatser hittas en 

arbetsträningsplats på ett mindre företag i närområdet där förutsättningar finns för CC att utvecklas i 

långsam takt. Under tiden på arbetsplatsen väcks alltmer intresse hos CC att återta sina studier och 

göra färdigt gymnasiet. CC får med hjälp av RV stöd i att söka utbildning på folkhögskola och avslutar 

därmed sin arbetsträning. CC kommer in på utbildning och avslutas hos Sof Väst efter ett drygt år.  

DD, kvinna 45 år, kommer till Samordningsförbundet via en ansökan från IFO och AF med önskan om att 

få stöd i att klargöra förutsättningar för arbete. DD kom till Sverige för 7 år sedan och har sedan dess 

genomgått SFI till C-nivå och deltagit i ett flertal aktivitetsförberedande insatser via AF och är inskriven i 

JOB,en. DD har kontakt med vården för långvariga fysiska problem och trauman. Trots flertalet försök 

att komma ut på arbetsmarknaden har det inte fungerat. DD erbjuds en enskild utredning under 3 dagar 

då behov av tolk finns. DD har ingen fullgjord skolutbildning från sitt hemland men har viss 

arbetslivserfarenhet. Av utredningen framkommer att DD har svårt att följa, läsa och ta till sig 

instruktioner och har bristande kunskap i svenska språket vilket försvårar bedömningen av DD 

processfärdigheter och arbetsförmåga. DD avslutas efter slutförd utredning och rekommenderas 

fortsatt utredning hos vården och språkpraktik.       
 

 

Tre Strukturövergripande insatser var planerat att finansiera under 2021, 

verksamhetsutvecklare¸ samverkansutveckling, samt kunskapsutveckling och information i samverkan.  

Två har genomförts, samverkansutveckling som var tänkt lokalt i kommunerna har ej varit möjligt att 

verkställa pga. av pandemin. Det är svårt att bygga ny kontakter och relationer digitalt.  

Målet för de strukturövergripande insatserna var totalt 430 medarbetare under året, det blev 220. Flera 

aktiviteter som ex. Finsamkonferensen och Öppet hus fick ställas in.  Även höstens Arenadag ställdes in. 
 

 

Indikatorer för finansiell samordning  
Samordningsförbundet Väst samlar årligen sedan 2018 in data inom ramen för det nationella verktyget 

”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” 

och följer utveckling både inom och runt insatserna förbundet finansierar samt följer delar av den 

strukturella utvecklingen i samverkan mellan myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 15 

indikator finns det enhetliga, kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått2. För dessa 15 indikatorer 

är måtten enkäter ställda till sex respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), 

personal i insatser, parternas chefsgrupper (beredningsgrupp), remittenter och styrelseledamöter. 

Under 2021 har 242 enkäter samlats in från samtliga respondentgrupper, att jämföra med 294 enkäter 

2020. Under 2021 har ytterligare en respondentgrupp tillkommit då remittenter har fått svara på en 

enkät. Svårigheter med insamling av enkätsvar p g a pandemin har troligen påverkat minskningen av 

antalet enkätsvar. 

Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig jämfört 

med rikssnittet och jämfört med eget resultat föregående år. För indikator 4 går det inte att jämföra 

med förra årets resultat då måttet har förändrats. Ej heller för indikator 16 går det att jämföra med 

förra året då indikatorn är ny för 2021. Pilen visar förbundets resultat jmf med 2020. Då enkäter ställda 

till deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 
 

 
2 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för indikatorn.  

Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.   
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Läsinstruktion: Röd färg = lägre än riket, Gul färg = lika med riket, Grön färg = högre än riket.  
Pilen visar Sof Västs resultat i förhållande till 2020, pil uppåt visar förbättrat resultat, pil åt sidan visar 
oförändrat resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat. I det totala resultatet ingår även svar från 
personer som ej angett kön.       

 

 

Nr Indikator Resultat totalt 

jämfört med 

rikssnittet /Sof 

Väst 2020 (pil) 

Resultat kvinnor 

jämfört med 

rikssnittet /Sof 

Väst 2020 (pil) 

Resultat män 

jämfört med 

rikssnittet /Sof 

Väst 2020 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som erbjuds är 

organiserade runt deras behov (personcentrerade) 

 

 

 

 

 

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen 

 

 

 

 

 

 

3 En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen få ta den 

tid som behövs utifrån varje deltagares förutsättningar 

 

 

 

 

 

 

4 Deltagare upplever att det finns någon som håller 

samman och stödjer den enskildes samordnade 

rehabiliteringsprocess 

 

 

 

 

 

 

5 Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom 

och funktionsnedsättning samt att de har fått stöd från 

myndigheterna i att leva med detta 

 

 

 

 

 

 

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att det finns en 

planering/tjänster som tar vid, och att de levereras utan 

onödiga dröjsmål 

 

 

 

 

 

 

7 Deltagarna upplever att det har skett en stegförflyttning 

närmare arbetsmarknaden/egen försörjning. 

 

 

 

 

 

 

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra myndigheter 

respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt 

 

 

  

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, kunskaper 

och synpunkter såväl från enskilda deltagare/brukare 

som från brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

 

 

 

 

 

 

10 Samordnade insatser inkluderar även andra aktörer i 

samhället, företag, ideella krafter och föreningsliv i det 

löpande arbetet på ett strukturerat sätt 

 

 

  

11 Effekter för deltagare som kommer ur de samordnade 

insatserna är hållbara och säkra över tid 

   

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter är att 

strategiskt initiera, upprätthålla och underhålla 

relationer 

 

 

  

13 Samordnad verksamhet har ett sektorsövergripande 

arbetssätt och synsätt 

 

 

  

14 Det finns en klar och tydlig strategi för uppföljning och 

utvärdering av myndighetsgemensamma insatser 

 

 

  

15 Insikter från samverkan leder till att nya typer av 

förebyggande insatser utvecklas så att behov av 

samordnad rehabilitering inte behöver bli aktuellt om 

individer fångas upp mycket tidigare och på ett 

annorlunda sätt 

 

 

  

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen 
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Hos fyra av 15 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet. Detta kan jämföras med 

föregående år då endast en indikator var över rikssnitt. I fyra indikatorer är det insamlade resultatet i 

samma nivå som rikssnittet och i åtta indikatorer är det lägre jämfört med rikssnittet. Indikator 7 som 

handlar om deltagarens uppfattning av att ha gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden har Sof Västs 

resultat förbättrats jämfört med föregående år och är i år bättre än riket. 

Förbundets eget resultat jämfört med förra året har förbättrats i sex indikatorer men sjunker i fyra. Ett 

oförändrat resultat kan utläsas i fyra indikatorer. De indikatorer som visar ett försämrat resultat jämfört 

med 2020 är också detta år huvudsakligen indikatorer som följer den strukturella utvecklingen och 

samverkan mellan myndigheterna. 

Jämställdhetsmässigt är kvinnors resultat jämfört med rikssnittet bättre i fyra av åtta indikatorer. För 

männen visar två av åtta indikatorer ett bättre resultat än rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2020 

ökar gruppen kvinnors resultat i fyra av indikatorerna och minskar bara i en. Männen ökar i sex av 

indikatorerna och minskar inte i någon.  

De indikatorer som sammantaget uppvisar sämre resultat handlar om inflytande och tid i 

rehabiliteringsprocessen, områden som det finns stora möjligheter att påverka. Ett resultat som är 

oförändrat jämfört med föregående år. 

Resultatet för förbundet totalt har förbättrats 2021 jämfört med 2020 men en nedåtgående trend kan ses 

för flera indikatorer som är kopplade till den strukturella utvecklingen.  
 

 

 







 

 

Till     

Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Väst 

Kommunfullmäktige i Uddevalla, Orust, Lysekil, 

Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och 

Färgelanda kommun 

Regionfullmäktige 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 
 

 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021 
  

Samordningsförbundet Väst 

Organisationsnummer 222000–2030 

 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i 

Samordningsförbundet Väst, org nr 222000–2030, för verksamhetsåret 2021. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en 

årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern 

kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den 

interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 

förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 

revisorerna.  

 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Väst har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 

upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning 

och god redovisningssed.  
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.   

 

 

 

Uddevalla det datum som framgår av min underskrift. 

   

 

 

 

 

Krister Stensson      

Revisor för Västra Götalandsregionen och kommunerna   

 

 

 

 

 

 

Bilagor: 

De sakkunnigas rapporter 

 

 

Sof Väst revisionsberättelse 2021 förtroendevald
(Signerat, SHA-256 94EAFF523C6031458758001CCAA7196458B47A1220EDDB826E1BD471A011A262)

Sida 2 av 3



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

KRISTER STENSSONNamn: 
2022-03-29 16:52Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
94EAFF523C6031458758001CCAA7196458B47A1220EDDB826E1BD471A011A262

Sof Väst revisionsberättelse 2021 förtroendevald
(Signerat, SHA-256 94EAFF523C6031458758001CCAA7196458B47A1220EDDB826E1BD471A011A262)

Sida 3 av 3



 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Granskning av 
bokslut och  
årsredovisning per 
2021-12-31 
Granskningsrapport  

Finansiella samordningsförbundet Väst 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPMG AB 

2022-03-09 

Antal sidor 6 

 

 



 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
  
 



    Finansiella samordningsförbundet Väst 
       Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 
 
        

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

i 
 

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund 2 

1.1 Syfte och revisionsfråga 2 

1.2 Revisionskriterier 2 

1.3 Metod och avgränsningar 2 

2 Resultat av granskningen 3 

2.1 Förvaltningsberättelse 3 

2.2 Redovisningsprinciper 3 

2.3 Räkenskapsrevision Fel! Bokmärket är inte definierat. 
2.4 Balanskrav 3 

2.5 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk 
hushållning 4 

2.6 Resultatet 5 

2.7 Balansräkning 5 

2.8 Kassaflödesanalys 6 

2.9 Drift- och investeringsredovisning 6 
 

 

 



    Finansiella samordningsförbundet Väst 
       Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 
 
        

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

2 
 

1 Bakgrund 

Vi har fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för Finansiella samord-
ningsförbundet Väst (SOF Väst) för räkenskapsåret 2021. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 

Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör un-
derlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt un-
derlag för revisionsberättelsen. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR), började gälla från 
och med 1 januari 2019. 

1.2 Revisionskriterier 

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt 
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskrite-
rier:  

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Detta innebär att gransk-
ningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det 
innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:  

• Förvaltningsberättelse 

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Kassaflödesanalysen 

• Noter 

• Drift- och investeringsredovisning 
 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag.  

• Översiktlig analys av övriga poster. 

  

2 Resultat av granskningen 

2.1 Förvaltningsberättelse  

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredo-
visning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).   

RKR preciserar i rekommendation 15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum 
för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.   

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka precise-
ras i RKR R15.  

2.2 Redovisningsprinciper 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, ge-
nom intervjuer och översiktlig kontroll, mot LKBR samt RKRs gällande rekommendat-
ioner.  

Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever LKBR samt RKRs rekommendat-
ioner.  

2.3 Balanskrav 

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i förvalt-
ningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras 
inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och 
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redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL. 
 

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. 
Förbundets överskott för året uppgår till 225 tkr. 

 
Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. En rimlig 
storlek på eget kapital menar Nationella rådet är 20% av en medelsfördelning upp till 7 
mkr samt 15% av medelsfördelningen därutöver upp till 15 mkr. För Samordningsförbun-
det Väst skulle det med budgeterad medelsfördelning om ca 9,5 mnkr innebära ett eget 
kapital om ca 1,778 mnkr jmf med nuvarande eget kapital per 2021-12-31 om 1,983 mkr. 

2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 

Kommuner, förbund och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 
10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 

I KL stadgas även att förbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som 
ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna 
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens ekonomi.  

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen. 

För förbundet finns det i årsredovisningen kommenterat att god ekonomisk hushållning 
är att:  

”Alla insatser som förbundet bedriver eller avser att bedriva ska ha målgruppens 
bästa som utgångspunkt. God ekonomisk hushållning ska råda i hela förbundet och 
insatserna ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt.” 

Se vidare information på sidan 9-16 i förbundets årsredovisning. 

I årsredovisningen görs en uppföljning av förbundets ekonomiska resultat 2021 samt 
en verksamhetsuppföljning. Förbundet gör den sammantagna bedömningen att förbun-
det är nära att uppnå målen om en god ekonomisk hushållning i förhållande till styrel-
sen uppsatta mål i verksamhetsplanen för året.  
 
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fastställda må-
len för god ekonomisk hushållning. 
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2.5 Resultatet 

Belopp i tkr Utfall 

2021-12-31 

Utfall 

2020-12-31 

Verksamhetens intäkter 9 520 9 624 

Verksamhetens kostnader -9 275 -10 506 

Avskrivningar -20 -121 

Finansiella intäkter - - 

Finansiella kostnader - - 

Årets resultat 225 - 1 003 

 

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter. 

2.6 Balansräkning 

 

Belopp i tkr 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar 0 20 

Kortfristiga fordringar 696 482 

Kassa och bank 2 108 2 425 

Summa tillgångar 2 804 2 928 

Eget kapital exkl. årets resultat -1 758 -2 761 

Årets resultat -245 1 003 

Kortfristiga skulder -820 -1 169 

Summa eget kapital och skulder -2 804 -2 928 

   

Ansvarsförbindelse Inga Inga 

 

Som framgår av balansräkningen ovan har förbundets ekonomiska ställning försvagats 
något under perioden.  

Enligt en rekommendation från Nationella rådet om storlek på sparade medel/eget kapi-
tal så skall varje förbund ha som mål att ha en rimlig storlek på sitt eget kapital. 
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2.7 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning.  

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13.  

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och inve-
steringar och att kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommen-
dation.  

2.8 Drift- och investeringsredovisning 

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som har fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredo-
visningen ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbun-
dets investeringsverksamhet. 

Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot års-
redovisningens övriga delar och fullmäktiges budget. 

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyll-
ler kraven i enlighet med lagstiftningen. Det saknas en investeringsredovisning då för-
bundet inte har några investeringar.  

 

Dag som ovan 
KPMG AB 

 

 

Lisa Tenggren 

Auktoriserad revisor 

Josefine Kjellberg 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

 
 
 

  

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 



 Samordningsförbundet Väst Sammanträdesprotokoll nr 1 – 2022  

           222000–2030 Sida 1 av 9 

Underskrift:  ........................................................  

 

Datum:  2022 – 03 – 22   
Tid:  9.00 – 12.00  
Plats:  Finsamlokalen, Silentzvägen 6 i Uddevalla 

  

§ 1 – 23 

Beslutande: Robert Yngve  VG-regionen 

 Henrik Sundström  Uddevalla kommun 

 Anders Paulsson  Arbetsförmedlingen  

 Linda Biltmark   Försäkringskassan tjg. ersättare 
 

Närvarande ersättare: Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun 

 Karin Blomstrand  Munkedals kommun 

 Daniel Jensen  Melleruds kommun 
 

Närvarande ersättare:  Ricard Söderberg  Lysekils kommun 

via Teams Nils-Olof Bengtsson  Sotenäs kommun 

 Roger Wallentin  Tanums kommun 

      
    

Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 

 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 

 Henrik Svedberg, förbundschef Samordningsförbundet Älv och Kust § 15 
 

 

Tid och plats för justering: 2022-03-28, Protokollet justeras digitalt 

 
Sekreterare:  ......................................................................................  

 Gudrun Emilsdottir 

 

Ordförande:  ......................................................................................  

 Robert Yngve 

 

Justerare:  ......................................................................................  

 Henrik Sundström 
 
 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 

Protokollet finns också på www.samverkanvg.se/sofvast 
 

Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  

Protokollet är anslaget under tiden: 2022-03-28 – 2022-04-17 

Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133  

Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 

Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  

Sof Väst styrelseprotokoll nr 1 22 mars 2022
(Signerat, SHA-256 BF42B5523B312BCA4C63C9A8A99567ED1CC83F52DAF681296A3A8874A899316E)

Sida 1 av 10

http://www.samverkanvg.se/


 Samordningsförbundet Väst  Sammanträdesprotokoll nr 1 – 2022 

           222000–2030 Sida 2 av 9 

Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 Mötes öppnande  

Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna, både de som är på plats och de av ersättarna som finns med 

via Teamslänk. Ordförande hälsade speciellt välkommen Daniel Jensen från Melleruds kommun som är ny  i 

styrelsen och en presentationsrunda genomfördes och sedan förklarade ordförande mötet öppnat.  

§ 2 Val av justerare  

Förslag till beslut:   

att  välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 

Styrelsen beslutar: 

att välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  

§ 3 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Förslag till beslut:   

att  fastställa dagordning enligt utskick. 

Styrelsen beslutar: 

att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut.   

§ 4 Styrelseprotokoll nr 5 – 2021-12-10 

Förbundschefen informerade om måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021. Med anledning av 

förslaget i Verksamhetsplan 2022, att sänka målet för antalet personer i egenförsörjning och personer till 

arbete studier. Målen har varit det samma sedan start. Förbundsledningen har fått i uppdrag att arbeta 

vidare med målen.   

Förslag till beslut:   

att  tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos 

rehabvägledarna 2015 – 2021   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

Styrelsen beslutar: 

att  tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos 

rehabvägledarna 2015 – 2021   

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 

§ 5 Verksamhetsplan 2022, inkl. rättelse 

I verksamhetsplan 2022 som antogs vid styrelsemötet den 10 december, där var bidrag per kommun det som 

gällde 2021, men eftersom Melleruds kommun kom med i förbundet blev bidragsdelen per kommun något 

lägre. 

Förslag till beslut:   

att  justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre än 

framgick i december. 
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att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet. 

Styrelsen beslutar: 

att  justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre 

än framgick i december. 

att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet. 

§ 6 Ekonomisk uppföljning januari – december 2021 

Det egna kapitalet är något mera än prognosen i november, men avvikelserna från budget på de olika 

kostnadsställena är inget anmärkningsvärt. Det egna kapitalet ligger helt i linje med Nationella rådets 

rekommendation om eget kapital. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen 

Styrelsen beslutar: 

att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 

§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021 

2021 års årsredovisning med förvaltningsberättelse, bilagor med mål och måluppfyllelse samt statistik, hade 

skickats till styrelsen inför mötet. Förbundschef Gudrun Emilsdottir föredrar. Förbundet har under 2021 

förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  

Samordningsförbundets utgående egna kapital 2021-12-31 var 1 983 327 kr och ligger nära Nationella rådets 

rekommendation att förbundet bör ha 1 778 000 kr i egna medel. 

Överskottet ska användas i insatser 2022. 

I de individinriktade insatserna 2021 hade Samordningsförbundet Väst 523 deltagare, 267 kvinnor och 240 

män, samt 16 anonyma som räknas i totalen, men inte i  statistiken för övrigt. Det var 412 personer, dvs. 95 

personer deltog i mera än en insats eller var inskrivna mera än en gång, det är 23 % av deltagarna.   

Trots pandemin så har Rehabvägledare och Utredning haft något flera nya deltagare än planerat och flera 

än förra året.  

Vid avslut i insatsen hos Rehabvägledare har något färre deltagare än planerat kommit till egen försörjning 

och arbete eller studier. Det är flera än 2020 och det ligger ungefär som åren före pandemin. 

Uppföljningen av deltagare hos Rehabvägledare 6 månader och 2 år efter avslut, bekräftar ännu än gång att 

med tiden kommer flera och flera av deltagarna som har haft insats hos rehabvägledarna i arbete och/eller 

studier och är utan offentlig försörjning. Dvs. resultatet är stående över tid.  

Indikatorerna visar något mera positivt resultat som förra året, speciellt hos deltagarna som upplever att 

det finns någon som håller samman och stödjer deras samordnade rehabiliteringsprocess samt att de har 

gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. 

Styrelsen framför sitt tack till personalen för gott arbete under föregående år. 

Förslag till beslut:   

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst 

och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna. 
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Styrelsen beslutar: 

att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst 

och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna. 

§ 8 Granskningsrapport från sakkunnig revisor 

Granskningsrapporten från den sakkunniga revisorn, hade skickats till styrelsen inför mötet. 

Granskningsrapporten är utan synpunkter. 

Förslag till beslut:   

att  beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande 

årsredovisningar.  

Styrelsen beslutar: 

att beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande 

årsredovisningar.   

§ 9 Nationella indikatorrapporten, samt Sof Väst resultat 

Verksamhetsutvecklare Maria Hassing Karlander informerade om resultatet från den nationella 

indikatorrapporten och redovisade för Sof Västs resultat och hur vi kan tolka och arbeta vidare med det. 

Förslag till beslut:  

att  tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna. 

att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre. 

Styrelsen beslutar: 

att  tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna 

att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre. 

§ 10 Finsamlagen om antal styrelseledamöter och ersättare i ett Samordningsförbund: 

I Finsamlagen 10 § står: 

Varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet 

ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. 

Nationella rådet har haft möte med samtliga förbundschefer och informerat om att jurister från SKR, 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om styrelsesammansättningen ska följa 

lagstiftningen, dvs att varje medlem ska ha minst en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. 

Förändringen ska vara genomförd efter valet till kommunfullmäktige/regionfullmäktige 2022. 

För Samordningsförbundet Väst innebär detta minst 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. Det kan inte 

ha varit lagstiftarnas intention att ha så stora styrelser. Ingen i styrelsen anser att det är rimligt att ha så 

många ledamöter i styrelsen. Alla tycker att det fungerar bra som står i 5§ i förbundsordningen för 

Samordningsförbundet Väst: 

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom 

kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har 

närvaro- och yttranderätt. 
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Förslag till beslut:  

att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet 

Väst 

att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande 

praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.  

Styrelsen beslutar: 

att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet 

Väst 

att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande 

praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.  

§ 11  Regeringens proposition, att det är from 16 mars 2022 möjligt för styrelsen i ett 

samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på 

distans 

Förslag till beslut: 

att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande 

på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta 

att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en 

ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. 

Styrelsen beslutar: 

att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande 

på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta 

att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en 

ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. 

§ 12 Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, 

utbildningspolicy, samt Arbetsmiljöansvaret inför beslut på Styrelsemötet den 22 mars. 

Ses över vid inledningen av varje verksamhetsår. I år är inga andra justeringar än att Melleruds kommun är 

numera medlem i förbundet 

Förslag till beslut:   

att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och 

väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument 

ska gälla tills vidare. 

Styrelsen beslutar: 

att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och 

väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument 

ska gälla tills vidare. 
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§ 13 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 

Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats  

handlingarna till mötet.  

Där framgår under verksamhetsrisker, att principen är att de som får uppdrag för Sof Väst får det pga. av 

lämplighet och intresse. För tillfället är detta aktuellt, där förbundet saknar rehabvägledare till Strömstad 

och Tanum. Detta medför att det är svårare att uppfylla målen och kan även påverka det ekonomiska 

resultatet, medel som är avsätta till rehabvägledaren används kanske inte under året.  

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

Styrelsen beslutar: 

att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  

§ 14 Aktuell lägesrapport och statistik, beslut 

Lägesrapport hade skickats till styrelsen inför mötet.  

Nu har arbetet i stort återgått till det ”normala” eller ”nya normala”. Det innebär att visst hemarbete 

fortsätter. Utredningen har nu igen fulla grupper och bjuder in 12 – 16 deltagare/grupp och grupperna 

pågår nu igen i 4 veckor. Rehabvägledarna träffar deltagarna på plats.  

Inflödet av ansökningar är gott, tom 10 mars hade kommit in 59 ansökningar. 

Det är hög belastning på Rehabvägledarna som för tillfället är bara 5. Ytterligare en Rehabvägledare börjar 

den 1 april och rekrytering pågår för rehabvägledare till Strömstad och Tanum. 

Beredningsgruppen har börjat sitt arbete gällande att se på uppdrag, organisering och insatser.  

Tre digitala informationsträffar riktade till handläggare hos myndigheterna har genomförts nu i mars.  

De har varit uppskattade. 

Förslag till beslut:   

att  godkänna redovisningen.   

Styrelsen beslutar: 

att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.  

§ 15 Förstudier inför kommande ESF-ansökan tillsammans med 5 andra Samordningsförbund: 

”Gränsgångare”, Henrik Svedberg förbundschef Sof Älv och Kust informerar 

Sof Väst deltar tillsammans med ytterligare 5 samordningsförbund i förstudier inför en gemensam ansökan 

om ESF-projekt. Gränsgångare bygger på forskning som Heiti Ernits har gjort om ledarskap i mellanrummen 

i en komplex samverkansmiljö. Det är ett samlingsnamn för alla som arbetar och finns i mellanrummen 

mellan myndigheter. 

Förslag till beslut:   
att  tacka Henrik Svedberg besöket och informationen  

att  ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-

projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas 

till Sof Väst behov. 
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Styrelsen beslutar 
att tacka Henrik Svedberg besöket och informationen 

att  ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-

projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas 

till Sof Väst behov. 

§ 16 Medlemssamråd em. den 22 mars, dagordning 

Det är 14 medlemsrepresentanter som har anmält sig.  

Flera styrelseledamöter beklagar att inte alla kunde delta på plats pga. att medlemssamrådet är i våra 

lokaler och inkluderar för medlemsrepresentanterna studiebesök och information om insatserna. 

Förslag till beslut:   

att  beakta synpunkterna och framöver kommer mötena att planers så alla kan delta plats. 

Styrelsen beslutar: 

att beakta synpunkterna och besluta i enlighet med förslag till beslut. 

§ 17 Finsamkonferensen 5 – 6 april digitalt 

Diskussioner fördes att vi missar vinsten med att träffas och umgås och att skapa viktiga kontakter nu när 

konferensen inte är fysiskt. Det framförs synpunkter på att det är två halvdagar och inte en heldag. Det 

splittrar två dagar vilket kan vara problem. De ur styrelsen som vill delta anmäler sig och skickar kopia på 

bekräftelsen till förbundschefen i Sof Väst. 

att  tidigare beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021 gäller, att så många som så önskar från förbundet 

kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal. 

Styrelsen beslutar: 

att i enlighet med förslag till beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021, att så många som så önskar från 

förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och 

personal. 

§ 18 Förbundets Dag 17 maj, 8.30 – 17.00  

Programmet bygger på tankar som finns runt kommande ESF-ansökan om gränsgångare. Dagen kommer 

inledas med Anna Lexelius som kommer prata om tillitsbaserad ledning och styrning. Därefter Heiti Ernits 

som berättar om Gränsgångare.  

Förslag till beslut:  

att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets 

Dag 

Styrelsen beslutar: 

att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets 

Dag  
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§ 19 NNS årsmöte inkl. en dags konferens den 3 juni på Arlanda 

Karin Blomstrand som är förbundets styrelseledamot i NNS informerade om det förslag som ligger nu om 

NNS nya organisation.  Förslaget innebär eventuellt en höjning av serviceavgiften. Linda Biltmark har ingått 

i referensgrupp i samband med förslaget.  

NNS styrelseledamöter i VG-regionen, Värmland och Dalarna har bjudit ordförande och förbundschefer i 

dessa regioner till gemensamt digitalt möte den 4 april för att diskutera förslagit och samla in synpunkter.  

Karin framförde önskemål om att styrelseledamöterna läser igenom förslaget och ställer frågor och 

synpunkter till henne.  

Flera styrelseledamöter var skeptiska till att NNS bygger för stor överbyggnad och saknar fortfarande 

tydlighet om budgeten, vad pengarna går till? 

Årsmötet ska enbart vara fysiskt, för att det inte ska bli problem med omröstning.  

Förslag till beslut:  

att tacka Karin och Linda för informationen 

att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då 

ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet 

att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet 

den 4 april och på NNS årsmöte  

Styrelsen beslutar: 

att tacka Karin och Linda för informationen 

att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då 

ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet 

att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet 

den 4 april och på NNS årsmöte  

§ 20 Besök till kommunerna KS, KF och Folkhälsoråden 

Förslag till beslut:  

att  ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga 

kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.  

att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till 

KF eller KS i respektive kommun 

att  verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin 

besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd 

Styrelsen beslutar: 

att  ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga 

kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.  
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att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till 

KF eller KS i respektive kommun 

att  verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin 

besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd 

§ 21 Mötestider 2022 

Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 

• 17 maj   8.30 – 17.00   Förbundets Dag mm, samtliga styrelseledamöter på plats 

• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 

• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, Verksamhetsplan 2023 

Förslag till beslut:  

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 

Styrelsen beslutar: 

att tidigare beslut om mötestider ska gälla 

§ 22 Nya frågor 

Inga nya frågor var anmälda. 

§ 23 Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla för ett bra möte och hälsar samtidigt som så önskar att delta vid medlemssamrådet 

som börjar kl. 13.00.  
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-04-13 Dnr KS 2022/00224 

  

 

Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Årsredovisning med revisionsberättelse 2021 för 

bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen 

Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och 

Uddevallahem Holding AB och för bostadsstiftelsen 

Ljungskilehem 

Sammanfattning 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har lämnat årsredovisning med revisionsberättelser för 

2021 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen, samt för bostadsstiftelsen 

Ljungskilehem. Bostadsstiftelsen Uddevallahem är moderbolag i en koncern bestående 

av dotterbolagen Uddevallahem Holding AB, Uddevallahem Bastionen AB och 

Uddevallahem Sundberg AB. Styrelse och verkställande direktör är gemensam för 

moder- och dotterbolag samt för bostadsstiftelsen Ljungskilehem. Det ekonomiska 

resultatet efter skatt för bostadsstiftelsen Uddevallahem uppgår till 22 208 tkr 

(30 653tkr fg år) och för koncernen uppgår resultatet till 30 591 tkr (40 638 tkr fg år). 

För bostadsstiftelsen Ljungskilehem uppgår årets resultat efter skatt till 1 460 tkr (2 765 

tkr fg år). 

Revisorernas bedömning är att styrelsen har utfört sina uppdrag i enlighet med 

Uddevallahems respektive Ljungskilehems stadgar och att verksamheterna har skötts 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna 

kontrollen varit tillräcklig i båda bostadsstiftelserna. Någon grund för anmärkning mot 

styrelsen föreligger således inte. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Årsredovisning 2021 Bostadsstiftelsen Uddevallahem inklusive revisionsberättelse 

Årsredovisning 2021 Uddevalla Holding AB 

Årsredovisning 2021 Uddevalla Sundberg AB 

Årsredovisning 2021 Uddevalla Bastionen AB 

Årsredovisning 2021 Bostadsstiftelsen Ljungskilehem inklusive revisionsberättelse 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att med hänvisning till revisorernas skrivelser bevilja styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 

 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Bostadsstiftelsen Uddevallahem 
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Kommunledningskontoret 
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2022-04-13 Dnr KS 2022/00224 

  

 

 

 

att godkänna årsredovisningen 2021 för Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 

Bostadsstiftelsen Ljungskilehem 
 



Bostadsstiftelsen  
Uddevallahem 
858500-2366

Årsredovisning 2021
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Kort om Uddevallahem

Uddevallahem är en kommunal bostadsstiftelse 
inom den svenska allmännyttan, vilket innebär 
att vi verkar för allas rätt till ett eget boende.  
Vår styrelse väljs av Uddevallas kommunfull-
mäktige.

Uddevallahems affärsidé är att förvalta, utveckla 
och bygga fastigheter i Uddevalla kommun.  
2021 ägde vi 4 677 bostäder och 783 lokaler.

Fler än 9 000 personer, eller drygt var sjätte 
Uddevallabo, bor hos Uddevallahem. Det gör  
oss till den största aktören på bostadsmarknaden  
i Uddevalla.

Med det följer att vi tar ett stort samhällsansvar 
för utvecklingen i vår kommun. Uddevallahem 
vill vara en värd för alla och bidra till att skapa 
ett hållbart liv i Uddevalla.

Bostadsstiftelsen Uddevallahem  
Årsredovisning 2021

Innehåll

Uddevallahem på en minut ....................................................................... 4

Stora händelser 2021 ................................................................................... 6

VD har ordet .................................................................................................. 8

Våra fastigheter........................................................................................... 10

Våra kunder ................................................................................................. 12

Hållbarhet  .................................................................................................... 14

Organisationen  ............................................................................................16

Förvaltningsberättelse .....................................................18

Femårsöversikt ............................................................................................ 22

Resultaträkning ........................................................................................... 23

Balansräkning ..............................................................................................24

Rapport över eget kapital ......................................................................... 26

Kassaflödesanalyser ................................................................................... 27

Noter ...............................................................................................................28

Revisionsberättelse ............................................................39

Fastighetsförteckning ................................................................................42

Uddevallahems styrelse och ledning ....................................................46

Mål ...................................................................................................................47

Transaktion 09222115557465224495 Signerat LOCH, AL, DS, PH, PEKB, CS, PTA, CP, KH



 Uddevallahem 

      på en minut

ANTAL
FASTIGHETER

88 st
2021

88 st

ANTAL
ANSTÄLLDA

83
2021

80 st

SNITTHYRA
KRONOR/KVM 

1 063
2021

1 048

ANTAL BOSTÄDER

4 677 st
2021

4 676 st
ANTAL

LOKALER

783 st
2021

780 st

VAKANSGRAD 

0,08 %
2021

0,07 %

MARKNADSVÄRDE 

4 785 Mkr
2021

4 336 Mkr

4 Bostadsstiftelsen Uddevallahem, 858500-2366

Transaktion 09222115557465224495 Signerat LOCH, AL, DS, PH, PEKB, CS, PTA, CP, KH



 
HYRESINTÄKTER

356,2 Mkr
2021

351,8 Mkr

RESULTAT
FÖRE SKATT

41,6 Mkr
2021

45,2 Mkr

UNDERHÅLLS-
KOSTNADER

57,8 Mkr
2021

55,5 Mkr

UTHYRNINGSBAR  
 YTA, BOSTÄDER

280 343 kvm
2021

280 168 kvm BOSTADSSÖKANDE

17 900 pers.
2021

19 100 pers.

POSITION

Vi utvecklar
Uddevalla

UTHYRNINGSBAR
YTA, LOKALER

50 475 kvm
2021

50 598 kvm
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1. Vi fortsätter utveckla Uddevalla
2021 har vi startat upp nyproduktionen av 59 lägenheter på Bastionen 

och vid årsskiftet så var stommen uppe och taket på. Projektet skall vara 

klart för inflyttning i december 2022. Dessutom har vi under året gjort 

ett markförvärv i anslutning till Bastionen, som innefattar en färdig 

byggrätt på cirka 80 lägenheter.

Stora händelser under 2021

2. Historiskt stort  
stamrenoveringsprojekt

3. Hållbar arbetsplats

Under våren byggstartade vi renovering av Sälghugget på  

Dalaberg, vilket är det största stamrenoveringsprojektet  

i företagets historia. Under 2021 hade vi renoverat  

130 lägenheter av totalt 328. Projektet  

förväntas bli klart i december 2022.

Genom vår medarbetarundersökning fick vi bekräftat 

att vi har ett stort fokus på en hälsofrämjande arbets-

plats och en arbetsmiljö där man känner sig respekterad, 

där man får stöd och upplever att man kan påverka sin 

arbetssituation. Det gjorde att vi tillhör en liten exklu-

siv grupp som under 2021 tilldelats hållbarhetsintyget 

”Hållbar arbetsplats”.

   Hållbar 
   arbets- 
       plats
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4. IMD – Individuell Mätning 
och Debitering

5. Urban gardening
Från och med våren 2021 erbjöd vi våra kunder möjligheten till 

Urban gardening. Nyfikenhet, glädje och gemenskap blandades 

med grönsaker, örter och potatis i de 120 pallkragar som vi  

placerade ut på sju olika platser runt om i vårt bestånd.

7. Nyanställda
Vi har förstärkt organisationen ytterli- 

gare med nya medarbetare inom olika 

delar av verksamheten, som alla kommer 

att bidra till vår fortsatta utveckling.

Rekryteringen av en verksamhets- 

utvecklare digitalisering är ett exempel,  

för att bättre kunna nyttja de möjlig- 

heter digitaliseringen ger oss. Både inom 

verksamheten såväl som lösningar för 

våra fastigheter och kunder.

6. Kvarteret Rydingsberg
Under 2021 vann en ny detaljplan laga kraft 

avseende Kv. Rydingsberg. Detaljplanen  

innebär en möjlighet att uppföra cirka  

270 lägenheter i fem etapper.

I alla lägenheter som Uddevallahem byggt sedan år 2004 mäts 

kall- och varmvatten och kunden betalar för sin egen konsumtion. 

Konceptet kallas IMD, individuell mätning och debitering. I mars 

2021 tecknade Uddevallahem och Hyresgästföreningen ett avtal  

om att införa IMD även i det befintliga beståndet. Första etappen 

startade under hösten och nästa är planerad till våren 2022.

Emanuel
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Tillsammans för ett bättre 
Uddevalla
Resultatet för 2021 är starkt. Uddevallahem redovisar ett resultat om 41 Mkr före skatt och  
dispositioner. Under 2021 har vi fortsatt att investera i både nyproduktion och ombyggna-
tion samtidigt som vi fortsätter underhålla våra fastigheter på en historiskt hög nivå. Ett 
av våra strategiska mål är att säkerställa att bolaget har en stark finansiell ställning framåt. 
Investeringar måste vara lönsamma och vi behöver ha en effektiv organisation. Det är genom 
att ha en stark ekonomi som vi har möjlighet att vara med och utveckla både företaget och 
Uddevalla och erbjuda våra kunder och kommande kunder en riktigt bra service.

Vid årsskiftet hade vi 59 nya bostäder i produktion. Uddevallahem 

har en strategi att hålla en balanserad byggtakt över tid, detta för 

att tillgodose efterfrågan på nya bostäder. Samtidigt byggstartade 

Uddevallahem det största stamrenoveringsprojektet i företagets 

historia, omfattande 328 lägenheter. Uddevallahem bedriver också 

ett aktivt arbete med projektutveckling. Under 2021 vann en ny 

detaljplan laga kraft avseende Kv. Rydingsberg. Detaljplanen inne- 

bär en möjlighet att uppföra cirka 270 lägenheter i fem etapper. 

Vidare så förvärvade Uddevallahem en byggrätt om 4500 kvadrat-

meter i centrala Uddevalla där vi bedömer att vi kan producera  

cirka 80 lägenheter. 

Omvärlden förändras i allt snabbare takt, inte minst genom digita- 

liseringen som pågår. Uddevallahem behöver anpassa sig till nya 

förväntningar från kunder men också dra nytta av de möjligheter 

digitaliseringen ger oss. Vi ska göra nya saker som skapar värde för 

våra kunder och för företaget i framtiden. Under 2021 rekryterade 

företaget in kompetens som offensivt kommer ta kundresan till  

nya nivåer med start 2022 och framåt.

Förutom byggnation och digitalisering är hållbarhetsfrågorna centrala 

för Uddevallahem. Vi satsar vidare för att bidra till mindre klimat- 

påverkan och Uddevallahems mål att vara CO
2
-neutralt år 2030.  

Vi lägger också stora resurser på stadsdelsutveckling och trygghet 

för att göra våra bostadsområden ännu bättre.

Uddevallahem står starkt och kommer kunna fortsätta bidra till vårt 

uppdrag att göra Uddevalla till en bättre plats att leva på. Vi har ord-

ning på vår ekonomi och vi har en mycket kompetent och engagerad 

organisation som vill vara med och göra skillnad. Avslutningsvis vill 

jag rikta ett stort tack till alla duktiga medarbetare i företaget och till 

Uddevallahems styrelse för bra samarbete under året.

Thomas Aebeloe

VD
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Våra fastigheter

Lokaler
Precis som tidigare år har vi 

ett mindre antal tomma loka-

ler som av olika skäl är svår-

uthyrda. I samband med att 

butiken Tempo bytte ägare 

passade vi på att renovera 

och byta ut ventilationen i 

lokalen då den var gammal 

och sliten.

När vi skrev ett nytt kon-

trakt med DHR komplettera-

de vi deras lokal med en ny 

dörr för ökad tillgänglighet.

Under 2021 renoverades en 

hiss till en kostnad av strax 

under 1 miljon. Detta görs för 

att klara de krav som finns  

på äldre hissar.

Nyproduktion
Bastionen

Under 2021 påbörjade vi 

produktionen av 59 lägen-

heter på Strömstadsvägen. 

Grundläggning, stomme  

samt takstolar var på plats 

innan årsskiftet. Huset  

planeras vara klart för  

inflytt i december 2022.

Skogslyckan Västra

Detaljplanarbetet pågår just nu, samtidigt som alla utredningar  

som krävs arbetas fram. Detaljplanen beräknas vara klar 2023.

Krummedike

Under 2021 påbörjades en ändring av detaljplanen för att på sikt 

kunna bygga på fler lägenheter på fastigheten. Detaljplanarbetet 

görs i samarbete med Uddevalla kommun.

ROT-renoveringar
Svedjestråket och Hyggestråket 

Projektet påbörjades i april 2021 och hela projektet beräknas vara 

klart i december 2022.

Under 2021 renoverade vi 130 lägenheter av totalt 328. Projektet  

har även tagit in önskemål från kunderna angående tryggheten i 

området. Detta har bland annat inneburit att vi sätter upp fasad- 

belysningar i området, byter ut trapphusbelysningarna och  

skapar nya, luftigare, nedgångar till källaren.

Bastionen 
        2.0

Bastionen 2.0

Ett markförvärv som angränsar till den pågående  

byggnationen på Strömstadsvägen, gjordes under 2021.  

På denna mark finns det en färdig byggrätt som  

motsvarar cirka 80 lägenheter.
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Underhåll
Uddevallahem äger och förvaltar cirka 4 700 lägenheter runt om i 

kommunen. För oss är det mycket viktigt med ett löpande underhåll 

av fastigheterna och de yttre miljöerna. Vi vill att våra kunder ska 

trivas och känna sig trygga i sina hemmiljöer samtidigt som våra 

fastigheter mår bra. Det betyder att det dagligen pågår arbete med 

att renovera, underhålla, bygga till och byta ut. Vi har fortsatt att 

renovera tvättstugor, installerat passersystem och monterat in  

temperaturgivare i många lägenheter. Vi har dessutom bytt ett  

antal tak och byggt brandvägar. Allt för att skapa en ökad trivsel  

och trygghet för våra kunder. 

Utöver detta har vi genomfört underhåll på ställen i fastigheterna 

som våra kunder inte ser eller tänker så mycket på. Exempel på  

detta är bland annat ett stort kulvertarbete med nya undercentraler 

på Sälghugget, putslagningar av fasader, balkonger, asfaltslagningar 

med mera. På Myntet har vi fortsatt arbetet med fönsterbyten  

och fasadmålningar.

Vi har också flertalet myndighetskrav på oss,  

 brandskydd, där uppföljning sker löpande  

varje år. Det gäller även åtgärder i  

våra skyddsrum.

Det händer mycket på ett år…
Många av de mindre projekt som utförs under ett år sker efter 

tips från en eller flera kunder. Här nedan har vi sammanställt 

en lista på några av de projekt som genomförts under året. Det 

är arbeten som går utanför ordinarie underhåll och reparatio-

ner. Saker som höjt boendemiljön, i större eller mindre skala.

Söder

   Förberett parkeringar med laddplatser på Järvstigen  

och Timmerbergsvägen

    Byggt brandvägar på Tallvägen

    Nytt cykelhus på Tallvägen

    Bytt tvättutrustning på Tureborgsvägen 20

    Nytt passersystem på Walkerskroken

   Målning av trapphus på Tureborgsvägen 20  

och Håljutegatan

   Byte av tak på Tallvägen 2–4

   Monterat temperaturgivare på Nordens väg

   Ny Hiss på Walkerskroken 7B

   Urban Gardening

Norr

   Bytt kulvert och värmecentraler på Sälghugget

   Byggt om tvättstugor på Svedjestråket 15,  

Romansvägen och Melodivägen

   Fortsatt med fönsterbyten på Myntet

   Skapat fler parkeringar på Skogslyckan

    Bytt gavelfasader på Sunnanvindsvägen 1, 3, 5

   Takbyte på Passaden och Sunnanvindsvägen 11

    Ny hiss på Hyggestråket 1

   Trapphusmålningar på Sälghugget 2

   Nytt passersystem och porttelefoni på Trubaduren

   Urban Gardening

Ljungskile

   Ny tvättstuga på Parkvägen 1

   Säkrat slänt med L-stöd och plantering på 

Krokusvägen 38–40

    Behandling av yttertak på Korpemyren

    Yttre miljö, nedtagning av träd mm på Korpemyren

   Balkongsäkring och målning på Krokusvägen

  Tvätt av tak och behandling  på Krokusvägen

   Målning av altaner och dörrar på Kaprifol/Krokusvägen

  Skapat mellanlager för avfall på  Parkvägen

    Urban Gardening på Parkvägen
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Våra kunder och kundservice Kundundersökning

Under 2021 uppmärksammade vi en nedåt- 
gående trend i både svarsfrekvens och helhets-
bedömning i vår kundundersökning. Det ska 
nämnas att trendbrottet sker ifrån en väldigt 
hög nivå och att vi fortsatt ligger över bench-
mark. Efter en analys har vi dock kommit fram 
till en rad förändringar som kommer genom- 
föras under 2022 för att nå våra mål.

En av förändringarna har inneburit att vi under hösten arbetat  

tydligare med målstyrning,  där vi brutit ner våra övergripande 

mål och skapat stödjande mål på avdelning och individ. Detta för 

att får en större förståelse, delaktighet och ett större engagemang. 

Vi kommer också göra en del justeringar i hur vi mäter, i arbetet 

med våra handlingsplaner samt i kommuni- 

kationen kring våra aktiviteter.

Satsningar på 
utemiljöerna  
och trygghet
Vi är stolta över att vi levererar en hög förvalt-
ningsstandard genom vår skötsel av rabatter,  
buskar och gemensamma ytor och det syns  
bland annat i våra resultat i kundundersökningen.  
Men vi vill ännu mer.

Under 2021 har vi gjort många förbättringar vad gäller våra yttre 

miljöer och nyanläggningar. För oss som hyresvärd är det en trygg-

het att ha full kontroll och egen personal som arbetar med våra  

utemiljöer och lokalvården i våra fastigheter. För dig som kund är 

den en trygghet att det är Uddevallahems egen personal som vårdar 

era trapphus och tar hand om era yttre miljöer. 

Under 2021 har vi utvecklat samarbetet med Kommunen med fler 

mötesplatser för att skapa trygghet, engagemang och delaktighet. Det 

här är ett arbete som fortlöper och förhoppningsvis utvecklas ännu 

mer i takt med att samhället öppnas upp mer igen efter pandemin.

En stor satsning som genom-

fördes under 2021 är vår 

Urban Gardening, eller stads-

nära odling, som vi erbjudit 

våra kunder på sju olika plat-

ser i Uddevalla och Ljungskile. 

Projektet blev mycket lyckat 

med totalt 120 odlingskragar 

och en efterfrågan om fler,  

vilket vi tar med oss in i 2022.

Trygghetsinsatser
Under 2021 påbörjade vi ett arbete med att se över våra  

rutiner och arbetssätt för att komma till rätta med otillåten 

andrahandsuthyrning, ett arbete som kommer fortsätta 2022.  

Detta bidrar till trygghet både för den som hyr lägenheten 

och för dem som bor i lägenheterna runt omkring. Det är 

också viktigt för oss som hyresvärd att veta vem som bor var. 

EST (Effektiv Samordning för 

ökad Trygghet) – vi har ingått 

ett samarbete med Uddevalla 

kommun och polisen för ökad 

trygghet. Att arbeta systematiskt 

med trygghetsfrågor tillsammans 

med andra samhällsaktörer är 

viktigt och värdefullt för att öka 

den upplevda tryggheten i våra 

bostadsområden.

Trygg- 
    het

Under 2021 har vi fortsatt anpassa vår service 
utifrån de förutsättningar som pandemin krävt. 
Oavsett om vår kundservice hållit öppet eller 
stängt för drop-in-besök är vår uppgift att ge ett  
så gott bemötande och god kundupplevelse som 
möjligt, i en så säker miljö som möjligt.

Att fler i samhället, våra kunder inkluderat, når en högre digital 

mognad har märkts tydligt och vi förbättrar ständigt vår  

digitala närvaro. 

Våra kunder får svar på sina mest frågade frågor dygnet runt  

i våra digitala kanaler och har kunnat chatta med oss mellan  

klockan 08.00-16.00. Vi är glada att vi nu kan lösa det mesta på  

distans – allt från borttappade passertaggar till kontraktsskrivning.
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Inflyttning och bostadskö 
Uthyrningsprocessen har förändrats flera gånger under året, utefter de förutsättningar som 
funnits. Från fysiska visningar av lägenheter till inga visningar och tillbaka igen. Nuvarande 
kunder har också varit till stor hjälp med att visa sin lägenhet digitalt för den nya sökande.

De kommentarer vi fått  

från kunder om åtgärderna  

vi vidtagit är mestadels  

positiva. 

Vi ser en tendens till att 

det efter många år med 

ett enormt söktryck börjar 

närma sig normala nivåer, 

men att det fortfarande är 

störst andel objekt som  

tilldelas sökande med flera 

års köpoäng.

Inte heller under 2021 har vi sett några tendenser till att hyres- 

gäster säger upp sin lägenhet på grund av konsekvenser kopplade  

till covid-19. 

Cirka 17 800 personer står i slutet av 2021 i vår bostadskö. Vi tror  

att antalet sökande i vår bostadskö stabiliserats igen efter att vi  

2020 gjort ett tillägg i vår uthyrningspolicy om att vi inte accepterar 

registreringar från tredje part samt valde att lägga till ett robotfilter 

för att förhindra denna typ av registrering.

Kund- och marknadsaktiviteter
Många av de kundaktiviteter som vi planerat för har fått ställas in på 

grund av den rådande pandemin. I stället har vi under året genomfört 

flera mindre, men mycket uppskattade, insatser. Målet med aktivite-

terna har varit att hitta alternativ till att träffas fysiskt. Ett exempel är 

när vi livesände från första spadtaget av vårt nya projekt, Bastionen.

Exempel på fysiska aktiviteter som kunnat genomföras är ett 

skateevent tillsammans med Uddevalla skateboardförening, 

en resa till Gekås i Ullared och julmarknader tillsammans med 

Hyresgästföreningen. Vi introducerade också Urban gardening  

– stadsodling på sju platser i Uddevalla med totalt 120 odlingslådor.

Information och kommunikation
Genom att vara verksamhetsnära och visa vad 
som händer i våra områden, att bidra till ett mer 
inkluderande samhälle, att arbeta och främja det 
som är hållbart samt att vi är en del av allmän- 
nyttan, visar vi att vi är en värd för alla. 

Kommunikation är en nödvändig och viktig del av arbetet för alla 

som arbetar på Uddevallahem. Genom den stärker vi dialogen,  

engagemanget och samarbetet, både internt och externt.

Vårt mål är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och 

få den information våra kunder söker. Därför har vi under året lagt 

tid på att arbeta med vår kommunikationsplan, kanal- och innehålls-

strategi. De ligger till grund för en helhetssyn på hur våra olika kom-

munikationskanaler ska samverka för maximal verksamhetsnytta, 

såväl för verksamheten som för våra kunder och övriga intressenter. 

Vi har även haft ett stort fokus på att erbjuda en snabb och tydlig 

information om vad som gäller för vår verksamhet kopplat till  

covid-19. Restriktionerna 

har varierat i omfattning 

över tid och vi har fått 

göra anpassningar för att 

kunna erbjuda en hög service 

oavsett var kunderna möter oss.

Genom att finnas där våra 

kunder, medarbetare och andra 

intressenter är, skapar vi en större 

tillgänglighet utifrån användarnas 

önskemål och villkor. Därför är det  

viktigt att vi fortsätter se över och  

utveckla våra digitala kanaler för att  

kontinuerligt göra dem enklare och effek- 

tivare. Hemsidan är navet i vår digitala  

kommunikation, men det finns ett stort  

mervärde i att följa oss i våra sociala kanaler.
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Att vara en del av allmännyttan innebär 
att vi är mer än bara ett bostadsbolag.  
Vårt uppdrag medför att vi ska ta ett större 
samhällsansvar och vara en drivande  
aktör i arbetet med att skapa en hållbar  
utveckling för vårt samhälle. Vi arbetar 
med miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet för våra medarbetare, kunder 
och invånare i Uddevalla.

Hållbarhet

En värd för alla
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Miljö/energi
Sedan 2018 har branschorganiattion Sveriges Allmännytta drivit projektet klimatinitativet. 
I det arbetet ingår Uddevallahem och 185 andra bostadsbolag som tillsammans har cirka 
750 000 lägenheter. Klimatinitiativet har två övergripande mål:

   En fossilfri allmännytta senast år 2030

   30 % lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Utfallet hittills redovisas närmare i Uddevallahems Miljö- och arbets-

miljöredovisning, men det är värt att nämna även här att vi ligger på 

linjen mot målet. Dessa två mål har Uddevallahem som hyresvärd stor 

möjlighet att påverka. Studier visar dock att klimatutsläppen är större 

från dem som bor i våra lägenheter än från vår egen verksamhet.

En djupare granskning visar att störst utsläpp kommer från kun-

dernas fossildrivna bilar, från hushållsel (om kunden inte aktivt valt 

”grön el”) och i mindre del från avfall och vattenanvändning. Därför 

har Uddevallahem antagit ett av Klimatinitiativets tre frivilliga fokus- 

områden, det som handlar om  klimatsmart boende. Det innebär att 

vi ska underlätta för hyresgästerna att minska sin klimatpåverkan 

och tillsammans med dem skapa ett hållbart liv i Uddevalla. 

Konkret kan det handla om att erbjuda laddare  

till elbilar, att säkerställa bra parkeringsplatser för 

last-/lådcyklar och andra åtgärder som minskar  

behovet av egen bil (eller alternativ till en andrabil).  

I nyproduktionen undersöker vi också möjligheten  

att installera solceller och distribuera den elen direkt 

till våra hyresgäster, som ett sätt för dem att kunna använda lokal-

producerad och förnybar el.

IMD (Individuell Mätning och Debitering)

Under 2021 skrev Uddevallahem och hyresgästföreningen efter 

många års förhandlingar på ett avtal om att införa IMD av vatten i 

befintliga lägenheter. IMD har tillämpats i alla våra nybyggda lägen-

heter sedan 2004 och omfattade tidigare ungefär 350 lägenheter.  

Nu får vi rätt att tillämpa det i alla lägenheter. Det innebär att vi,  

vid årsskiftet 2021/22, kommer ha drygt 1 000 lägenheter med IMD. 

12 månader senare kommer det omfatta cirka 2 000 lägenheter.

Avfall och sortering 

Sedan länge arbetar vi aktivt med att försöka 

öka andelen utsorterat avfall, det ligger numera 

även i linje med vårt åtagande kring klimat- 

smart boende. Konkret innebär detta att utbilda 

våra hyresgäster i sophantering. Tillsammans 

med Uddevalla kommun, planerar vi att ha  

personal kring vissa sophus på kvällstid för att bistå med  

sorteringen. Vi kommer även att dela ut sorteringshjälpmedel 

(påsar med fack och märkningar) till alla våra kunder. 

Fossilfritt drivna maskiner 

Sedan ett par år tillbaka är alla personbilar som köps in eldrivna. 

Under 2021 började vi köra våra tunga fordon på HVO (Hydrerad 

Vegetabilisk Olja) istället för fossil diesel. Under 2021 köptes också 

eldrivna lådcyklar till vår bovärdspersonal in. Vi fasar ut fossil- 

drivna motorsågar, trimmers, lövblåsare och så vidare allt eftersom 

de slits ut och då är batterimaskiner det självklara valet. Vi ser det 

som en investering både för miljön och arbetsmiljön, dessutom ger 

det en trevligare boendemiljö för våra kunder. På vissa ställen kan 

också traditionella gräsklippare ersättas av robotgränsklippare. 

Med dessa åtgärder kommer Uddevallahems användande av fossila 

drivmedel vara nära noll inom par år.
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Organisationen
Under 2021 har vi fortsatt vårt arbete med att utveckla organisationen för att 
säkerställa att vi är rustade för att möta dagens och morgondagens behov. 

Inom förvaltningen har vi utökat organisationen med två miljö- 

värdar i syfte att kvalitetssäkra våra utemiljöer ytterligare samt 

bygga en än mer stabil och flexibel organisation. 

En viktig fråga för oss är tryggheten i våra områden. Därför initiera-

des 2020 ett långsiktigt projekt tillsammans med kommunens arbets-

marknadsavdelning och Hyresgästföreningen, där vi har för avsikt 

att bemanna vissa av våra områden med områdesvärdar. Dessa ska 

arbeta eftermiddagar och kvällar. 

På så vis får vi en ökad närvaro i dessa områden vilket vi hoppas och 

tror ska ge en ökad känsla av trygghet och service för våra kunder. 

Projektet försenades dessvärre på grund av pandemin, men är i  

skrivande stund i sitt slutskede och vi bör kunna välkomna våra  

nya kollegor i början av 2022. 

I den administrativa delen av organisationen har vi tillsatt en 

Marknads- och kommunikationsansvarig, som började i juni 2021.  

I och med tillsättningen av denna tjänst har vår kundservicechef  

fått ytterligare möjligheter att utveckla vår service gentemot kund, 

samt vårt arbete med bosociala frågor. På ekonomiavdelningen  

har vi tillsatt en ekonom, samt valt att outsourca lönehanteringen, 

för att skapa möjligheter till ett än mer effektivt och verksamhets- 

stödjande arbete. 

Precis som i världen i stort är den digitala utvecklingen på 

Uddevallahem central och snabbfotad. Både när det gäller vår service 

till kund och den digitala utvecklingen i våra fastigheter, såväl som i 

våra interna arbetssätt och kommunikationsmönster. Med utgångs-

punkt i detta har vi under 2021 satsat på att utöka och bredda vår 

interna kompetens inom IT och digitalisering och har under andra 

halvan av 2021 rekryterat en Verksamhetsutvecklare digitalisering 

samt en Nätverks- och kommunikationstekniker. Båda har påbörjat 

sin anställning runt årsskiftet 2021/2022.

Utöver de organisatoriska förändringar som beslutats och/eller 

genomförts under året arbetar vi precis som tidigare med ständiga 

förbättringar i våra arbetssätt. Under 2021 har detta bland annat 

inneburit nya systemstöd, ökat fokus på målstyrning och uppdate- 

rade processer på flera av våra avdelningar. Vi har även inlett 

ett arbete mot att addera en certifiering i kvalitet (ISO9001) till 

våra redan befintliga certifikat i miljö (ISO14001) och arbetsmiljö 

(ISO45001) med syftet att än mer fokusera på ständiga förbättringar 

och kvalitetshöjande åtgärder i våra processer. 

Medarbetarundersökningen 

Vår årliga medarbetarundersökning genomfördes i november 2021 

och fokuserade precis som tidigare år på områden som påverkar 

prestation, motivation, arbetsglädje, hälsa och en långsiktigt hållbar 

arbetsplats. Utöver det genomförs, i samband med medarbetar- 

undersökningen, en skattning mot våra ledarkriterier, där samtliga 

chefer i organisationen utvärderas av sina medarbetare.

Undersökningen genomfördes i samarbete med undersökningsföre-

taget Sustainable Performance och visade på ett något lägre resultat 

från föregående år, 3,9 (att jämföra med 4,1 under 2020). Med det 

resultatet hamnar vi något under vår målsättning för 2021, som var 

4,1. Minskningen var väntad med tanke på det speciella år som 2021 

varit och speglar det kollektiva resultatet bland övriga fastighets- 

företag som använder samma mätverktyg. Förklaringen finns bland 

annat i minskade/förändrade möjligheter till god kommunikation på 

och mellan avdelningarna under året, givet de interna restriktioner 

som vi haft kopplat till pandemin. 

Men det signalerar också ett behov av att fortsätta arbeta aktivt med 

vår målstyrning, ett arbete som vi inledde redan 2020 och ihärdigt 

fortsätter att arbeta med. 

Trots det övergripande något lägre resultatet finns det många  

glädjeämnen att lyfta fram från årets medarbetarundersökning. 

Bland annat var Uddevallahem ett av få företag 2021 som genom 

sitt resultat blev tilldelad utnämningen ”Hållbar arbetsplats”. 

Utmärkelsen innebär att våra medarbetare tycker att vi bedriver ett 

arbetsmiljöarbete som skapar mycket goda och hållbara förutsätt-

ningar för prestation och hälsa över tid – någonting som vi är väldigt 

stolta över och som förhoppningsvis märks i våra prestationer och 

vår service gentemot våra kunder. Vidare signalerar medarbetarna 

att de upplever högt engagemang, goda relationer och en mycket god 

gemenskap, bland annat. 

När det kommer till ledarkriterierna var vår målsättning under 

2020 att dessa skulle uppfyllas till minst 85 % i genomsnitt. 

Resultatet av mätningen visar att våra chefer i genomsnitt lever  

upp till våra ledarkriterier till 91 %, vilket är en ökning med 2 %  

sedan förra året och överträffar målet med god marginal. 

Arbetsmiljö 

Covid-19

2021 var, precis som 2020, ett år som påverkades mycket av covid-19 

och ledningen har tillsammans med huvudskyddsombud och andra 

representanter från verksamheten haft löpande avstämningar för att 

gemensamt omvärldsbevaka, stämma av hälsoläget i organisationen 

och snabbt kunna fatta beslut om förändringar i våra interna riktlin-

jer och intern och extern kommunikation. 

De stora förändringar som vi beslutade 2020 följde såklart med in i 

2021 och har fortsatt påverka vårt arbetssätt, i syfte att minska risk 

från årets medarbetar- 

undersökning så var vi ett  

av få företag 2021 som genom sitt 

resultat blev tilldelad utnämningen     

         ”Hållbar arbetsplats”
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för smittspridning och värna våra kunders och medarbetares hälsa. 

Bland annat har vi under stora delar av året endast åtgärdat akuta 

fel och dragit ner på inre underhåll i våra fastigheter. I stället har 

förvaltningen växlat om och fokuserat på yttre underhåll och andra 

kvalitetshöjande arbetsuppgifter som kunnat genomföras utan risk 

för smittspridning. Vår kundservice har fram till hösten endast tagit 

emot bokade besök och har i stället ökat den digitala delen av sin 

service gentemot kund. Utöver detta har de medarbetare som haft 

möjlighet till det i hög utsträckning arbetat hemifrån. Allt detta har 

påverkat vår tillgänglighet och service till kund, samt våra interna 

förutsättningar att mötas, kompetensutvecklas och utveckla verk-

samheten tillsammans. Alla medarbetare har med stort engagemang 

tagit till sig och följt våra riktlinjer, som ofta beslutats med mycket 

kort varsel och vi är stolta över det arbete som alla våra verksam- 

heter har presterat under året trots rådande läge. Vi ser också  

tacksamt tillbaka på ett år där vi endast ser en marginellt ökad  

sjukfrånvaro och där mycket få av våra medarbetare har drabbats, 

direkt eller indirekt, av covid-19. 

 

Ständiga förbättringar

2021 var det första helåret i vårt nya ledningssystem för miljö och 

arbetsmiljö. Under året har vi upplevt en tydligt förbättrad möjlig-

het till ett systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan och ständiga 

förbättringar tack vare de nya systemstöd och förbättrade processer 

som vi införde i slutet av 2020. Under våren 2021 införde vi ett nytt 

systemstöd för medarbetautveckling, som medför en kvalitetsökning 

i uppföljning av våra utbildningar och certifikat, samtal mellan med-

arbetare och chef, befattningsbeskrivningar och målstyrning från 

strategisk företagsövergripande nivå till avdelning och enskild med-

arbetare. Redan första året ser vi effekt i form av bättre förberedda 

och mer kvalitativa medarbetarsamtal, liksom en ökad möjlighet till 

proaktivitet när det gäller kompetensutveckling. Vi ser även positivt 

på möjligheten att sätta och följa upp för medarbetaren och verksam-

heten mer relevanta mål, någonting som vi vet har en positiv inver-

kan på resultat, engagemang och hälsa. 

Uddevallahem är sedan många år tillbaka certifierade i arbetsmiljö 

och under 2021 har en uppföljningsrevision genomförts av Qvalify, 

som stängdes helt utan avvikelser och med ett mycket gott betyg 

från våra revisorer. Att vara certifierade i arbetsmiljö är inget 

självändamål för Uddevallahem, men vi uppskattar möjligheten att 

med regelbundenhet kritiskt granska vårt systematiska arbetsmiljö- 

arbete och vår samverkan, samt de krav vi ställer på oss själva i  

arbetet med ständiga förbättringar. Självklart är en lyckad revision 

därmed ett kvitto på att vi fortfarande håller en hög nivå i dessa  

oerhört viktiga frågor.

Friskvård 

Uddevallahem erbjuder alla medarbetare ett generöst friskvårds- 

bidrag för att uppmuntra till friskvårdsaktiviteter och under 2021 

lanserade vi även vår förmånsportal Mervärdet. Syftet med 

Mervärdet är att förenkla för våra medarbetare att använda sig  

av friskvårdsbidraget genom att visa på bredden i friskvårdsmöjlig-

heter, erbjuda rabatterade priser på olika typer av friskvård, samt  

ge möjlighet att göra köp direkt i portalen. 

Vår personalgrupp som kallas ”festhälsan” har haft utmaningar i att 

genomföra ytterligare friskvårdsaktiviteter under året med tanke på 

covid-19, men i maj genomförde hela företaget en Walk of hope till 

förmån för Barncancerfonden. Detta uppskattades av väldigt många. 

I början av året spelade vi även in Jerusalema Challenge tillsammans 

som ett sätt att hjälpa till att sprida glädje trots att vi befinner oss 

mitt i en pandemi. Det var verkligen en glädjeskapande och kreativ 

aktivitet där vi fick uttrycka vår starka gemenskap. 

Hälsa 

2021 var, liksom 2020, ett år där vi mycket väl kunnat se en ökning  

av sjukfrånvaron med anledning av pandemin. Så blev det inte. 

Hittills har vi varit förskonade från höga sjuktal och våra medarbe-

tare mår lika bra som vanligt om vi ser till frisknärvaron, som under 

2021 uppgick till 97,26 % (96,9 % 2020). För att bidra till minskad 

smittspridning och belastning på vården har vi sedan vaccinet kom 

uppmuntrat våra medarbetare att vaccinera sig mot covid-19, samt 

möjliggjort för alla att göra det på betald arbetstid. Med det sagt  

finns det självfallet en rad hälsorelaterade risker med det vi under 

året gått igenom tillsammans. Oro, ensamhet till följd av hemarbete 

eller annan isolering, eller ekonomiska effekter i familjen, är alla  

faktorer som såklart kan påverka våra medarbetares hälsoläge.  

På Uddevallahem erbjuds alla medarbetare en (frivillig) privat sjuk-

vårdsförsäkring och med några få undantag har alla valt att teckna 

den. Genom den försäkringen har medarbetaren tillgång till  

professionellt samtalsstöd, någonting som känns extra bra under  

en pågående pandemi. Vi har även ett gott samarbete med vår  

företagshälsovård där vi kan erbjuda ytterligare stöd om vi bedömer 

att behov för detta finns. 

Ledarskapet 

Under hösten 2020 inledde vi ett internt ledarutvecklingsprogram 

som vi fortsatt med under 2021. Programmet syftar till att stärka 

våra chefer i sitt ledarskap och samtidigt skapa förutsättningar för 

dem att leda i enlighet med våra mål och värdegrund. 

Målet är att vi ska ha en hälsosam och utvecklande arbetsmiljö för 

alla våra anställda. Utvecklingsinsatserna har under året fokuserat 

på strategisk målstyrning, strukturerat arbetssätt och kommuni- 

kativt ledarskap. Utöver det samlas många av cheferna en gång i 

månaden för att diskutera aktuella HR-frågor, samt stämma av  

relevanta nyckeltal tillsammans med HR-ansvarig. 
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Detta är Uddevallahem

Uddevallahem grundades 1949 och har sedan dess varit en kom-

munal stiftelse inom den svenska allmännyttan. Företaget bygger, 

utvecklar och förvaltar fastigheter i framför allt Uddevalla tätort, 

men också i Ljungskile. Sammantaget har Uddevallahem 4 677  

bostäder och 783 lokaler. Fastighetsbeståndets totala yta motsvarar 

330 818 kvadratmeter och av den ytan utgörs 84 % av bostäder. 

Affärsidé

Uddevallahem ska erbjuda ett hållbart boende genom att förvalta, 

bygga och utveckla fastigheter i kommunen. Verksamheten ska ta ett 

samhällsansvar och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Vision 

Vår vision är att skapa ett hållbart liv i Uddevalla och vara regionens 

mest framträdande bostadsbyggare, utvecklare och förvaltare av 

attraktiva, trygga och inkluderande boendemiljöer. Vi vill vara kända 

för att ha ett stort engagemang, kompetens och en hög servicenivå. 

Vi är stolta över att driva utvecklingen av Uddevalla för våra nuva-

rande och framtida kunder. Uddevallahem strävar efter att vara 

en värd för alla och vill med det agera för att skapa bästa förutsätt-

ningar till ett bra boende utifrån kundernas perspektiv. Att vara en 

värd för alla innebär även att Uddevallahem är en arbetsplats som är 

öppen för olikheter. Vi har kompetent personal och ser till att vara 

en aktör som tar ansvar för staden och har ambitionen att bidra till 

ett mer integrerat samhälle. 

   Tillsammans skapar vi ett hållbart liv i Uddevalla.

Position 

Vi strävar efter att ha Sveriges mest nöjda kunder. Det kräver att 

vi tar position och är med och utvecklar Uddevalla. Ur ett boende-

perspektiv tar vi en ledande roll i att göra Uddevalla till en attraktiv 

kommun för människor att leva i. Vi gör det genom att skapa nya 

bostäder, ta hand om vårt befintliga fastighetsbestånd och utveckla 

de bostadsområden som Uddevallahem förvaltar. 

   Vi utvecklar Uddevalla.

Värdegrund

För att kunna uppfylla det vi lovar våra kunder, att de kan förvänta 

sig bra bostäder till en rimlig hyra och en hög servicenivå, behöver vi 

riktlinjer som hjälper oss fatta rätt beslut och agera som den bostads-

värd vi vill vara. Till hjälp längs med vägen har vi vår värdegrund 

som ska genomsyra allt vi gör. Som representant för Uddevallahem 

ska man vara: 

   Professionell – vi agerar professionellt, på möten, mot kund och 

mot varandra.

   Tydlig – så att vi inte kan missuppfattas i våra kontakter.

   Personlig – tar sig tid för kunderna och bjuder på sig själv.

    Engagerad – ger det lilla extra, delar med sig och bryr sig om.

Våra kunder

2021 har präglats till stor del av pandemin, vilket har gjort att vi inte 

kunnat genomföra många av de kundaktiviteter vi planerat för. 

Istället har vi under året genomfört flera mindre, men mycket upp-

skattade insatser. Målet har varit att hitta alternativ till de fysiska 

träffarna. Som exempelvis när vi livesände från vårt första spad-

tag av vårt nya projekt Bastionen eller att vi introducerat Urban 

Gardening – stadsodling på 7 platser med totalt 120 odlingslådor.  

Ett annat exempel är att vi genomförde och filmade ”Jerusalema 

dance challange” för att sprida glädje runt om i våra områden.

Uddevallahem i samhället

En hjärtefråga för Uddevallahem är att stödja ungdomar på deras 

väg ut på arbetsmarknaden. Det gör vi genom att erbjuda sommar-

jobb, lärlingsplatser och olika praktikplatser. Under 2021 sysselsatte 

Uddevallahem 37 sommarjobbare, varav 22 anställdes direkt av oss 

och 15 anställdes och arbetsleddes av Uddevalla kommun, men arbe-

tade inom vår yttre förvaltning. Vi tog också emot ett antal prakti-

kanter inom flera olika delar av verksamheten och från många olika 

utbildnings- och arbetsmarknadsformer. 

Att vara en del av samhället och bidra till utvecklingen är något 

som Uddevallahem ser som självklart. Under året har vi bland annat 

bedrivit caféverksamhet i vårt norra bostadsområde tillsammans 

med Uddevalla kommuns arbetsmarknadsavdelning. Vi samarbetar 

också med arbetsmarknadsavdelningen i syfte att sysselsätta  

personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och  

planerar för flera sådana anställningar inför 2022. Under 2021 har  

vi utvecklat samarbetet med Kommunen med fler mötesplatser för 

att skapa trygghet, engagemang och delaktighet. 

Det här är ett arbete som fortlöper och förhoppningsvis utvecklas 

ännu mer i takt med att samhället öppnas upp mer igen efter  

pandemin. Uddevallahem satsar på att vara en klimatsmart hyres-

värd. Bland annat har våra kunder möjlighet att hyra en 

parkeringsplats med laddutrustning till sin elbil och odla för hus-

hållsbruk i närheten av hemmet genom vår tjänst Urban Gardening. 

För att nämna ett par saker.

Medarbetare

Under 2021 har vi fortsatt att kvalitetssäkra vår organisation för att 

möta nuvarande och framtida behov. Det har bland annat resulte-

rat i utökad kompetens inom kommunikation, IT och digitalisering, 

liksom en utökning av antalet miljövärdar i syfte att kvalitetssäkra 

våra utemiljöer ytterligare samt bygga en än mer stabil och flexibel 

förvaltningsorganisation.

Förvaltningsberättelse
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En viktig fråga för oss är tryggheten och som ett led i det arbetet har 

vi initierat ett projekt tillsammans med kommunens arbetsmark-

nadsavdelning som innebär att vi bemannar vissa områden med 

områdesvärdar även på eftermiddags- och kvällstid. Projektet har 

blivit försenat på grund av pandemin, men intensifierades i slutet av 

året och vi förväntar oss att ha våra första områdesvärdar på plats i 

början av 2022. Under vintern genomfördes vår årliga medarbetar-

undersökning. Precis som tidigare år fokuserade den på de områden 

som påverkar prestation, motivation, arbetsglädje, hälsa och en lång-

siktig hållbar arbetsplats. 

Undersökningen visar på 3,9, vilket är ett något lägre resultat än 

målet på 4,1. Minskningen var väntad med tanke på det speciella 

år som 2021 varit och speglar det kollektiva resultatet bland övri-

ga fastighetsföretag som använder samma mätverktyg. Trots det 

övergripande något lägre resultatet finns det många glädjeämnen 

att lyfta fram från årets medarbetarundersökning. Bland annat var 

Uddevallahem ett av få företag 2021 som genom sitt resultat blev 

tilldelad utnämningen ”Hållbar arbetsplats”. Även våra chefer har 

utvecklats under året och lever i genomsnitt upp till våra ledarkri-

terier till 91 %, vilket är en ökning med 2 % sedan förra året. Vår 

personalgrupp, ”fest-hälsan” har haft en utmaning med att genom-

föra aktiviteter för hälsa och gemenskap i och med covid-19, men 

i maj genomförde hela företaget en Walk of hope till förmån för 

Barncancerfonden. Detta uppskattades av väldigt många. 

2021 hade vi mycket väl kunnat se en ökning av sjukfrånvaron, men 

vi kan tacksamt konstatera att våra medarbetare är fortsatt friska. 

Frisknärvaron uppgår till hela 97,26 % under 2021. Uddevallahem 

erbjuder alla medarbetare en (frivillig) privat sjukvårdsförsäkring 

och med några få undantag har alla valt att teckna den. Genom för-

säkringen har medarbetaren tillgång till professionellt samtalsstöd, 

någonting som känns extra bra ett år som detta. 

Fastigheter

Ett antal olika projekt har startats, genomförts och slutförts  

i våra fastigheter.

Vi börjar året med att förvärva mark som fastighetsregleras in i vår 

fastighet Bastionen 31. På marken finns en färdig byggrätt på cirka 

80 lägenheter. Vi på började en detaljplan ändring på Krummedike 

för att utöka våran redan befintliga byggrätt på cirka 36 lägenheter 

till cirka 45 lägenheter.

Detaljplanen på Skogslyckan Västra pågår och förväntas bli antagen 

under 2022 det är cirka 110 nya lägenheter på befintliga fastigheter.

Under våren påbörjade vi en ROT-renovering på Sälghugget på 

Dalaberg och under 2021 hade vi renoverat 130 lägenheter av  

totalt 328. Projektet förväntas bli klart i december 2022.

Vi har även startat upp nyproduktionen av 59 lägenheter i  

Kv. Bastionen utmed Strömstadsvägen och vid årsskiftet var  

stommen uppe och taket på. Projektet skall vara klart för inflytt- 

ning i december 2022.

Under senhösten så har vi startat upp förstudier för ROT-renovering 

på Trubaduren som innefattar cirka 450 och kommer att göra  

entreprenadupphandling 2022. Projektet förväntas påbörjas efter 

styrelsen godkännande under 2023.

Värdering av fastigheterna

Uddevallahems fastighetsbestånd värderas externt varje år.  

Syftet med värderingen är att uppfylla årsredovisningens krav, att 

beräkna fastigheternas värdemässiga utveckling samt bolagets  

justerade soliditet. Värderingen visar på ett betryggande övervärde  

i fastigheterna.

Energi och miljö

I slutet av 2018 anslöt sig Uddevallahem till Allmännyttans klimat- 

initiativ, som är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av 

växthusgaser. Klimatinitiativet har två övergripande mål:

   En fossilfri allmännytta senast år 2030. 

   30 % lägre energianvändning till 2030. 

Mer text om detta återfinns under kapitlet Miljö/energi tidigare  

i detta dokument på sidan 15.

Energiprestanda

Uddevallahems energianvändning minskade mellan 2020 och 2021 

med 2,6 kWh/m2 vilket motsvarar en minskning mellan dessa år 

med 1,8 %. 

Mer om resultat och historik finns att läsa i Uddevallahems Miljö- 

och arbetsmiljöredovisning som presenteras under våren 2022. 

Fossilfritt 

Uddevallahems fossila utsläpp år 2019 var 15,4 CO
2
e/lgh och  

Uddevallahems fossila utsläpp år 2020 var 16 CO
2
e/lgh och år 2021 

var de 10,9 kg CO
2
e/lgh. Denna minskning beror på att hälften av 

Uddevallahems använding av fossil diesel ersatts med HVO under 

året. Mer om resultat och historik finns att läsa i Uddevallahems 

Miljö- och arbetsmiljöredovisning.

Miljö

Uddevallahem arbetar mot målet att till 2030 vara en fossilfri  

allmännytta och att vår energianvändning ska vara 30 % lägre än 

år 2007. Dessa mål kallas för allmännyttans klimatinitiativ, som vi 

driver tillsammans med 185 allmännyttiga företag. Uddevallahem 

verkar för ett hållbart samhälle, för att minska vår klimatpåverkan 

och för att ge våra kunder bästa möjliga förutsättningar till ett kli-

matsmart liv. Till exempel tillhandahåller vi elbilsladdare på fem 

olika platser i vårt bestånd. Vi ser en fortsatt utbyggnad av elbils- 

laddare framför oss, men i vilken takt detta kommer ske styrs av  

hur efterfrågan ser ut. Att ersätta mer av fossila dieseln med HVO 

för arbetsmaskiner/tunga fordon, och ersätta bensin med el i  

personbilar och handmaskiner ser succesivt för att på sikt kunna 

sköta fastigheterna utan fossila bränslen. 

Farligt avfall

Eftersom vi har mellanlager av farligt avfall som uppstår i verksam-

heten bedriver vi en tillståndspliktig verksamhet. Detta journalförs 

och hanteras av Ragnsells. Vi har under 2021 lämnat totalt 17,7 ton 

(3,8 kg/lgh) farligt avfall varav 13 ton (2,8 kg/lgh) var elektronik.
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Arbetsmiljö

Även vårt arbetsmiljöarbete har fortsatt påverkats av den  

pågående pandemin. De stora förändringar som vi beslutade 

2020 följde såklart med in i 2021 och har fortsatt påverka vårt 

arbetssätt, i syfte att minska risk för smittspridning och värna 

våra kunders och medarbetares hälsa. Vår kundservice har fram 

till hösten endast tagit emot bokade besök och har i stället ökat 

den digitala delen av sin service gentemot kund. Vi har dragit 

ner på det inre underhållet i våra fastigheter och istället foku-

serat på att utveckla våra utemiljöer och arbeta med underhåll 

som inte innebar ökad risk för smittspridning. Utöver detta har 

de medarbetare som haft möjlighet till det i hög utsträckning 

arbetat hemifrån. 2021 var det första helåret i vårt nya led-

ningssystem för miljö och arbetsmiljö. Under året har vi upplevt 

en tydligt förbättrad möjlighet till ett systematiskt arbetsmiljö-

arbete, samverkan och ständiga förbättringar tack vare de nya 

systemstöd och förbättrade processer som vi införde i slutet  

av 2020. Under våren 2021 införde vi ett nytt systemstöd för 

medarbetautveckling, som medför en kvalitetsökning i upp- 

öljning av våra utbildningar och certifikat, samtal mellan  

medarbetare och chef, befattningsbeskrivningar och målstyr-

ning från strategisk företagsövergripande nivå till avdelning  

och enskild medarbetare.

Dotterbolag 

Uddevallahem Holding AB (559020-2601) är ett dotterbolag till 

bostadsstiftelsen Uddevallahem. Uddevallahem Holding AB äger 

samtliga aktierna i dotterbolagen Uddevallahem Sundberg AB 

och Uddevallahem Bastionen AB. 

Uddevallahem Sundberg ab (556268- 3440) Uddevallahem 

Sundberg AB äger fastigheten Sundberg 16. Uddevallahem 

Bastionen AB (559060-7023) Uddevallahem Bastionen AB är  

lagfaren ägare till fastigheten Uddevalla Bastionen 31. Bolaget 

äger och förvaltar fastigheten Bastionen 31. Nybyggnation  

av 59 hyresrätter har påbörjats och inflyttning planeras till 

december 2022. 

Under året har Uddevallahem Bastionen förvärvat ytterligare 

en färdig byggrätt om 4 500 BTA som ligger i direktanslutning 

till Bastionen 31 och har genom förrättning integrerats till 

denna fastighet. 

Ekonomi 

Företagets ekonomiska utveckling bedöms som stabil och  

uthyrningsgraden förutspås vara fortsatt god. Såväl styrelse 

som ledning jobbar aktivt med en rad olika åtgärder för att öka 

lönsamheten inom företaget. Det är nödvändigt för att skapa 

utrymme för att kunna genomföra våra planer på nyproduk- 

tioner framöver. 

En ökad lönsamhet är även nödvändigt för att kunna hantera 

Uddevallahems befintliga bostadsbestånd. Företagets fastigheter 

har ett underhållsbehov då de till största delen byggdes under 

perioden 1955-1975. En väsentlig del av beståndet har redan 

genomgått renovering, men vi har fortfarande ett antal år  

framför oss med stora rotrenoveringar. 

Uthyrning

Efterfrågan på bostäder har under 2021 minskat något i antalet 

sökande per lägenhet, men det är i stor utsträckning fortfarande 

sökande med många års köpoäng som får kontrakt på lägenhe-

terna. Vakansgraden, det vill säga andelen outhyrda lägenheter, 

ligger som tidigare år på en närmast obefintlig nivå, under 0,1 %. 

Omflyttningen har minskat ytterligare från föregående år  

15,8 % och ligger 2021 på 14,3 %. 

Under året har vi vid flertal gånger ändrat våra rutiner i uthyr-

ningsprocessen gällande visningar. Vi har behövt fatta snabba 

beslut utifrån vad pandemin och restriktionerna krävt. De 

lägenheter våra bovärdar har visat har skett med ett så säkert 

upplägg som möjligt med begränsat antal sökande vid visning, 

hålla avstånd, handsprit och munskydd. I de fall vi inte har visat 

lägenheten har vi istället förmedlat kontakten mellan nuvarande 

kund och den sökande för möjlighet att se bilder av lägenhet – i 

många fall har de till och med haft digitala videosamtal där de 

visat sin lägenhet i realtid för den sökande.

Risk -och känslighetsanalys 

Hyresintäkter och uthyrningsgrad 

Bostadshyrorna är förhållandevis säkra och förutsägbara. Av 

Uddevallahems hyresintäkter kommer 84 % från bostäder och 

16 % från lokalhyror, parkeringsplatser och garage. Lokalerna 

består till stor del av verksamhetslokaler med kommunen 

som hyresgäst. Många av kontrakten har lång avtalstid, vilket 

innebär minskade risker för hyresförluster. Driftkostnader 

De taxebundna kostnaderna består huvudsakligen av värme, 

el, vatten och sophämtning. Kostnaderna uppgår till 45 % av 

de totala driftskostnaderna. Förändring i taxor har därför en 

stor inverkan på resultatet. Av kostnaderna utgör fjärrvär-

mekostnaden den största. Företaget arbetar konsekvent för att 

minska användningen av fjärrvärme, elförbrukning och inte 

minst vatten. Här har också vädrets variationer en relativt stor 

påverkan.  

Känslighetsanalys 

2021-12-31 (mkr)

Hyresförändring bostäder +1 % 3,0

Hyresförändring lokaler +1 % 0,5

Förändring driftkostnader +1 % 1,6

Förändring av låneräntan +1 % 4,5 Mkr * 

* På ett års sikt med hänsyn till bundna räntor

Finansnetto och ränterisker

Ett fastighetsföretags största enskilda kostnad är räntekostna-

den. Uddevallahems verksamhet påverkas av förändringar i 

kassaflöden, fastigheternas värde och övriga risker. Företaget 

arbetar aktivt med att minimera riskerna genom förebyggande 

arbete. Företagets upplåning och placering av likvida medel 

sker genom kommunens internbank. Den finansiella verk-

samheten i Uddevalla kommunkoncern utgår från kommun-

fullmäktiges fastställda finanspolicy för Uddevalla kommun-

koncern. Kommunstyrelsen fastställer inom ramen för finans-

policyn årsvis riskbegränsningar för internbanken samt tak 

för utlåning till koncernföretagen. Kommunstyrelsen beslutar 

exempelvis om tillåtna kapital- och räntebindningstider och 

vilka finansiella instrument som internbanken får använda. 

Internbankens verksamhet och positioner återrapporteras 

månatligen i en finansrapport som ligger på kommunens hem-

sida. All utlåning från internbanken sker via koncernkonto-

systemet, där företaget betalar en ränta som motsvarar genom-

snittet av internbankens upplåningskostnad jämte en individuell 

marginal. Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är 

att långsiktigt optimera kommunkoncernens finansnetto med 

beaktande av risk och med en god intern kontroll. 
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Fastighetsvärden 

För att fastställa fastigheternas verkliga värde görs årligen en 

extern oberoende värdering. Så länge det finns ett övervärde 

i fastighetsportföljen påverkas inte resultatet. Dock är det vik-

tigt att det finns ett värderingsmässigt utrymme att investera i 

moderniseringar och upprustningar i fastigheterna.

Övriga risker 

För att kunna investera och utveckla fastigheterna och verk-

samheten är tillgången på kapital av största vikt. Genom finan-

siering via kommunens internbank har Uddevallahem säker-

ställt tillgången på kapital. Företagets kreditrisker avser främst 

hyresfordringar. För denna typ av fordringar är kreditrisken 

begränsad då samtliga hyror ska betalas i förskott. Genom 

modellen med att låna via kommunens internbank har företaget 

också begränsat likviditetsrisken. Inom fastställd kreditlimit 

finns alltid likvida medel att tillgå. 

Ny hyresivå 

1 april höjdes hyrorna för bostäder och lokaler (exklusive lokaler 

med indexavtal) med ett snitt på 1,05 %. 

Finansiering

Uddevallahems eget kapital för koncernen uppgår vid årsskiftet 

till 489 mkr. Soliditeten har ökat jämfört med föregående år 22,2 

(21,5) %. Den genomsnittliga låneräntan på checkräkningskredi-

ten uppgick till 1,14 (1,45) % exkluderat borgensavgift. Företaget 

har sedan 2009 hela sin upplåning genom Uddevalla kommuns 

internbank. 

Vinstdisposition

Styrelsen har beslutat att av årets vinst på 22 208 335 ska  

2 220 833 föras över till reservfond. Balanserad vinstmedel, 

358 108 749. Resultatet av stiftelsens verksamhet samt före-

tagets ekonomiska ställning framgår av följande resultat- och 

balansräkningar samt kassaflödesanalys. I övrigt hänvisas till 

särskilda noter och kommentarer. Uddevallahem står bra rustat 

inför kommande år och kan konstatera att syftet med stiftelsens 

verksamhet och ändamål enligt stadgarna är väl uppfyllt.
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Femårsöversikt

Belopp i tkr (där ingen annan enhet anges)

* 2021 * 2020 * 2019 * 2018 *2017

Resultaträkning

Hyresintäkter brutto 359 257 354 480 339 501 313 413 304 533

Övriga intäkter 8 685 10 830 8 125 3 412 3 401

Hyresbortfall, outhyrt inkl rabatter 3 010 2 638 2 428 1 417 1 255

Driftskostnader inkl administrationskostnader 169 983 159 548 160 098 157 515 148 335

Underhållskostnader 57 762 55 532 40 799 34 184 44 786

Fastighetsskatt 6 493 8 041 7 875 7 450 6 777

Driftsnetto 130 694 139 551 136 426 116 259 106 781

Avskrivningar enligt plan 62 824 62 371 59 286 48 715 44 578

Finansiella intäkter 428 372 272 329 328

Finansiella kostnader 26 685 32 392 33 807 30 136 25 002

Balansräkning

Fastigheter 2 162 713 2 100 977 2 108 309 2 086 198 1 793 783

Övriga anläggningstillgångar 15 816 17 146 20 604 20 778 23 883

Omsättningstillgångar 22 161 10 626 20 211 9 064 6 310

Låneskulder, totalt 1 542 933 1 522 846 1 582 226 1 585 424 1 319 506

Eget kapital 488 950 458 359 417 720 383 445 350 709

Balansomslutning 2 200 690 2 128 749 2 149 124 2 116 040 1 823 976

Fastigheter

Taxeringsvärde 3 334 788 3 336 253 3 336 253 2 374 690 2 300 601

Bostäder antal 4 677 4 676 4 675 4 595 4 460

Lokaler antal 783 780 781 729 726

Garage antal 619 620 620 579 543

P-platser mm antal 2 831 2 826 2 841 2 494 2 437

Bostadsyta kvm 280 343 280 168 280 110 278 394 271 209

Lokalyta kvm 50 475 50 598 51 220 47 316 45 557

Bokfört fastighetsvärde kr/kvm 6 537 6 352 6 363 6 405 5 663

Finansiering

Soliditet % 22,2 21,5 19,4 18,1 19,2

Skuldränta (inklusive borgensavgift) % 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1

Låneskuld kr/kvm 4 664 4 604 4 775 4 868 4 166

Lönsamhet

Direktavkastning på fastigheter % 6,0 6,6 6,5 5,6 6,0

Räntabilitet på totalt kapital % 3,1 3,6 3,6 3,2 3,4

Räntabilitet på eget kapital % 8,5 9,9 10,4 9,9 10,7

Förvaltning

Medelhyra bostäder brutto kr/kvm 1 063 1 048 1 022 989 968

Hyresbortfall bostäder kr/kvm 1 0 0 0 1

Medelhyra lokaler brutto kr/kvm ** 1 084 1 078 976 810 776

Hyresbortfall lokaler kr/kvm 44 38 22 18 15

Driftskostnader kr/kvm 485 452 461 466 447

Underhållskostnader kr/kvm 175 168 125 107 141

Driftsnetto kr/kvm 395 422 417 364 337

Omflyttningsfrekvens % 16,7 15,8 18,3 16,0 16,0

Ekonomisk uthyrningsgrad totalt % 99,2 99,3 99,3 99,6 99,6

Personal

Medelantal anställda 83 80 76 77 78

* Fr. o.m 2016 redovisas ovanstående nyckeltal för koncernen, tidigare år avser 
endast Bostadsstiftelsen Uddevallahem

** I denna siffra har vi justerat med interna hyror eftersom vi fr.o.m 2018 har  
eliminerat dessa i resultaträkningen

I antalet bostäder ingår 23 st studentrum    

    

Soliditet = Justerat Eget kapital/Summa skulder och eget kapital.

Driftsnetto (Förvaltningsnetto) = Nettointäkter minus driftskostnader,  
underhållskostnader och fastighetsskatt.

Direktavkastning på fastigheter = Driftsnetto/bokfört värde fastigheter.

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansnetto plus räntekostnader  
och övriga finansiella kostnader/summa skulder och eget kapital

Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansnetto/justerat eget kapital.

22 Bostadsstiftelsen Uddevallahem, 858500-2366

Transaktion 09222115557465224495 Signerat LOCH, AL, DS, PH, PEKB, CS, PTA, CP, KH



Resultaträkningar

Belopp i tkr

KONCERNEN MODERBOLAGET

NOT 2021 2020 2021 2020

Rörelsens intäkter

Hyresintäkter 2,6 356 247 351 842 341 685 337 514

Övriga förvaltningsintäkter 3 8 685 10 830 8 809 10 263

Summa rörelsens intäkter 364 932 362 672 350 494 347 777

Förvaltningskostnader

Driftskostnader 4,7 -160 608 -149 612 -161 454 -150 057

Underhållskostnader 5 -57 762 -55 532 -57 375 -55 361

Fastighetsskatt -6 493 -8 041 -7 766 -7 543

Avskrivningar och nedskrivningar 8 -62 824 -62 371 -58 976 -58 045

Summa förvaltningskostnader -287 687 -275 556 -285 571 -271 006

Bruttoresultat 77 245 87 116 64 923 76 771

Centrala administrationskostnader 7,9 -9 375 -9 936 -9 352 -9 912

Rörelseresultat 10,11 67 870 77 180 55 571 66 859

Finansiella poster

Ränteintäkter 12 428 372 426 371

Räntekostnader 13 -26 685 -32 392 -23 339 -28 438

Summa finansiella poster -26 257 -32 020 -22 913 -28 067

Resultat efter finansiella poster 41 613 45 160 32 658 38 792

Bokslutsdispositioner 14 0 0 -68 -4 602

Resultat före skatt 41 613 45 160 32 590 34 190

Skatt 15 -11 022 -4 522 -10 382 -3 537

Årets resultat 30 591 40 638 22 208 30 653
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Balansräkningar

Belopp i tkr

KONCERNEN MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR NOT 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Datorprogram 16 146 438 146 438

Summa immateriella anläggningstillgångar 146 438 146 438

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 17 1 926 999 1 931 263 1 719 202 1 720 460

Mark 18 95 437 87 787 59 473 59 473

Markanläggningar 19 36 455 37 895 35 493 36 878

Maskiner och inventarier 20 6 015 5 393 6 015 5 393

Pågående om- och nybyggnationer 21 103 822 44 032 59 939 42 697

Summa materiella anläggningstillgångar 2 168 728 2 106 370 1 880 122 1 864 901

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 22 0 0 35 387 35 387

Långfristiga värdepappersinnehav 23 40 40 40 40

Långfristiga fordringar 24 563 489 563 489

Övriga finansiella anläggningstillgångar 25 9 052 10 786 9 052 10 786

Summa finansiella anläggningstillgångar 9 655 11 315 45 042 46 702

Summa anläggningstillgångar 2 178 529 2 118 123 1 925 310 1 912 041

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Förråd 26 188 169 188 169

Summa varulager mm 188 169 188 169

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 343 984 2 155 979

Skattefordran 1 214 0 0 0

Övriga fordringar 61 49 61 49

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 18 353 9 420 18 459 9 581

Summa kortfristiga fordringar 21 971 10 453 20 675 10 609

Kassa och bank 2 4 2 4

Summa omsättningstillgångar 22 161 10 626 20 865 10 782

Summa tillgångar 2 200 690 2 128 749 1 946 175 1 922 823
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KONCERNEN MODERBOLAGET

EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Grundfond 7 830 7 830 7 830 7 830

Reservfond 104 606 101 541 104 606 101 541

Bundna reserver 4 225 4 816 0 0

Summa bundet eget kapital 116 661 114 187 112 436 109 371

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 348 802 310 638 338 121 310 533

Fria reserver -7 104 -7 104 0 0

Årets resultat 30 591 40 638 22 208 30 653

Summa fritt eget kapital 372 289 344 172 360 329 341 186

Summa eget kapital 488 950 458 359 472 765 450 557

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 28 0 0 4 814 4 814

Avskrivningar utöver plan 29 0 0 1 592 1 524

Summa obeskattade reserver 0 0 6 406 6 338

Avsättningar  

Uppskjuten skatt 30 78 424 71 946 71 818 65 354

Summa avsättningar 78 424 71 946 71 818 65 354

Långfristiga skulder

Skuld till Uddevalla Kommun 31 1 542 933 1 522 846 1 312 968 1 328 316

Summa långfristiga skulder 1 542 933 1 522 846 1 312 968 1 328 316

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 48 656 25 777 40 875 25 658

Skatteskulder 0 1 508 79 1 583

Övriga skulder 32 5 511 5 622 5 466 5 617

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 36 216 42 691 35 798 39 400

Summa kortfristiga skulder 90 383 75 598 82 218 72 258

Summa eget kapital och skulder 2 200 690 2 128 749 1 946 175 1 922 823
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EGET KAPITAL 2020 Grundfond Reservfond Bundna reserver Balanserad vinst Årets resultat

Koncernen

Ingående eget kapital 7 830 97 927 1 365 276 323 34 275

Disposition föregående års vinst 3 614 30 661 -34 275

Förskjutning fritt/bundet kapital -3 653 3 654

Årets resultat 40 638

Utgående eget kapital 7 830 101 541 -2 288 310 638 40 638

Moderbolaget

Ingående eget kapital 7 830 97 927 0 278 017 36 129

Disposition föregående års vinst 3 614 32 516 -36 129

Årets resultat 30 653

Utgående eget kapital 7 830 101 541 0 310 533 30 653

EGET KAPITAL 2021 Grundfond Reservfond Bundna reserver Balanserad vinst Årets resultat

Koncernen

Ingående eget kapital 7 830 101 541 -2 288 310 638 40 638

Disposition föregående års vinst 3 065 37 573 -40 638

Förskjutning fritt/bundet kapital -591 591

Årets resultat 30 591

Utgående eget kapital 7 830 104 606 -2 879 348 802 30 591

Moderbolaget

Ingående eget kapital 7 830 101 541 0 310 533 30 653

Disposition föregående års vinst 3 065 27 588 -30 653

Årets resultat 22 208

Utgående eget kapital 7 830 104 606 0 338 121 22 208

Rapport över eget kapital

Belopp i tkr
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Kassaflödesanalyser

Belopp i tkr

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 41 603 45 160 32 658 38 793

Avskrivningar/Nedskrivningar 62 843 62 384 58 994 58 058

Realisationsresultat anläggningstillgångar -3 -45 -3 -45

104 443 107 499 91 649 96 806

Betald skatt / återbetald skatt -7 256 -5 246 -5 422 -4 465

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

97 187 102 253 86 227 92 341

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -19 3 -19 3

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -10 305 9 584 -10 066 -487

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 16 294 -910 11 464 -13

Kassaflöde från den löpande verksamheten 103 157 110 930 87 606 91 844

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -124 909 -53 147 -73 923 -51 322

Förändring av finansiella tillgångar 1 660 1 554 1 660 1 554

Försäljning av anläggningstillgångar 3 45 3 45

Kassaflöde från investeringsverksamheten -123 246 -51 548 -72 260 -49 723

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 20 087 -59 380 -15 348 -42 119

20 087 -59 380 -15 348 -42 119

Årets kassaflöde -2 2 -2 2

Likvida medel vid årets början 4 2 4 2

Likvida medel vid årets slut 2 4 2 4

Kassapåverkande ränteintäkter 428 373 426 371

Nettoutbetalade räntekostnader 26 685 32 392 23 339 28 438
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Noter

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Branschanpassning har skett efter Sveriges Allmännyttas rekommendationer.

Koncernredovisning 

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 

uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 

skatteskuld och eget kapital.  

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföre-

tag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. I normalfallet 

avser detta företag där moderföretaget innehar mer än 50 % av rösterna. I koncernredovisningen ingår dotterföretagen från den 

dagen koncernen erhåller bestämmande inflytande tills den dag det inte längre föreligger. Dotterföretagens redovisningsprinciper 

överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper i övrigt.  

Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med indirekt metod. 

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och redovisas i den omfattning det är sanno-

likt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter 

för lokaler redovisas i den period de anses tillhöra. Kvartalshyror periodiseras och bokförs per månad.

Lokalkontraktens förfallostruktur 2022 2023 2024 2025 2026 2027 >>

Kommersiella lokaler totalt 41 % 15 % 13 % 5 % 1 % 25 %

Varav lokaler som hyrs av Uddevalla kommun 47 % 9 % 12 % 9 % 0 % 23 %

 

Leasingavtal  
Koncernen som leasetagare 
Koncernen är leastagare genom så kallade operationella leasingavtal då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade  

med tillgången inte har övergått till koncernen. Leasingavgifterna, inklusive en eventuell första förhöjd hyra, redovisas som en  

kostnad linjärt över leasingperioden.

Koncernen som leasegivare 

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen 

som operationell leasing. De tillgångar som koncernen är leasgivare av redovisas som anläggningstillgångar eller som omsättnings- 

tillgångar beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Byggnader 

Stiftelsen har valt att dela in byggnader i olika komponenter. Individuell bedömning av komponentens återstående ekonomiska 

livslängd har bestämt avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. 

Avskrivning sker linjärt över komponentens beräknade nyttjandeperiod. 

Avskrivningen av komponenter baseras på teknisk livslängd och varierar därför.

Komponenter Livslängd år

Stomme 100

Tak 30

Stam/Bad/Kök 50

Fönster/dörrar/lås 35

Fasad trä, puts, plåt 40

Fasad tegel/betong 80

Elledning 50

Komponenter Livslängd år

Ventilation 25

Värme 60

Hiss 50

Övrigt 30

Specialbyggnader 20

Fiber 20

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla  

komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med ny avskrivningsplan.
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Övriga immateriella och materiella anläggningstillgångar

Markanläggningar skrivs av under 20 år. 

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 5 år. 

Maskiner och inventarier skrivs av på 5 år.

Fastighetsvärdering

Årligen genomförs en individuell värdering av samtliga fastigheter som utförs av ett oberoende externt värderingsbolag. 

Värderingen baseras på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav. Se vidare not 18.

Nedskrivning fastigheter

När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. Vid bedömning av om en investering 

skall ske i nyproduktion av en fastighet eller ej, genomförs en beräkning av fastighets lönsamhet i en s k nuvärdeskalkyl.  

Enligt Lagen om allmännyttiga bostadsbolag måste alla investeringar göras efter s k affärsmässiga principer. Detta innebär att 

investeringar skall bli lönsamma på lång sikt. Uddevallahem har som målsättning att arbeta på motsvarande sätt. Nedskrivning 

görs efter denna prövning med erforderligt belopp. Tidigare nedskrivningar skall prövas vid varje bokslut.  

Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion 

redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas 

eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och  

skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i not 15 och not 30.

Lånekostnader / finansiella instrument

Redovisas som kostnader i den period det avser. Någon ränta har inte aktiverats i nybyggnadsprojekt. Finansiella tillgångar  

värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt  

hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Säkringsredovisning 

Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten 

som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket 

effektivt under den period för vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhållandet och företagets mål för risk- 

hantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast när säkringen ingås. 

Säkring av ränterisk 

Under 2017 har en räntetaksförsäkring tecknats för att begränsa ränterisken under 10 år till ett räntetak om 3 % och ett nominellt 

belopp om 800 mkr med slutår 2027. Se vidare not 25 och 27. Räntetaksförsäkringen har tecknats för att begränsa eventuella  

räntehöjningar under kommande 10 år, den värderas till anskaffningsvärdet och periodiseras över dess löptid. Säkringen är  

effektiv om den ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en 

fast marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes. Hanteringen sker inom ramen för stiftelsens finanspolicy.

Varulager

Förrådet har inventerats och värderats till anskaffningsvärde.

Fordringar

Hyres- och kundfordringar har, efter individuell prövning, tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta.

Medelantalet anställda

Beräknat som genomsnittet av antalet heltidsanställda och deltidsanställda omräknat till heltid vid årets början och slut.

Arvoden

Arvoden till styrelse och förtroendevalda revisorer utgår enligt kommunala bestämmelser.

Redovisningsprinciper – Moderföretaget

Endast redovisningsprinciper som avviker från de som tillämpas i koncernredovisningen.

Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas  

som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet  

när behörigt organ fattat beslut om den och den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

NOT 2 Hyresintäkter

Totalhyra

Bostäder 298 129 293 539 295 292 290 563

Lokaler 50 655 50 668 39 111 39 493

Garage, P-plats 10 473 10 273 10 275 10 041

359 257 354 480 344 678 340 097

Hyresbortfall

Bostäder -235 -99 -235 -99

Lokaler -2 242 -1 946 -2 242 -1 946

Garage, P-plats -461 -514 -444 -459

-2 938 -2 559 -2 921 -2 504

Totalhyra

Bostäder 297 894 293 440 295 057 290 464

Lokaler 48 413 48 722 36 869 37 547

Garage, P-plats 10 012 9 759 9 831 9 582

356 319 351 921 341 757 337 593

Övriga hyresreduktioner -72 -79 -72 -79

Totala hyresintäkter 356 247 351 842 341 685 337 514

NOT 4 Driftskostnader

Reparationer och verkstad 18 092 17 467 17 970 17 270

Fastighetsskötsel 31 801 31 598 31 615 31 361

Fjärrvärme 32 145 28 197 31 769 27 927

Fastighetsel 11 943 8 414 11 316 8 011

Vatten 21 792 20 616 21 580 20 451

Sophantering 6 877 6 722 6 791 6 636

Fastighetsanknuten administration 30 200 28 211 32 848 30 157

Hyresgästmedel 740 693 740 693

Markavgifter 3 032 3 249 3 032 3 249

Kabel-TV 218 728 183 724

Försäkringskostnader 2 299 2 147 2 253 2 100

Avskrivning hyres- och kundfordringar 653 869 653 869

Indrivningskostnader 556 392 556 391

Övriga driftskostnader 260 309 148 218

Summa 160 608 149 612 161 454 150 057

Belopp i tkr

NOT 3 Övriga förvaltningsintäkter

Ersättning från hyresgäster 1 366 1 764 1 365 1 762

Krav- och inkassoersättningar 151 93 150 93

Återvunna fordringar 184 279 184 279

Försäkringsersättning 968 2 300 968 2 299

Andra intäkter 6 013 6 349 5 573 5 561

Aktiverat arbete 0 0 566 224

Vinst försäljning materiella anläggningstillgångar 3 45 3 45

Summa 8 685 10 830 8 809 10 263
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

NOT 5 Underhållskostnader

Underhåll 36 901 35 161 36 890 35 155

Energi- och miljöåtgärder 1 299 1 358 1 299 1 275

38 200 36 519 38 189 36 430

Övriga projekt 19 562 19 013 19 186 18 931

Summa 57 762 55 532 57 375 55 361

NOT 7 Leasingavtal – leastagare

Operationell leasing

Kostnadsförda minimileasavgifter avseende 

operationella leasingavtal 798 785 798 785

Framtida minimileasavgifter avseende ej

uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom 1 år 887 810 887 810

Senare än 1 år men inom 5 år 2 070 1 843 2 070 1 843

Senare än 5 år 0 0 0 0

2 957 2 653 2 957 2 653

Koncernens och moderbolagets leasingavtal består av hyra IT-utrustning och bil.

NOT 6 Leasingavtal – leasgivare

Operationell leasing 
Koncernen och moderföretaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal: 

Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut och genererar hyresintäkter. Hyresintäkter för bostäder, förråd och parkeringar  

beräknas uppgå till 298 018 tkr. Dessa avtal löper tillsvidare och har normalt tre månaders uppsägningstid, vilket motsvarar  

74 505 tkr. 

Avtal avseende lokaler har variande uppsägningstider, med följande fördelning avseende framtidaminimileasavgifter avseende ej 

uppsägningsbara operationella leasingavtal.

Inom 1 år 46 067 46 705 36 786 25 407

Senare än 1 år men inom 5 år 118 531 102 940 81 408 50 332

Senare än 5 år 149 657 127 765 56 849 35 214

314 255 277 410 175 043 110 953
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

NOT 8 Avskrivningar enligt plan per funktion

Förvaltningskostnader

Byggnader 57 011 56 475 53 218 52 205

Markanläggningar 3 355 3 331 3 300 3 275

Maskiner och inventarier 2 458 2 565 2 458 2 565

62 824 62 371 58 976 58 045

Centrala administrationskostnader

Maskiner och inventarier 18 14 18 14

18 14 18 14

Totala avskrivningar enligt plan

Byggnader 57 011 56 475 53 218 52 205

Markanläggningar 3 355 3 331 3 300 3 275

Maskiner och inventarier 2 476 2 579 2 476 2 579

Summa 62 842 62 385 58 994 58 059

NOT 10 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda

Kvinnor 21 21 21 21

Män 62 59 62 59

Totalt 83 80 83 80

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 1 1 1 1

Män 4 4 4 4

Totalt 5 5 5 5

Antal VD och ledande befattningshavare

Kvinnor 3 3 3 3

Män 3 3 3 3

Totalt 6 6 6 6

Löner och ersättningar

Styrelse och VD 1 742 1 777 1 742 1 777

Övriga anställda 37 613 34 197 37 613 34 197

Totalt 39 355 35 974 39 355 35 974

Sociala avgifter och pensionskostnader 15 212 14 817 15 212 14 817

Varav pensionskostnader för styrelse och VD 277 318 277 318

Varav pensionskostnader för övriga anställda 334 3 049 3 347 3 049

Stiftelsens VD har sex månaders uppsägningstid från företagets sida och avgångsvederlag  

ska betalas med motsvarande tolv månadslöner från uppsägningens slut.

NOT 9 Centrala administrationskostnader

Till central administrationskostnad räknas kostnad för styrelse, VD och ledningspersonal (administrativ chef, marknad- och kommu- 

nikationschef och HR-ansvarig), revision och årsredovisning, värdering av fastigheter samt marknadsföring för stiftelsen som 

helhet. Dessutom tillkommer avskrivningar på anläggningstillgångar som nyttjas inom den centrala administrationen, se not 8.

Kostnader för löpande administrativa uppgifter och som riktar sig till hyresgästerna, redovisas som fastighetsanknuten adminis-

tration under driftskostnader, se not 4.
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NOT 14 Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 0 -4 814

Årets förändring avskrivningar utöver plan 0 0 -68 212

0 0 -68 -4 602

NOT 15 Skatt på årets resultat

Årets statliga inkomstskatt 4 544 3 091 3 918 3 091

Skatt obeskattade reserver 14 985 0 0

Årets uppskjutna skatteskuld, se NOT 30 6 464 446 6 464 446

11 022 4 522 10 382 3 537

Beräkning av årets skattekostnad

Resultat före skatt 41 613 45 161 32 590 34 191

Underskottsavdrag -1 518 -3 757 0 0

Återföring avskrivningar enl plan 60 365 59 806 56 517 55 480

Avgår skattemässiga avskrivningar (inkl UER) -67 759 -67 729 -59 039 -57 931

Direktavdrag fastigheter -11 751 -17 818 -11 751 -17 818

Övriga ej avdragsgilla kostnader 701 524 703 524

Ränteavdragsbegränsning 0 158 0 0

Årets underskott 474 -1 896 0 0

Övriga koncernjusteringar, inkl bokslutsdispositioner -68 0 0 0

Underlag inkomstskatt 22 057 14 449 19 020 14 446

Årets skattekostnad 21,4 % 4 544 3 091 3 918 3 091

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

NOT 11 Revisionskostnad

Revisionskostnader 168 287 145 217

Konsultationer revisionsnära 95 94 95 55

263 381 240 272

NOT 12 Ränteintäkter

Koncernkonto 0 0 0 0

Övriga ränteintäkter 428 372 426 371

Summa 428 372 426 371

NOT 13 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader 24 890 30 604 21 552 26 656

Räntetaksförsäkring 1 735 1 735 1 735 1 735

Övriga finansiella poster 60 53 52 47

26 685 32 392 23 339 28 438
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NOT 17 Byggnader

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 689 262 2 648 749 2 472 895 2 431 206

Årets anskaffningar 12 511 12 685 11 724 12 685

Överföring från pågående ombyggnation 40 235 29 004 40 235 29 004

Försäljningar och utrangeringar 0 -1 176 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 742 008 2 689 262 2 524 854 2 472 895

Ingående ackumulerade avskrivningar -757 999 -702 699 -752 435 -700 231

Årets avskrivningar -57 010 -56 476 -53 217 -52 204

Försäljningar och utrangeringar 0 1 176 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -815 009 -757 999 -805 652 -752 435

Utgående restvärde enligt plan 1 926 999 1 931 263 1 719 202 1 720 460

Stiftelsen tillämpar regelverket BFNAR 2012:1 som innebär att utgiften i sin helhet ska fördelas på  

olika komponenter och skrivs av efter dess bedömda nyttjandetid.

NOT 18 Mark

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 87 787 87 787 59 473 59 473

Årets anskaffningar 7 650 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 95 437 87 787 59 473 59 473

Taxeringsvärden

Byggnader 2 332 704 2 334 169 2 259 904 2 259 904

Mark 1 002 084 1 002 084 981 086 981 086

Totala taxeringsvärden 3 334 788 3 336 253 3 240 990 3 240 990

Marknadsvärde enligt extern värdering 4 785 050 4 336 450 4 398 560 4 025 450

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

NOT 16 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 458 1 458 1 458 1 458

Inköp 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 458 1 458 1 458 1 458

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 020 -729 -1 020 -729

Årets avskrivningar -292 -291 -292 -291

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 312 -1 020 -1 312 -1 020

Utgående restvärde enligt plan 146 438 146 438
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NOT 20 Maskiner och inventarier

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 30 531 30 138 30 531 30 138

Årets anskaffningar 2 807 674 2 807 674

Försäljningar och utrangeringar -164 -281 -164 -281

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 174 30 531 33 174 30 531

Ingående ackumulerade avskrivningar -25 138 -23 132 -25 138 -23 132

Årets avskrivningar -2 185 -2 287 -2 185 -2 287

Försäljningar och utrangeringar 164 281 164 281

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 159 -25 138 -27 159 -25 138

Utgående restvärde enligt plan 6 015 5 393 6 015 5 393

NOT 21 Pågående ny- och ombyggnation

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 44 032 33 247 42 697 33 738

Nyanskaffningar under året 102 487 43 680 59 939 41 854

Avgår: Under året överförda anskaffningsvärden

- till byggnader -40 235 -29 004 -40 235 -29 004

- till underhållskostnad i RR -2 462 -3 891 -2 462 -3 891

Utgående bokfört värde pågående byggnation 103 822 44 032 59 939 42 697

NOT 22 Aktier i dotterbolag

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Uddevallahem Holding AB, 556020-2601 100 % 100 % 50 000 35 387

Uddevallahem Bastionen AB, 559060-7023

Uddevallahem Sundberg AB, 556268-3440

Namn Säte Aktiekapital Årets resultat UB Eget kapital

Uddevallahem Holding AB, 556020-2601 Uddevalla 50 -24 35 382

Uddevallahem Bastionen AB, 559060-7023 Uddevalla 50 -450 241

Uddevallahem Sundberg AB, 556268-3440 Uddevalla 100 8 803 28 277

Ackumulerade anskaffningsvärden 2021 2020

Vid årets början 35 387 35 387

Vid årets slut 35 387 35 387

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

NOT 19 Markanläggningar

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 66 905 66 905 65 805 65 805

Årets anskaffningar 1 914 0 1 914 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 68 819 66 905 67 719 65 805

Ingående ackumulerade avskrivningar -29 010 -25 680 -28 927 -25 652

Årets avskrivningar -3 354 -3 330 -3 299 -3 275

Utgående ackumulerade avskrivningar -32 364 -29 010 -32 226 -28 927

Utgående restvärde enligt plan 36 455 37 895 35 493 36 878
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

NOT 23 Långfristigt värdepappersinnehav

Husbyggnadsvaror HBV förening

anskaffningsvärde, bokfört och nominellt värde 40 40 40 40

Summa 40 40 40 40

NOT 24 Långfristiga fordringar

Husbyggnadsvaror HBV förening 563 489 563 489

Summa 563 489 563 489

NOT 25 Övriga finansiella anläggningstillgångar

Räntetaksförsäkring år 2022-2027 8 602 10 336 8 602 10 336

BRF Gullholmen 450 450 450 450

Summa 9 052 10 786 9 052 10 786

Räntetaksförsäkring 
I slutet av december 2017 tecknades en räntetaksförsäkring för att minska ränterisken under  

10 år till ett räntetak om 3 % och ett nominellt belopp om 800 mkr med slutår 2027.

NOT 26 Förråd

Förrådet består till huvudsaklig del av spisar, 

kylskåp och sanitetsporslin.

Värdering har gjorts enligt lägsta värdets princip 188 169 188 169

Summa 188 169 188 169

NOT 27 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda tomträtter 1 777 1 708 1 777 1 708

Förutbetalda försäkringar 3 116 2 881 3 066 2 877

Förutbetalda licenser dataprogram 1 441 1 359 1 441 1 359

Förutbetalda kostnader i ROT 8 646 0 8 646 0

Förutbetald hyra 0 0 186 178

Övriga förutbetalda kostnader 900 1 530 870 1 517

Upplupna intäkter HBV 230 207 230 207

Upplupna försäkringsersättningar 508 0 508 0

Förutbetald kostnad räntetaksförsäkring 2022 (2021) 1 735 1 735 1 735 1 735

Summa 18 353 9 420 18 459 9 581

NOT 28 Periodiseringsfonder

Periodiseringsfond 2020 0 0 4 814 4 814

Summa 0 0 4 814 4 814
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

NOT 29 Avskrivningar utöver plan

Ingående avskrivningar över plan maskiner och inventarier 0 0 1 524 1 736

Årets avsättning/upplösning 0 0 68 -212

Summa 0 0 1 592 1 524

NOT 30 Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatteskuld: 

–  skillnad mellan skattemässigt och planenligt restvärde fastigheter 72 442 66 233 72 442 66 233

Uppskjuten skattefordran: 

– UER-investeringspost -624 -879 -624 -879

Koncernmässigt övervärde 5 235 5 235 0 0

Obeskattade reserver 1 371 1 357 0 0

Uppskjuten skattefordran:

Summa 78 424 71 946 71 818 65 354

(UER = Underhålls- och energisparåtgärder 1984-1994)

        2021            2020

NOT 31 Skuld koncernkonto Beviljat Utnyttjat Beviljat Utnyttjat

Lån Uddevalla kommun:

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 360 000 1 312 968 1 450 000 1 328 316

Summa Bostadsstiftelsen Uddevallahem 1 360 000 1 312 968 1 450 000 1 328 316

Lån Uddevalla kommun:

Koncernen Uddevallahem 1 625 000 1 542 933 1 670 000 1 522 846

Summa koncern 1 625 000 1 542 933 1 670 000 1 522 846

Stiftelsens och bolagens långfristiga upplåning sker genom utnyttjande av checkkredit inom ramen för kommunens koncernkontosystem.Ränta, 

ränte- och kapitalbindning är en spegelbild av internbankens externa skuldportfölj, amorteringsplan saknas.

NOT 32 Övriga kortfristiga skulder

Mervärdeskatt 1 372 1 549 1 329 1 545

Personalrelaterade kostnader 1 995 1 929 1 995 1 929

Boföreningen Kurveröd 1 724 1 724 1 724 1 724

Övriga skulder 420 420 419 419

Summa 5 511 5 622 5 467 5 617

NOT 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Personalrelaterade kostnader 4 225 3 438 4 225 3 438

Förutbetalda hyresintäkter 24 841 31 742 24 595 28 531

Övriga interimsskulder 7 150 7 511 6 978 7 431

Summa 36 216 42 691 35 798 39 400
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KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

NOT 34 Ställda panter

Fastighetsinteckningar Inga Inga Inga Inga

NOT 35 Eventualförpliktelser

Garantiförbindelse Fastigo 779 706 779 706

NOT 36 Vinstdisposition

Balanserad vinst 338 121 310 533

Omföring till reservfond -2 221 -3 065

Årets vinst 22 208 30 653

Att överföra i ny räkning 358 108 338 121

NOT 37 Väsentliga händelser efter balansdagen

Uddevallahem har upphandlat en entreprenör för ROT-projektet på Säljghugget som avser 178 lägenheter  

med option på ytterligare 150 lägenheter som vi kommer att nyttja. Projektet pågår under hela 2022.

David Sahlsten 

Vice ordförande

Thomas Aebeloe 

VD

Christer Höij Kiomars Heydar 

Ersättare förDavid Bertilsson

Pernilla Hallberg

Vår revisionsberättelse har avgivits 

den       mars 2022 Ernst & Young AB

Uddevalla 17 mars 2022

Vår revisionsberättelse har avgivits 

den    mars 2022

Christian Persson 

Av kommunfullmäktige vald revisor

Carl-Johan Sernestrand 

Av kommunfullmäktige vald revisor

Anders Linusson 

Auktoriserad revisor

Paula Berger 

Ordförande
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Stiftelsen Ljungskilehem
858500-1285

Förvaltningsberättelse

Finansiering
Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 22,8 Mkr. Soliditeten är 29 % (27 %). 
Den genomsnittliga låneräntan på checkräkningskrediten uppgick till 1,14 % (1,45 %). Stiftelsen 
har sedan 2009 hela sin upplåning genom Uddevalla kommuns internbank. 

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, organisationsnummer 
858500-1285, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamhet
Stiftelsen har till ändamål att inom Ljungskile, Uddevalla kommun förvärva, äga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva 
anordningar.

Våra fastigheter
Fastighetsbeståndets totala yta uppgick vid årsskiftet till 13 100 kvm, fördelat på 180 bostäder 
samt 20 lokaler. Av den totala ytan utgjorde 97 % bostäder. Merparten av företagets fastigheter 
återfinns i Ljungskile tätort.

Fastighetsutveckling och investering
Vi arbetar med fokus på att ta hand om våra fastigheter på ett så professionellt sätt som möjligt. 
Utifrån ett kostnadseffektivt perspektiv prioriteras åtgärder som både hus och hyresgäster mår 
bra av.

Under 2021 har 3,1 (2,1) Mkr lagts på underhållsåtgärder i våra fastigheter. Stiftelsen har bland 
annat förbättrat utemiljön, bytt balkonger, målat altaner och dörrar, tvättat och behandlat taken 
på Krokusvägen och renoverat tvättstugan på Parkvägen. Vi har också förbättrat utemiljön på 
Korpemyren och behandlat taken för att förlänga livslängden. Ljungskilehem har investerat 0,1 
Mkr i robotgräsklippare.

Marknad
Efterfrågan på bostäder har under 2021 varit stor. Vakansgraden för bostäder ligger på 0 % (0 %). 
Omflyttningen har en årstakt på 7 % (11 %). 

Hyreshöjningen för året blev 0,9% för lägenheter med kallhyra och 1,05% för lägenheter med 
varmhyra från 1 april 2021.

Medarbetare
Stiftelsen Ljungskilehem har tre anställda under året varav en är säsongsanställd 
fastighetsskötare med fokus på den yttre skötseln under perioden april till september. 

Från årsskiftet 2012 har det med Bostadsstiftelsen Uddevallahem (858500-2366) ingåtts ett avtal 
om att ombesörja all administrativ förvaltning.

Kund
Vårt främsta mål är att våra hyresgäster ska trivas med sitt boende hos oss. Även om vi inte 
alltid kan tillgodose alla individuella behov arbetar vi ständigt med att bli bättre på vår service. 
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Risk och känslighetsanalys  

• Hyresintäkter (bostäder och lokaler) och uthyrningsgrad
Bostadshyrorna är förhållandevis säkra och förutsägbara. Av Ljungskilehems hyresintäkter 
kommer 
95 % från bostäder och 5 % från lokalhyror, p-platser och garage. 

• Driftkostnader
De taxebundna kostnaderna hänför sig huvudsakligen till värme, el, vatten och sophämtning. 
Dessa kostnader uppgår till 49 % av de totala driftkostnaderna. Förändring i dessa taxor har 
därför en stor inverkan på resultatet. Av dessa utgör fjärrvärmekostnaden den största. Stiftelsen 
arbetar konsekvent för att minska användningen av fjärrvärme samt elförbrukning. 
Vädrets säsongsvariationer har en relativt stor påverkan på kostnaderna. 

• Finansnetto och ränterisker
Ett fastighetsföretags största enskilda kostnad är räntekostnaden. 

Ljungskilehems verksamhet påverkas av förändringar i kassaflöden, fastigheternas värde och 
övriga risker. Stiftelsen arbetar aktivt med att minimera dessa risker genom förebyggande 
arbete.

Stiftelsens upplåning och placering av likvida medel sker genom kommunens internbank.
Den finansiella verksamheten i Uddevalla kommunkoncern utgår från kommunfullmäktiges 
fastställda Finanspolicy för Uddevalla kommunkoncern. Kommunstyrelsen fastställer inom 
ramen för finanspolicyn årsvis riskbegränsningar för internbanken samt tak för utlåning till 
koncernföretagen. Kommunstyrelsen beslutar exempelvis om tillåtna kapital- och 
räntebindningstider och vilka finansiella instrument som internbanken får använda. 
Internbankens verksamhet och positioner återrapporteras månatligen i en finansrapport som 
ligger på kommunens hemsida. All utlåning från internbanken sker via koncernkontosystemet, 
där stiftelsen betalar en ränta som motsvarar genomsnittet av internbankens 
upplåningskostnad inklusive räntesäkringskostnad jämte en individuell marginal. Målet med 
kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens 
finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll.

Övriga risker
För att kunna investera och utveckla fastigheterna och verksamheten är tillgången på kapital av 
största vikt. Stiftelsen har genom att finansiera sig genom kommunens internbank goda 
möjligheter att få erforderlig kapital för framtida investeringar. 

Stiftelsens kreditrisker avser främst hyresfordringar. För denna typ av fordringar är 
kreditrisken begränsad då samtliga hyror ska betalas i förskott.
Genom modellen med att låna via kommunens internbank har stiftelsen också begränsat 
likviditetsrisken. Inom fastställd kreditlimit finns alltid likvida medel att tillgå.

En stabil grund
Stiftelsens ekonomiska utveckling framöver bedöms som stabil och uthyrningsgraden förutspås 
vara fortsatt god. 
Ljungskilehem står bra rustat inför kommande år och kan konstatera att syftet med stiftelsens 
verksamhet och ändamål enligt stadgarna är väl uppfyllt.
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Belopp i Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 14 118 13 931 13 668 13 325 13 206
Resultat efter finansiella poster 1 986 3 661 1 278 539 2 004
Balansomslutning 79 467 82 124 83 502 85 592 85 444
Soliditet, % 29% 27% 22% 21% 20%

Vinstdisposition
Styrelsen har beslutat att årets vinst på 1 460 462 kronor jämte balanserade vinstmedel om 
18 451 684 kronor skall överföras i ny räkning.

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt stiftelsens ekonomiska ställning framgår av följande 
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys.
I övrigt hänvisas till särskilda noter och kommentarer. 

Flerårsöversikt
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Stiftelsen Ljungskilehem
858500-1285

Resultaträkning

Belopp i kr Not 2021 2020

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter 2, 6 14 117 968 13 930 509
Övriga förvaltningsintäkter 3 152 364 865 896
Summa rörelsens intäkter 14 270 332 14 796 405

Förvaltningskostnader
Driftskostnader 4 -4 992 365 -4 691 076
Underhållskostnader 5 -3 121 941 -2 056 263
Fastighetsskatt -331 056 -305 350
Avskrivningar och nedskrivningar 7 -2 648 904 -2 600 775
Summa förvaltningskostnader -11 094 266 -9 653 464

Bruttoresultat 3 176 066 5 142 941

Centrala administrationskostnader 8 -311 847 -313 071

Rörelseresulat 9, 10 2 864 219 4 829 870

Finansiella poster
Ränteintäkter 11 10 258 18 794
Räntekostnader 12 -888 084 -1 187 522
Summa finansiella poster -877 826 -1 168 728

Resultat efter finansiella poster 1 986 393 3 661 142

Bokslutsdispositioner 13 -143 193 -405 000

Resultat före skatt 1 843 200 3 256 142

Skatt 14 -382 738 -491 289

Årets resultat 1 460 462 2 764 853
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Stiftelsen Ljungskilehem
858500-1285

Balansräkning

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 15 71 345 207 73 873 115
Mark 16 7 148 000 7 148 000
Markanläggningar 17 443 622 476 466
Maskiner och inventarier 18 329 376 360 136
Summa materiella anläggningstillgångar 79 266 205 81 857 717

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 19 40 000 40 000
Långfristiga fordringar 20 22 863 21 355
Summa materiella anläggningstillgångar 62 863 61 355

Summa anläggningstillgångar 79 329 068 81 919 072

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13 428 24 803
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 124 152 180 616
Summa kortfristiga fordringar 137 580 205 419

Kassa och bank 0 0

Summa omsättningstillgångar 137 580 205 419

Summa tillgångar 79 466 648 82 124 491

Sida 6 av 18
Transaktion 09222115557465225185 Signerat LOCH, AL, DS, PH, PEKB, PTA, PJKM, CP, KH



Stiftelsen Ljungskilehem
858500-1285

Balansräkning

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital och Skulder

Eget kapital
Grundfond 763 800 763 800
Reservfond 2 093 285 2 093 285
Summa bundet eget kapital 2 857 085 2 857 085

Frit eget kapital
Dispositionsfond 1 351 986 1 351 986
Balanserat resultat 17 099 698 14 334 845
Årets resultat 1 460 462 2 764 853
Summa bundet eget kapital 19 912 146 18 451 684

Summa eget kapital 22 769 231 21 308 769

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 405 000 405 000
Avskrivningar utöver plan 143 193 0
Summa obeskattade reserver 548 193 405 000

Avsättningar
Uppskjuten skatt 22 2 223 553 2 302 738
Summa avsättningar 2 223 553 2 302 738

Långristiga skulder
Skuld till Uddevalla Kommun 23 50 837 918 55 735 084
Summa långfristiga skulder 50 837 918 55 735 084

Kortfristiga skulder
Förskottsbetalda hyror 1 099 056 1 092 414
Leverantörsskulder 996 321 728 071
Skatteskulder 400 627 97 543
Övriga skulder 24 96 925 104 291
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 494 824 350 581
Summa kortfristiga skulder 3 087 753 2 372 900

Summa eget kapital och skulder 79 466 648 82 124 491
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Stiftelsen Ljungskilehem
858500-1285

Rapport över Eget Kapital

Belopp i kr

Eget kapital 2021
Grund-

fond
Reserv-

fond
Dispositions-

fond
Balanserad 

vinst
Årets 

resultat

Ingående eget kapital 763 800 2 093 285 1 351 986 14 334 845 2 764 853
Disposition föregående års vinst 2 764 853 -2 764 853
Årets resultat 1 460 462
Utågående eget kapital 763 800 2 093 285 1 351 986 17 099 698 1 460 462

Eget kapital 2020
Grund-

fond
Reserv-

fond
Dispositions-

fond
Balanserad 

vinst
Årets 

resultat

Ingående eget kapital 763 800 2 093 285 1 351 986 13 514 327 820 518
Disposition föregående års vinst 820 518 -820 518
Årets resultat 2 764 853
Utågående eget kapital 763 800 2 093 285 1 351 986 14 334 845 2 764 853
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Stiftelsen Ljungskilehem
858500-1285

Kassaflödesanalys

Belopp i kr 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 986 393 3 661 142
Avskrivningar 2 648 904 2 600 773
Realisationsresultat anläggningstillgångar
Förändringar i avsättningar -79 185 231 239

4 556 112 6 493 154

Betald skatt / återbetald skatt -79 654 -190 991
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 4 476 458 6 302 163

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 67 839 75 989
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 411 769 -141 457
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 956 066 6 236 695

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -57 392 -1 497 168
Förändring av finansiella tillgångar -1 508 -4 670
Försäljning av anläggningstillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -58 900 -1 501 838

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån -4 897 166 -4 734 857
Amortering av låneskulder 0 0

-4 897 166 -4 734 857

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0
Likvida medel vid årets slut 0 0

Kassapåverkande ränteintäkter 10 258 6 445
Nettoutbetalade räntekostnader -888 083 -1 187 522
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Stiftelsen Ljungskilehem
858500-1285

Noter

Komponenter Livslängd år
Stomme 100
Tak 30
Stam/Bad/Kök 50
Fönster/dörrar/lås 35
Fasad trä, puts, plåt 40
Fasad tegel/betong 80
Elledning 50
Ventilation 25
Värme 60
Hiss 50
Övrigt 30
Specialbyggnader 20
Fiber 20

Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med ny avskrivningsplan.

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av regelverket BFNAR 2012:1. Branschanpassning har 
skett efter Sveriges Allmännyttas rekommendationer.

Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med indirekt metod.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Hyresintäkter för lokaler redovisas i den period de anses tillhöra. Kvartalshyror periodiseras och bokförs 
per månad.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Byggnader
Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar fördelats på komponent. Individuell 
bedömning av komponentens återstående ekonomiska livslängd har bestämt avskrivningstakten på 
byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker 
linjärt över komponentens beräknade nyttjandeperiod.
Stiftelsen har valt att dela in byggnader i olika komponenter. Avskrivningen av komponenter baseras på 
teknisk livslängd och varierar därför.

Leasingavtal
Stiftelsen som leasegivare
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren 
klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som koncernen är leasgivare av redovisas 
som anläggningstillgångar eller som omsättningstillgångar beroende av när leasingperioden förfaller. 
Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.
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Arvoden
Arvoden till styrelse och förtroendevalda revisorer utgår enligt kommunala bestämmelser.

Övriga immateriella och materiella anläggningstillgångar
Markanläggningar skrivs av under 20 år.
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 5 år.
Maskiner och inventarier skrivs av på 5 år.

Fastighetsvärdering
Årligen genomförs en individuell värdering av samtliga fastigheter som utförs av ett oberoende externt 
värderingsbolag. Värderingen baseras på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade 
direktavkastningskrav. Se vidare not 15.

Nedskrivning fastigheter
När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. Vid bedömning 
av om en investering skall ske i nyproduktion av en fastighet eller ej, genomförs en beräkning av 
fastighets lönsamhet i en s k nuvärdeskalkyl.
Enligt Lagen om allmännyttiga bostadsbolag måste alla investeringar göras efter s k affärsmässiga 
principer. Detta innebär att investeringar skall bli lönsamma på lång sikt. Ljungskilehem har som 
målsättning att arbeta på motsvarande sätt.
Nedskrivning görs efter denna prövning med erforderligt belopp. Tidigare nedskrivningar skall prövas vid 
varje bokslut. Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i 
eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar 
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i not 12 och 
not 22.

Lånekostnader
Redovisas som kostnader i den period det avser. 

Lånekostnader / finansiella instrument
Redovisas som kostnader i den period det avser. Någon ränta har inte aktiverats i nybyggnadsprojekt.
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Fordringar
Hyres- och kundfordringar har, efter individuell prövning, tagits upp till belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Medelantalet anställda
Beräknat som genomsnittet av antalet heltidsanställda och deltidsanställda omräknat till heltid vid årets 
början och slut.
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Stiftelsen Ljungskilehem
858500-1285

Not 2 - Hyresintäkter 2021 2020

Totalhyra
Bostäder 13 375 976 13 222 884
Lokaler 105 577 104 750
Garage, P-plats 636 483 606 035

14 118 036 13 933 669
Hyresbortfall
Bostäder -68 -2 761
Lokaler 0 -133
Garage, P-plats 0 -266

-68 -3 160

Bostäder 13 375 908 13 220 123
Lokaler 105 577 104 617
Garage, P-plats 636 483 605 769
Totala hyresintäkter 14 117 968 13 930 509

Not 3 - Övriga förvaltningsintäkter 2021 2020

Ersättning från hyresgäster 13 687 6 933
Krav- och inkassoersättningar 1 440 134
Återvunna fordringar 1 435 1 223
Försäkringsersättning 0 740 645
Andra intäkter 135 802 116 961
Summa 152 364 865 896

Not 4 - Driftskostnader 2021 2020

Reparationer och verkstad 319 563 345 753
Fastighetsskötsel 967 681 952 548
Fjärrvärme 873 568 754 396
Fastighetsel 660 262 460 395
Vatten 693 149 656 363
Sophantering 212 498 185 671
Fastighetsanknuten administration 1 097 918 1 096 691
Hyresgästmedel 88 555 77 281
Kabel-TV 0 80 622
Försäkringskostnader 57 502 53 878
Avskrivning hyres- och kundfordringar 5 069 4 050
Indrivningskostnader 13 250 2 405
Övriga driftskostnader 3 350 21 023
Summa 4 992 365 4 691 076
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Not 5 - Underhållskostnader 2021 2020

Underhåll 3 096 090 1 993 090
Energi- och miljöåtgärder 25 851 63 173

3 121 941 2 056 263

Övriga projekt 0 0
Summa 3 121 941 2 056 263

Not 6 - Leasingavtal - leasgivare

Operationell leasing
Stiftelsen har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella
leasingavtal:
Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut och genererar hyresintäkter. Hyresintäkter för 
bostäder, förråd  och parkeringar beräknas uppgå till 14 167 613 kr. Dessa avtal har normalt 
tre månaders uppsägningstid, vilket motsvarar 3 541 903 kr

Avtal avseende lokaler har variande uppsägningstider, med följande fördelning avseende 
framtida  minimileasavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal.

2021 2020

Inom 1 år 0 0
Senare än 1 år men inom 5 år 0 0
Senare än 5 år 0 0

0 0

Not 7 - Avskrivningar enligt plan per funktion 2021 2020

Förvaltningskostnader
Byggnader 2 527 908 2 508 152
Markanläggningar 32 844 32 844
Maskiner och inventarier 88 152 59 779

2 648 904 2 600 775
Totala avskrivningar enligt plan
Byggnader 2 527 908 2 508 152
Markanläggningar 32 844 32 844
Maskiner och inventarier 88 152 59 779
Summa 2 648 904 2 600 775
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Not 8 - Centrala administrationskostnader
Till central administrationskostnad räknas kostnad för styrelse, VD och ledningspersonal (ekonomi- och
HR-ansvarig samt kommunikationsansvarig), revision och årsredovisning, värdering av fastigheter samt 
marknadsföring för stiftelsen som helhet.

Kostnader för löpande administrativa uppgifter och som riktar sig till hyresgästerna, redovisas som 
fastighetsanknuten administration under driftskostnader, se not 4.

Not 9 - Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2021 2020

Medelantalet anställda
Kvinnor 0 0
Män 3 3
Totalt 3 3

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 1 1
Män 4 4
Totalt 5 5

Antal VD och ledande befattningshavare
Kvinnor 0 0
Män 1 1
Totalt 1 1

Löner och ersättningar
Styrelse och VD 137 458 140 473
Övriga anställda 1 108 154 996 759
Totalt 1 245 612 1 137 232

Sociala avgifter och pensionskostnader 413 051 384 004
Varav pensionskostnader styrelse för och VD 0 0
Varav pensionskostnader för övriga anställda 70 382 78 435

Stiftelsens VD har sex månaders uppsägningstid från företagets sida.

Not 10 - Revisionkostnad 2021 2020

Revision 49 230 47 923
49 230 47 923

Not 11 - Ränteintäkter 2021 2020

Övriga ränteintäkter 10 258 18 794
10 258 18 794

Not 12 - Räntekostnader och liknande resultatposter 2021 2020

Räntekostnader 880 708 1 182 928
Övriga finansiella poster 7 376 4 594

888 084 1 187 522
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Not 13 - Bokslutsdispositioner 2021 2020

Avsättning till periodiseringsfond 0 405 000
Årets förändring avskrivningar utöver plan 143 193 0

143 193 405 000

Not 14 - Skatt på årets resultat 2021 2020

Årets statliga inkomstskatt 461 923 260 050
Uppskjuten skatt på underskottsavdrag, se not 22 0 -80 443
Årets uppskjutna skatt, se not 22 -79 185 311 682

382 738 491 289

Beräkning av årets skattekostnad
Resulat före skatt 1 843 200 3 256 142
Underskottsavdrag 0 -2 444 936
Återföring avskrivningar enl plan 2 560 752 2 540 996
Avgår skattemässiga avskrivningar -2 176 359 -2 150 495
Övriga ej avdragsgilla kostnader 14 752 13 481
Underskottsavdrag 0 0
Underlag inkomstskatt 2 242 345 1 215 188

Årets skattekostnad 20,6% (21,4%) 461 923 260 050

Not 15 - Byggnader 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 119 950 932 118 657 715
Årets anskaffningar 0 1 293 217
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 119 950 932 119 950 932

Ingående ackumulerade avskrivningar -46 077 817 -43 569 665
Årets avskrivningar -2 527 908 -2 508 152
Utgående ackumulerade avskrivningar -48 605 725 -46 077 817

Utgående restvärde enligt plan 71 345 207 73 873 115

Not 16 - Mark 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 7 148 000 7 148 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 148 000 7 148 000

Taxeringsvärden
Byggnader 97 791 000 97 791 000
Mark 38 391 000 38 391 000
Totala taxeringsvärden 136 182 000 136 182 000

Marknadsvärde enligt extern värdering 214 430 000 189 430 000

Not 17 - Markanläggningar 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 656 774 656 774
Årets anskaffningar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 656 774 656 774

Ingående ackumulerade avskrivningar -180 308 -147 464
Årets avskrivningar -32 844 -32 844
Utgående ackumulerade avskrivningar -213 152 -180 308

Utgående restvärde enligt plan 443 622 476 466
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Not 18 - Maskiner och inventarier 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 389 389 1 185 438
Inköp 57 392 203 951
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 446 781 1 389 389

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 029 253 -969 474
Årets avskrivningar -88 152 -59 779
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 117 405 -1 029 253

Utgående restvärde enligt plan 329 376 360 136

Not 19 - Långfristigt värdepappersinnehav 2021 2020

Husbyggnadsvaror HBV förening
anskaffningsvärde, bokfört och nominellt värde 40 000 40 000
Summa 40 000 40 000

Not 20 - Långfristiga fordringar 2021 2020

Husbyggnadsvaror HBV förening 22 863 21 355
Summa 22 863 21 355

Not 21 - Förutbeatalda kostnader och upplupna intäkter 2021 2020

Förutbetalda försäkringar 108 181 102 618
Övriga förutbetalda kostnader 15 971 77 998
Summa 124 152 180 616

Not 22 - Uppskjuten skatt 2021 2020

Uppskjuten skatteskuld:
- skillnad mellan skattemässigt och planenligt
  restvärde fastigheter 2 223 553 2 302 738
Uppskjuten skattefordran:
- underskottsavdrag 0 0
Summa 2 223 553 2 302 738
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Not 23 - Skuld koncernkonto 2021 2020

Lån Uddevalla Kommun:
Utnyttajt belopp 50 837 918 55 735 084
Summa 50 837 918 55 735 084

Limit 60 000 000 65 000 000

Stiftelsens och bolagens långfristiga upplåning sker genom utnyttjande av checkkredit 
inom ramen för kommunens koncernkontosystem.
Ränta, ränte- och kapitalbindning är en spegelbild av internbankens externa skuldportfölj, 
amorteringsplan saknas.

Not 24 - Övriga kortfristiga skulder 2021 2020

Personalrelaterade kostnader 50 775 51 553
Övriga skulder 46 150 52 738
Summa 96 925 104 291

Not 25 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021 2020

Personalrelaterade kostnader 240 190 201 907
Övriga interimsskulder 254 633 148 674
Summa 494 823 350 581

Not 26 - Ställda panter 2021 2020

Fastighetsinteckningar Inga Inga
Kapitalförsäkring 0 0

Not 27 - Eventualförpliktelser 2021 2020

Garantiförbindelse Fastigo 22 621 20 815

Not 28 - Vinstdisposition 2021 2020

Balanserad vinst 17 099 697 14 334 844
Årets vinst 1 460 462 2 764 853
Att överföra i ny räkning 18 560 159 17 099 697
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Not 29 - Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Uddevalla den 17 mars 2022

Paula Berger David Sahlsten Thomas Aebeloe
Ordförande Vice ordförande VD

Christer Höij Kiomars Heydar Pernilla Hallberg
Ersättare för David Bertilsson

Vår revisionsberättselse har avgivits den        mars 2022
Ernst & Young AB

Anders Linusson
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättselse har avgivits den          mars 2022

Christian Persson Johan Magnusson
Av kommunfullmäktige vald revisor Av kommunfullmäktige vald revisor
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Uddevallahem Holding AB
Org.nr 559020-2601

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Uddevallahem Holding AB avger härmed följande 

årsredovisning.

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 3

Balansräkning 4

Rapport eget kapital 5

Tilläggsupplysningar 6-8

Styrelsens säte: Uddevalla

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).
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Uddevallahem Holding AB
Org.nr 559020-2601

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. 

Ägarförhållanden

Bolaget ingår i en koncern i vilken Bostadsstiftelsen Uddevallahem, 858500-2366 är moderföretag.

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 0 0 0 0

Resultat efter finansnetto -24 -24 75 -30

Balansomslutning 35 383 35 406 35 430 35 355

Soliditet 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal anställda 0 0 0 0

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfoganden stående vinstmedel balanseras enligt nedan:

balanserad vinst 35 355 961

årets resultat -24 234

35 331 727

disponeras så att:

i ny räkning överföres  35 355 961

35 355 961

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar

med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Uddevallahem Holding AB
Org.nr 559020-2601

Resultaträkning

Not
2021-01-01

    -2021-12-31
2020-01-01

    -2020-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 0 0

Summa rörelseintäkter 0 0

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader -23 484 -23 823

Summa rörelsekostnader -23 484 -23 823

Rörelseresultat -23 484 -23 823

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -750 -500

Summa finansiella poster -750 -500

Resultat efter finansiella poster -24 234 -24 323

Skatter

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -24 234 -24 323
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Uddevallahem Holding AB
Org.nr 559020-2601

Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i  koncernföretag 2 35 337 315 35 337 315

Summa finansiella ankäggningstillgångar 35 337 315 35 337 315

Summa anläggningstillgångar 35 337 315 35 337 315

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 0 0

Summa kortfristiga fordringar 0 0

Kassa och bank 44 413 68 647

Summa kassa och bank 44 413 68 647

Summa omsättningstillgångar 44 413 68 647

SUMMA TILLGÅNGAR 35 381 728 35 405 962

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 000 50 000

Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital

Ovillkorat aktieägartillskott 35 337 315 35 337 315

Balanserat resultat 18 647 42 969

Årets resultat -24 234 -24 322

Summa fritt eget kapital 35 331 728 35 355 962

Summa eget kapital  35 381 728 35 405 962

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 381 728 35 405 962
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Uddevallahem Holding AB
Org.nr 559020-2601

Rapport Eget kapital

2021
Aktie-

kapital
Aktieägar-

tillskott
Balanserat

resultat
Årets

resultat

Belopp vid årets ingång 50 000 35 337 315 42 969 -24 322
Disposition enligt beslut på 
årsstämma 0 -24 322 24 322

Årets resultat 0 0 0 -24 234

Belopp vid årets utgång 50 000 35 337 315 18 647 -24 234

2020
Aktie-

kapital
Aktieägar-

tillskott
Balanserat

resultat
Årets

resultat

Belopp vid årets ingång 50 000 35 337 315 -32 065 75 034
Disposition enligt beslut på 
årsstämma 0 75 034 -75 034

Årets resultat 0 0 0 -24 322

Belopp vid årets utgång 50 000 35 337 315 42 969 -24 322

Antal aktier 50 000 st.
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Uddevallahem Holding AB
Org.nr 559020-2601

Noter

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Intäktsredovisning

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Koncernförhållanden

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och

kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 

skatt) i procent av balansomslutningen.

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal och några löner och

ersättningar har ej betalats ut.

Årsredovisningen för 2021 har upprättats med tillämpning av BFNAR 2012:1. Branschanpassning har skett 
efter Sveriges Allmännyttas rekommendationer.

Bolaget ingår i en koncern i vilken Bostadsstiftelsen Uddevallahem, org.nr 858500-2366 är moderföretag 
som upprättar koncernredovisning för koncernen i sin helhet.

Bolaget äger samtliga aktier i Uddevallahem Sundberg AB, 556268-3440 och Uddevallahem Bastionen AB, 
559060-7023.
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Uddevallahem Holding AB
Org.nr 559020-2601

Not 2  Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Uddevallahem Sundberg AB 100% 100% 10 000 26 958 602

Uddevallahem Bastionen AB 100% 100% 1 000 8 378 713

Summa 35 337 315

Org.nr. Säte
Eget

kapital
Årets

resultat

Uddevallahem Sundberg AB 556268-3440 Uddevalla 28 276 535 8 803 343

Uddevallahem Bastionen AB 559060-7023 Uddevalla 240 922 -450 186

Ackumulerade anskaffningsvärden 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 35 337 315 35 337 315

Årets anskaffningar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 337 315 35 337 315

Not 3  Ställda panter 2021-12-31 2020-12-31

Inga

Not 4  Eventualförpliktelser 2021-12-31 2020-12-31

Inga

Namn
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Uddevallahem Holding AB
Org.nr 559020-2601

Not 5  Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser efter balansdagen har inträffat.

Uddevalla den 17 mars 2022

Paula Berger David Sahlsten Thomas Aebeloe

Ordförande Vice ordförande Verkställande direktör

Christer Höij Kiomars Heydar Pernilla Hallberg

Ersättare för David Bertilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den        mars 2022

Ernst & Young AB

Anders Linusson

Auktoriserad Revisor
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Uddevallahem Sundberg AB avger härmed följande 

årsredovisning.

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 3

Balansräkning 4-5

Rapport eget kapital 6

Tilläggsupplysningar 7-10

Styrelsens säte: Uddevalla

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter. Sammantaget har bolaget 26 bostäder och 4 lokaler. Fastighetsbeståndets

totala yta motsvarar 7 323 kvadratmeter och av den ytan utgörs 63 procent av lokaler.

Uddevalla Sundberg AB har under året fått ett beslut från Skatteverket på att fastigheten uppfyller kraven och taxeras

som en specialenhet, vårdbyggnad eftersom övervägande användningen av ytor upptas av servicebostäder enligt LSS.

Tidigare inbetald fastighetsskatt för åren 2017-2020 har återbetalats. 

Företagets ekonomiska utveckling bedöms som stabil och urhyrningsgraden i bostäderna förutspås vara

fortsatt god. Lokalhyresavtalen ligger på en löptid om 25 och 10 år och ger ett stabilt kassaflöde över tid. 

Ägarförhållanden

Bolaget ägs i sin helhet av Uddevallahem Holding AB, 559090-2601 vilket i sin tur ägs i sin helhet

av Bostadsstiftelsen Uddevallahem, 858500-2366.

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 16 725 16 418 7 290 0 0

Resultat efter finansnetto 9 429 7 037 -164 -2 567 6 528

Balansomslutning 214 558 216 174 229 886 183 986 69 254

Soliditet 13,2% 9,0% 5,2% 6,8% 21,9%

Antal anställda 0 0 0 0 0

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfoganden stående vinstmedel balanseras enligt nedan:

balanserad vinst 19 353 198

årets resulat 8 803 343

28 156 541

Förslag till disposition: 

i ny räkning överföres  28 156 541

28 156 541

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar

med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Resultaträkning

Not
2021-01-01

    -2021-12-31
2020-01-01

    -2020-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 2, 3, 4 16 724 715 16 418 063

Övriga rörelseintäkter 443 000 342 640

Summa rörelseintäkter 17 167 715 16 760 703

Rörelsekostnader

Driftskostnader 4 -1 777 712 -1 399 823

Underhållskostnader -326 185 -141 704

Fastighetsskatt 1 296 000 -475 200

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 848 568 -3 769 788

Summa rörelsekostnader -4 656 465 -5 786 515

Rörelseresultat 12 511 250 10 974 188

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 479 1 218

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 084 744 -3 938 787

Summa finansiella poster -3 082 265 -3 937 569

Resultat efter finansiella poster 9 428 985 7 036 619

Skatter

Skatt på årets resultat -625 642 0

Årets resultat 8 803 343 7 036 619
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 211 966 970 214 972 722

Markanläggning 6 962 510 1 017 506

Summa materiella anläggningstillgångar 212 929 480 215 990 228

Summa anläggningstillgångar 212 929 480 215 990 228

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 236 856 9 717

Skattefordran 1 337 766 161 961

Övriga fordringar 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 78 366 12 200

Summa kortfristiga fordringar 1 652 988 183 878

Summa omsättningstillgångar 1 652 988 183 878

SUMMA TILLGÅNGAR 214 582 468 216 174 106
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Reservfond 20 000 20 000

Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 19 353 192 12 316 573

Årets resultat 8 803 343 7 036 619

Summa fritt eget kapital 28 156 535 19 353 192

Summa eget kapital  28 276 535 19 473 192

Långfristiga skulder

Skuld Uddevalla Kommun (Internbanken) 7 185 391 828 193 139 757

Summa långfristiga skulder 185 391 828 193 139 757

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 266 568 86 983

Övriga skulder 44 137 5 102

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 603 400 3 469 072

Summa kortfristiga skulder 914 105 3 561 157

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 214 582 468 216 174 106
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Rapport Eget kapital

2021 Aktiekapital Reservfond
Balanserat

resultat
Årets

resultat

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 12 316 573 7 036 619
Disposition enligt beslut på 
årsstämma 0 0 7 036 619 -7 036 619

Årets resultat 0 0 0 8 803 343

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 19 353 192 8 803 343

2020
Aktie-

kapital Reserv-fond
Balanserat

resultat
Årets

resultat

Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 12 480 342 -163 769
Disposition enligt beslut på 
årsstämma 0 0 -163 769 163 769

Årets resultat 0 0 0 7 036 619

Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 12 316 573 7 036 619

Antal aktier 10 000 st.
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Noter

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Koncernförhållanden

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och

kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 

skatt) i procent av balansomslutningen.

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal och några löner och

ersättningar har ej betalats ut.

Företaget ingår i en koncern där Bostadsstiftelsen Uddevallahem (org nr 858500-2366) är moderföretag som 
upprättar koncernredovisning för koncernen i sin helhet. 

Årsredovisningen för 2021 har upprättats med tillämpning av BFNAR 2012:1. Branschanpassning har skett efter 
Sveriges Allmännyttas rekommendationer.
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Not 2  Hyresintäkter 2021 2020

Bruttohyra

Bostäder 2 836 495 2 817 636

Lokaler 13 679 319 13 424 027

Garage 225 450 223 200

Summa bruttohyra 16 741 264 16 464 863

Hyresbortfall

Bostäder 0 0

Lokaler 0 0

Garage -16 549 -46 800

Summa hyresbortfall -16 549 -46 800

Nettohyra

Bostäder 2 836 495 2 817 636

Lokaler 13 679 319 13 424 027

Garage 208 901 176 400

Totala hyresintäkter 16 724 715 16 418 063

Not 3  Leasingavtal - leasgivare

Operationell leasing

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:

Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut och genererar hyresintäkter. Hyresintäkter för bostäder

och parkeringar beräknas uppgå till 3 002 581kr. Dessa avtal har normalt tre månaders uppsägningstid, 

vilket motsvarar 750 645 kr.

Framtida minimileasavgifter avseende ej uppsägningsbara 2021 2020

operationella leasingavtal:

Inom 1 år 9 280 740 9 255 122

Senare än 1 år men inom 5 år 37 122 960 37 020 488

Senare än 5 år 92 807 400 92 551 220

139 211 100 138 826 830

Not 4  Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2021 2020

Årets inköp från koncernföretag 82 200 39 444

Årets försäljning till koncernföretag 2 133 888 2 127 996
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Not 5  Byggnader och Mark 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 216 366 315 216 366 315

Årets anskaffningar 787 820 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 217 154 135 216 366 315

Ingående avskrivningar -5 563 596 -1 848 804

Årets avskrivningar -3 793 572 -3 714 792

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 357 168 -5 563 596

Utgående restvärde enligt plan 207 796 967 210 802 719

Not 6  Markanläggningar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 100 000 1 100 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 100 000 1 100 000

Ingående avskrivningar -82 493 -27 497

Årets avskrivningar -54 996 -54 996

Utgående ackumulerade avskrivningar -137 489 -82 493

Utgående restvärde enligt plan 962 511 1 017 507

Taxeringsvärden byggnader 72 800 000 72 800 000

Taxeringsvärden mark 20 200 000 20 200 000

93 000 000 93 000 000

Marknadsvärde enligt extern värdering 332 000 000 305 000 000
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Uddevallahem Sundberg AB
Org.nr 556268-3440

Not 7  Skuld Uddevalla Kommun (Internbanken) 2021-12-31 2020-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 200 000 000 210 000 000

Utnyttjad kredit uppgår till 185 391 828 193 139 757

Not 8  Ställda panter 2021-12-31 2020-12-31
Inga Inga

Not 9  Eventualförpliktelser 2021-12-31 2020-12-31
Inga Inga

Not 10  Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser efter balansdagen har inträffat.

Uddevalla den 17 mars 2022

Paula Berger David Sahlsten Thomas Aebeloe

Ordförande Vice ordförande Verkställande direktör

Christer Höij Kiomars Heydar Pernilla Hallberg

Ersättare för David Bertilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den        mars 2022

Ernst & Young AB

Anders Linusson

Auktoriserad Revisor
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Uddevallahem Bastionen AB
Org.nr 559060-7023

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Uddevallahem Bastionen AB avger härmed följande

årsredovisning.

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2

Resultaträkning 3

Balansräkning 4-5

Rapport eget kapital 6

Tilläggsupplysningar 7-9

Styrelsens säte: Uddevalla

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK)

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).
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Uddevallahem Bastionen AB
Org.nr 559060-7023

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Bastionen 31.

Nybyggnation av 59 hyresrätter har påbörjats och inflyttning planeras till december 2022. 

Under året har Uddevallahem Bastionen förvärvat ytterligare en färdig byggrätt om 4 500 BTA

som ligger i direktanslutning till Bastionen 31 och har genom förättning integrerats till 

denna fastighet.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs i sin helhet av Uddevallahem Holding AB, 559090-2601 vilket i sin tur ägs i sin helhet  

av Bostadsstiftelsen Uddevallahem, org.nr 858500-2366.

Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 0 37 341 362

Resultat efter finansnetto -450 -644 -314 166

Balansomslutning 52 467 2 273 1 528 2 015

Soliditet 0,5% 30,4% 87,4% 89,0%

Antal anställda 0 0 0 0

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfoganden stående vinstmedel balanseras enligt nedan:

balanserad vinst 641 108

årets förlust -450 186

190 922

disponeras så att:

i ny räkning överföres  190 922

190 922

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar

med tillhörande tilläggsupplysningar.
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Uddevallahem Bastionen AB
Org.nr 559060-7023

Resultaträkning

Not
2021-01-01

    -2021-12-31
2020-01-01

    -2020-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 0 37 818

Summa rörelseintäkter 0 37 818

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader -97 956 -88 609

Övriga externa kostnader -92 004 -23 289

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 0 -555 867

Summa rörelsekostnader -189 960 -667 765

Rörelseresultat -189 960 -629 947

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -260 226 -14 457

Summa finansiella poster -260 226 -14 457

Resultat efter finansiella poster -450 186 -644 404

Skatter

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -450 186 -644 404
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Uddevallahem Bastionen AB
Org.nr 559060-7023

Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 2 7 996 000 346 000

Pågående nyanläggningar 3 44 470 926 1 923 254

Summa anläggningstillgångar 52 466 926 2 269 254

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 4 160

Summa kortfristiga fordringar 0 4 160

Summa omsättningstillgångar 0 4 160

SUMMA TILLGÅNGAR 52 466 926 2 273 414
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Uddevallahem Bastionen AB
Org.nr 559060-7023

Balansräkning
Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 000 50 000

Summa bundet eget kapital 50 000 50 000

Fritt eget kapital

Ovillkorat aktieägartillskott 1 451 149 1 451 149

Ansamlad förlust / Balanserat resultat -810 041 -165 637

Årets resultat -450 186 -644 404

Summa fritt eget kapital 190 922 641 108

Summa eget kapital  240 922 691 108

Långfristiga skulder

Skuld Uddevalla Kommun (Internbanken) 4 44 617 619 1 458 735

Summa långfristiga skulder 44 617 619 1 458 735

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 563 292 36 413

Aktuella skatteskulder 45 093 87 158

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0

Summa kortfristiga skulder 7 608 385 123 571

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 466 926 2 273 414
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Uddevallahem Bastionen AB
Org.nr 559060-7023

Rapport Eget kapital

2021
Aktie-

kapital
Aktieägar-

tillskott
Balanserat

resultat
Årets

resultat

Belopp vid årets ingång 50 000 1 451 149 -165 637 -644 404
Disposition enligt beslut på 
årsstämma 0 -644 404 644 404

Årets förlust 0 0 0 -450 186

Belopp vid årets utgång 50 000 1 451 149 -810 041 -450 186

2020
Aktie-

kapital
Aktieägar-

tillskott
Balanserat

resultat
Årets

resultat

Belopp vid årets ingång 50 000 1 451 149 195 035 -360 672
Disposition enligt beslut på 
årsstämma 0 -360 672 360 672

Årets resultat 0 0 0 -644 404

Belopp vid årets utgång 50 000 1 451 149 -165 637 -644 404
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Uddevallahem Bastionen AB
Org.nr 559060-7023

Noter

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Intäktsredovisning

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Anläggningstillgångar

Fastigheten kommer att rivas i samband med planerad nyproduktion och därför har avskrivningsplanen 

anpassats för att beakta detta.

Skatt

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då

underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas 

i eget kapital.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs

inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den skattesats som gäller

per balansdagen.

Koncernförhållanden

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansnetto

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och

kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar

Företaget ingår i en koncern där Bostadsstiftelsen Uddevallahem (org nr 858500-2366) är moderföretag 
som upprättar koncernredovisning för koncernen i sin helhet. 

Årsredovisningen för 2021, har upprättats med tillämpning av BFNAR 2012:1. Branschanpassning har 
skett efter Sveriges Allmännyttas rekommendationer.

7  (9)  

Transaktion 09222115557465225442 Signerat LOCH, AL, DS, PH, PEKB, PTA, KH



Uddevallahem Bastionen AB
Org.nr 559060-7023

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 

skatt) i procent av balansomslutningen.

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal och några löner och

ersättningar har ej betalats ut.

Not 2 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 346 000 1 522 437

Årets anskaffningar 7 650 000 0

Rivning 0 -1 176 437

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 996 000 346 000

Ingående avskrivningar 0 -620 570

Årets avskrivningar 0 -555 864

Rivning 0 1 176 434

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 7 996 000 346 000

Taxeringsvärde

Byggnad 0 1 465 000

Mark 798 000 798 000

Totalt taxeringsvärde 798 000 2 263 000

Marknadsvärde enligt extern värdering 54 500 000 6 000 000

Not 3  Pågående nyanläggningar 2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans 1 923 254 96 900

Årets nedlagda kostnader 42 547 672 1 826 354

Utgående balans 44 470 926 1 923 254

Not 4  Skuld Uddevalla Kommun (Internbanken) 2021-12-31 2020-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 65 000 000 10 000 000

Utnyttjad kredit uppgår till 44 617 619 1 458 735

Not 5  Ställda panter 2021-12-31 2020-12-31

Inga Inga

Not 6 Eventualförpliktelser 2021-12-31 2020-12-31

Inga Inga
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Uddevallahem Bastionen AB
Org.nr 559060-7023

Not 7 Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser efter balansdagen har inträffat.

Uddevalla den 17  mars 2022

Paula Berger David Sahlsten Thomas Aebeloe

Ordförande Vice ordförande Verkställande direktör

Christer Höij Kiomars Heydar Pernilla Hallberg

Ersättare för David Bertilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den        mars 2022

Enrst & Young AB

Anders Linusson

Auktoriserad Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

 
Till styrelsen i Stiftelsen Ljungskilehem, org.nr 858500-1285 
Till kommunfullmäktige för kännedom  
 
 
Vi har granskat Stiftelsen Ljungskilehems verksamhet under år 2021. Granskningen har 
utförts i enlighet med bestämmelserna i stiftelselagen, kommunallagen och god sed. Det 
innebär att vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att 
stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att stiftelsens interna kontroll är tillräcklig. 
 
 
Uttalande 

 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att stiftelsens verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna har 
inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning 
mot styrelsen och dess ledamöter föreligger därmed inte.  
 
 
 
 
Datum i enlighet med digitala underskrifter  

 
     

 

Christian Persson    Johan Magnusson 
Av kommunfullmäktige    Av kommunfullmäktige 
utsedd kommunal revisor   utsedd kommunal revisor 
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innehåll inte har ändrats.
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använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

CHRISTIAN PERSSON
Undertecknare
Serienummer: 19600123xxxx
IP: 81.228.xxx.xxx
2022-03-18 06:29:57 UTC

Per Johan Krister Magnusson
Undertecknare 2
Serienummer: 19620309xxxx
IP: 83.253.xxx.xxx
2022-03-21 10:02:16 UTC

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
ZD

2E
G

-T
2X

1J
-V

EO
1L

-Y
N

Z5
F-

N
BO

M
W

-6
G

U
W

I



 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE 

 
Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Uddevallahem, org.nr 858500-2366 
Till kommunfullmäktige för kännedom  
 
 
Vi har granskat Bostadsstiftelsen Uddevallahems verksamhet under år 2021. Granskningen 
har utförts i enlighet med bestämmelserna i stiftelselagen, kommunallagen och god sed. Det 
innebär att vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att 
stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att stiftelsens interna kontroll är tillräcklig. 
 
 
Uttalande 

 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att stiftelsens verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Styrelseledamöterna har 
inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Någon grund för anmärkning 
mot styrelsen och dess ledamöter föreligger därmed inte.  
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till stiftelsens styrelse.  
 
 
 
Datum i enlighet med digitala underskrifter  

 
 
Christian Persson     Carl-Johan Sernestrand 
Av kommunfullmäktige    Av kommunfullmäktige 
utsedd kommunal revisor   utsedd kommunal revisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Uddevallahem Holding AB, org.nr 559020-2601

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Uddevallahem 
Holding AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Uddevallahem Holding ABs 
finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Uddevallahem Holding 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Uddevallahem Holding AB för räkenskapsåret 2021-
01-01 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Uddevallahem Holding 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
styrelseledamoten eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur 

  

 

Anders Linusson  
Auktoriserad revisor  
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hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Ljungskilehem, org.nr 858500-1285

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Ljungskilehem för år 2021-01-01 – 2021-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per 
den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effekti-
viteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de in-
hämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Ljungskilehem 
för år 2021-01-01 – 2021-12-31. 

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen. 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande. 

 
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Ernst & Young AB 

 
 
 
 
Anders Linusson 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Uddevallahem Sundberg AB, org.nr 556268-3440

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Uddevallahem 
Sundberg AB för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Uddevallahem Sundberg ABs 
finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Uddevallahem 
Sundberg AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Uddevallahem Sundberg AB för räkenskapsåret 2021 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Uddevallahem 
Sundberg AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
styrelseledamoten eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

  

 

Anders Linusson  
Auktoriserad revisor  
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Uddevallahem Bastionen AB, org.nr 559060-7023

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Uddevallahem 
Bastionen AB för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Uddevallahem Bastionen ABs 
finansiella ställning per 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Uddevallahem 
Bastionen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
JH

7N
F-

LE
7M

C-
SP

K8
D

-6
KO

BQ
-E

2E
31

-Q
17

I2
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Uddevallahem Bastionen AB för räkenskapsåret 2021-
01-01 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Uddevallahem 
Bastionen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
styrelseledamoten eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

  

 

Anders Linusson  
Auktoriserad revisor  
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Uddevallahem, org.nr 858500–2366     

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Bostadsstiftelsen Uddevallahem för räkenskapsåret 
2021. Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 18-38 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av 
sidorna 1-17 och sidorna 42-47 i detta dokument men innefattar 
inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende dessa. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftel-
sens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis av-
seende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
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måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revi-
sionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av 
Bostadsstiftelsen Uddevallahem för räkenskapsåret 2021-01-01 – 
2021-12-31. 

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelse-
lagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgär-
der, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande. 

 
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Ernst & Young AB 
 
 
 
 
 
Anders Linusson 
Auktoriserad revisor 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-04-12 Dnr KS 2022/00234 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst samt återbetalning 

av eget kapital 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning samt 

revisionsberättelse för år 2021.  

 

Av handlingarna framgår att förbundet under år 2021 utförde 341 000 uppdrag varav 

1700 var översättaruppdrag. Det var 16000 fler uppdrag än vad som budgeterats för. 

Årets resultat blev 5,4 mkr att jämför med budgeterat nollresultat. 

 

Direktionen har också beslutat att återbetala 10 mkr av det egna kapitalet till 

medlemmarna. Återbetalningen baseras på respektive medlems andel köpta tolk- och 

översättartjänster under verksamhetsåren 2020 och 2021. 

 

Revisorerna tillstyrker att ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-12. 

Tolkförmedling Väst, protokoll direktionen 2022-03-25 § 468. 

Tolkförmedling Väst, protokoll direktionen 2022-03-25 § 469. 

Tolkförmedling Väst, tjänsteutlåtande 2022-03-25. 

Revisionsberättelse 2021. 

Årsredovisning 2021, med bilagor. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst, 

 

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda 

ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Tolkförmedling Väst 
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Inledning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 
 
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra 
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, 
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, 
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, 
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.  

 
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. 
 

Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 
samhället. 
 

Ledord 
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år 
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället 
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat 
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i 
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har 
förbundets soliditet ökat ytterligare.  
 

Förbundet (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 206 925 195 487 220 370 203 940 186 901 

Verksamhetens kostnader -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 -186 538 

Årets resultat 5 442 3 465 5 867 5 295 79 

Soliditet (%) 56 % 53 % 49 % 48 % 43 % 

Nettoinvesteringar 0 10 086 3 031 0 0 

Långfristig skuld 0 0 0 0 0 
Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021 

Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

Direktionen 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra 
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans. 
 
  

Figur 2 Organisationsschema 
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot 
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  
Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Lysekils kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Rickard Söderberg (S), ledamot 
Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare 
  
Mariestads kommun Marks kommun 
Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot 
Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare 
  
Munkedals kommun Mölndals stad 
Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot 
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare 
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Orust kommun Partille Kommun 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algottson (M), ledamot 
Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Sotenäs kommun Strömstads kommun 
Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot 
Gerardo Alas (S) Merry Johansson (S), ersättare 
  
Svenljunga kommun Tanums kommun 
Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot 
Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare 
  
Tibro kommun Tidaholms kommun 
Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot 
Maria Maric (KD), ersättare Gunilla Dverstorp (M), ersättare 
  
Tjörns kommun Tranemo kommun 
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot 
Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare 
  
Trollhättans Stad Töreboda kommun 
Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot 
Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare 
  
Uddevalla kommun Ulricehamn kommun 
Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot 
Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare 
  
Vara kommun Vårgårda kommun 
Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot 
Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare 
  
Öckerö kommun  
Kent Lagrell (M), ledamot  
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare  

 
 

Förbundets verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet 
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans. 
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.  
 
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 

 
2 Nya Ulricehamn. 



9 (36) 
 

Intern 

bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 

Tolkning 
Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat. 
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin 
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under 
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin 
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans. 
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande 
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på 
förbundets tjänster ökat under 2021. 
 
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda 
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande 
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter 
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets 
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt 
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och 
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av 
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför 
komplex. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021 
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska 
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade 
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete 
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och 
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. 
 

Översättning 
Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.  
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren 
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa 
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock 
svenska som målspråk minskat något.  
 

 
3 Av dessa 341 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag 

År Antal utförda 
uppdrag  

Procentuell 
tillsättning, 
tolkuppdrag 

Antal utförda 
uppdrag, tolk 

Antal utförda 
uppdrag, 
översättning 

2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 

2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 

2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 

2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 

2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 

2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 

2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 
Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad 
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra 
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket 
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av 
översättningar med svenska som målspråk. 
 

Tolkar och översättare 
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar 
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är 
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket 
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av 
effekterna av pandemin.  
 
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen 
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33 
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra 
personer.  
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 
översättare 

Auktoriserade 
uppdragstagare 

Sjukvård-
auktorisation 

2021 1 078 76 33 273 69 

2020 1 204 94 29 294 63 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som 
efterfrågas mest. 
 
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer. 
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer. 
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69 
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28 
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest 
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest 
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar 
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos 
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med 
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21 
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har 
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex 
personer från föregående år.  
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Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå 

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021 
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.  
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet 
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också 
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för 
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via 
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet 
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar 
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar 
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta 
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och 
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare. 
 

 
År Tolkar 

Sjukvårds-
auktoriserad 

tolk 

Auktoriserad 
tolk 

Utbildad 
tolk 

Översättare 
Auktoriserad 

translator 

2021 76 9 16 32 13 8 
Tabell 4 Antal rekryteringar 

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom 
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021 
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.  
 

År 

Antal personer som 
genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat, 
rekryteringstest 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2021 36 47 % 268 10 

2020 93 55 % 63 25 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik 

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått 
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser, 
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits 
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.  
 
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa 
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl 
ut och kommer fortsätta erbjudas.  
 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs 
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få 
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I 
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio 
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna 
utbildning på distans under 2022. 
 
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning. 
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen. 
 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14 
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under 
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.  
 
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation 
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av 
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer. 
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat 
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation. 
 
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har 
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och 
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk 
bostadsort.  
 
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev 
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger 
per år.  
 
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.  
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt 
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala 
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den 
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.  
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Kunder  
Varje månad under 2021 förmedlades 
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31 
december 2021 hade förbundet 5 866 
registrerade medlemskunder. Totalt 
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till 
förbundets medlemmar4. Västra 
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av 
förbundets uppdrag under 2021 vilket är 
en minskning jämfört med 2020 men i nivå 
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad 
står för knappt hälften av samtliga 
medlemskommuners totala antal bokade 
uppdrag.  
 
 
 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. 
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.  
 

Likviditet 
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.  
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex 
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten 
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett 
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var 
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att 
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även 
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget 
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan 
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar. 

 
4 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. 

VGR 71%

Göteborgs 
Stad 13%

Övriga  medlems-
kommuner 16%

Icke medlemmar 0,01%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag 
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Nya medlemmar och ny förbundsordning 
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya 
förbundsordningen började då även gälla.  
 

Pandemin 
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har 
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp 
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp, 
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen 
dominerande under hela 2021.  

 
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat 
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den 
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av 
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och 
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och 
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.  
 

Ny telefoniplattform och Teams 
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte 
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive 
Teams samtliga funktioner. 
 

Antal kontor 
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att 
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i 
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits 
fortsatt anställning på valfritt kontor. 
 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
Övergripande verksamhetsmål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare 
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i 
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, 
tillgänglighet och trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder  
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• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället. 

 

Måluppfyllelse 
Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit 
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men 
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom 
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service. 
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med 
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att 
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.  
 
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi 
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har 
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på 
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka 
distanstolk.  
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds 
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder 
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. 
 

 
Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse 
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 
 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 % 99 % ≥99 % 99,1 %  

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 
uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % 0,9 % 
 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % 8,1 %  

 Målet uppnått 
 Målet ej uppnått 
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 
till minst 15 %.  

20 % ≥15 % 22,4 %  

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 
minst 60 %. 

62,6 % ≥60 % 62,1 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 
uppgå till minst 52 %. 

56 % ≥52 % 67,6 %  

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % 4,6 %  

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80 75 >80 83  

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall  
2021 

 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst  
50 %. 

60,3 % ≥50 % 70,3 %  

 
 

Måluppfyllelse 
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade 
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då 
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.   
 
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.  
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 % 
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till 
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar 
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag 
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är 
uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till 
minst 5 %.  
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket 
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en 
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och 
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort, 
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var 
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. 
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021 
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling 
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna 
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett 
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.  
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen 
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört 
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har 
ökat under året. Målet är uppfyllt. 
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %. 
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar 
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade 
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är 
uppfyllt.  
 
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt 
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att 
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade 
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också 
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna 
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt. 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80. 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en 
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu 
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.  
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av 
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år. 
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på 
distans. Målet är uppfyllt. 
 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
 
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten 
har inte nyttjats under 2021. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
 

Balanskravsavstämning 
Belopp i tkr 2021 2020 2019 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 442  3 465  5 867  

    
minus samtliga realisationsvinster/förluster  0  0  

plus sänkning av diskonteringsränta  0  0  

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning  0  0  

plus orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper  0  0  

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 442  3 465  5 867  

    
Årets balanskravsresultat 5 442  3 465  5 867  

Balanskravsresultat att reglera 0 0  0  

     
    
Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 198 269  190 985  214 448  

Personalkostnader inkl. direktionen 30 389  29 189  30 578  

Tolkarvode  156 227  150 430  171 542  

Nettoinvesteringar 0  10 086  3 031  

Likvida medel 31/12 respektive år 20 331  13 494  18 273  

    
Resultat    
Årets resultat 5 442  3 465  5 867  

Ökning andelskapital 138   

Ingående Eget kapital 34 329  30 864  29 455  

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 201 % 173 % 188 % 

Soliditet 56 % 53 % 49 % 
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Väsentliga personalförhållanden 
Medarbetare 
Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till 
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan 
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då 
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende 
bemanningsbehovet. 
 
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6 
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare. 
 
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året 
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat 
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas 
nere. 
 
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser 
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan 
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket 
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv. 
 
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att 
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl 
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket 
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under 
senare år.  
 
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts 
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har 
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt 
träffas på huvudkontoret i Göteborg.  
 
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista 
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde 
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket 
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan” 
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades 
med 25-års gratifikation.  
 
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april. 
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju 
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en 
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under 
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i 
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp. 
 
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat 
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet 
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året 
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att 
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av 
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av 
förmedlingsresurser. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2021 57,5 3,8 1,0 62,3 

2020 52,5 7,6 1,1 61,3 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) 

 

Sysselsättningsgrad 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket 
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive 
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt 
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november 
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick 
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock 
testats positiva för Covid-19. 
 
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört 
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg 
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.  
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021 
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel 
av långtidssjukfrånvaron året innan.  

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I 
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom 
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 % 
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.  
 

 
 
 

 
 
Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i 
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket 
är sex personer fler jämfört med föregående år.  

 
Pensioner 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Förväntad utveckling  
Nuläge 
Omvärld 
Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan, 
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med 
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.  
 

 
5 www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01. 

Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre 

Sjukfrånvaro 2,2 % 4,3 % 5,3 % 

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021 
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Verksamhet 
Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var 
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med 
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av 

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning 
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av 
distanslösningar.  
 
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken. 
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i 
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.   
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Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021 

Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021 
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första 

mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer. 

Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har 

resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år. 

 
Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende 
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner 
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat 
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan 
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att 
frigöra tolkresurs.   
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Framtid 
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta 
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag 
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. 
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets 
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på 
Göteborgskontoret. 
 
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för 
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av 
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och 
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.  
 
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i 
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett 
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre 
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte 
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån 
verksamhetens behov.  
 
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den 
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan 
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika 
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en 
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett 
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling 
Väst är en.  
 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till 
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet. 
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess. 
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under 
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och 
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning. 
 
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt 
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande 
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i 
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar. 
 
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans. 
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även 
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. 
 
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat 
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.  
 
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för 
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets 
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen. 
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.  
 

Budget 2022  
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med 
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att 
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat 
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande 
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal 
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
 

 Budget 2022 (tkr) 
Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Ekonomisk plan 2022–2024  
Budget, (tkr) 2022 2023 2024 
Intäkter 204 000 224 000 215 000 

Kostnader 208 500 224 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 

 
  



26 (36) 
 

Intern 

Räkenskaper 
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och 
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier 
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)  
 

Resultaträkning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 
 

Belopp i tkr Not Budget 2021 2021 2020 

     
     

Verksamhetens intäkter 1 216 000  206 925  195 487  

Verksamhetens kostnader 2 -214 392  -198 269  -190 985  

Avskrivningar 3 -1 573  -3 173  -1 002  

     
Verksamhetens nettokostnader 35  5 483  3 500  

     
Finansiella intäkter 4 7  2  2  

Finansiella kostnader 5 -42  -43  -37  

     
Resultat före extraordinära poster 0  5 442  3 465  

     
Extraordinära poster    0  

     
Redovisat resultat  0  5 442  3 465  

 
 
 
  



27 (36) 
 

Intern 

Balansräkning 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    
    

Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 8 726  11 827  

Inventarier 7 192  264  

Summa anläggningstillgångar  8 918  12 091  

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 419  39 478  

Likvida medel 9 20 331  13 494  

Summa omsättningstillgångar  61 750  52 972  

    
Summa tillgångar  70 668  65 063  

    
    
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 31 333  27 867  

Andelskapital, medlemskommuner 10, 12 3 135  2 997  

Årets/periodens resultat 10 5 442  3 465  

Summa eget kapital  39 910  34 329  

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 30 758  30 734  

Summa skulder  30 758  30 734  

    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder  70 668  65 063  
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Kassaflödesanalys 
 

Belopp i tkr Not 2021 2020 

    
    
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 442  3 465  

Justering för av- och nedskrivning 3 3 173  1 002  

    
Medel från verksamheten    
före förändring av rörelsekapital  8 615 4 467  

    
Minskning kortfristiga fordringar  -1 941 1 682  

Minskning kortfristiga skulder  24 -842  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  6 699 5 307  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 0 -10 086  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -10 086  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 138 0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  138  0  

    
Årets kassaflöde  6 837 -4 779  

Likvida medel vid periodens början  13 494 18 273  

    
Likvida medel vid periodens slut 9 20 331 13 494 
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Noter 
 

Not 2021 2020 

    
1 Verksamhetens intäkter   

 Förmedlingstjänster 206 913 195 300  

 Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin  171  

 Övriga intäkter 12 16  

 Summa 206 925 195 487  

    
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 395 387  

 Sociala avgifter direktion 159 152  

 Personalkostnad 22 021 21 810  

 Sociala avgifter personal 6 938 6 840  

 Arvoden och ersättning tolkar 131 281 124 662  

 Sociala avgifter tolkar 25 822 25 768  

 Tolkutbildning 365 395  

 Lokalkostnader 3 838 3 573  

 Dator/IT/telefoni/post 2 711 3 432  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  160 277  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 394 3 579  

 Summa 198 084 190 875  

    
 Ersättning för revisorer   
 Revisionsuppdraget, sakkunniga 110 110  

 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 75 0  

 Skatterådgivning 0 0  

 Övriga tjänster 0 0  

 Summa 185 110  

    
3 Avskrivningar   

 Inventarier 3 173 1 002  

 Summa 3 173 1 002  

    
4 Finansiella intäkter   

 Ränteintäkter 2 2  

 Summa 2 2  

    
5 Finansiella kostnader   

 Räntekostnad  1 0  

 Övriga finansiella kostnader 42 37  

 Summa 43 37  
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i 
den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem 0 2 671  

 Omklassificering 0 -2 671  

 Summa 0 0  

    
 Anskaffningsvärde 12 758  0  

 Ackumulerade avskrivningar -930  0  

 Årets investering  0  10 086  

 Omklassicifering från pågående investering 0  2 671  

 Årets avskrivning -3 101  -930  

 Utgående bokfört värde 8 726 11 827  

    
7 Inventarier   

 Anskaffningsvärde 1 600 1 601  

 Ackumulerade avskrivningar -1 337 -1 265  

 Årets investering 0 0  

 Årets avskrivning -72 -72  

 Summa 192 264  

    
8 Fordringar   

 Kundfordringar 24 788 23 973  

 Div. kortfristiga fordringar 148 0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 482 15 505  

 Summa 41 418 39 478  

    
9 Kassa och bank   

 Bank 20 331 13 494  

 Summa 20 331 13 494  

    
10 Eget kapital   

 Ingående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar 0 0  

 Utgående balans Allmänt eget kapital 31 333 27 867  

 Årets/periodens resultat 5 442 3 465  

 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 2 997  

 Summa 39 910 34 329  

    
11 Kortfristiga skulder   
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 Leverantörsskulder 1 439 2 617  

 Moms 8 051 7 907  

 Personalens skatter och avgifter 3 214 6 575  

 Skulder till anställda 0 0  

 Upplupna semesterlöner 1 019 1 059  

 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 5 464 12 450  

 Övriga upplupna kostnader 11 571 126  

 Summa 30 758 30 734  

    
 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021. 

    
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 138 0  

 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare  

    
 Summa 0 0  
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Driftsredovisning 
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Utfall i förhållande till budget 
Bakgrund till budget 
Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019. 
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat. 
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig. 
 

Utfall 
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för 
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att 
jämföra med budgeterat nollresultat. 
 
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler 
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under 
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot 
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett 
resultat av distanstolkningens dominans. 
 
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga 
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av 
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland 
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt 
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för 
förbundets personal. 
 
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd 
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med 
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett 
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen 
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör. 
 
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med 
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja 
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.  
 
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av 
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från 
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört 
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket 
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i 
en något högre kostnad mot budgeterat. 
 
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021 
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna 
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för 
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade 
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som 
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd 
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.  
 
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket  
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än 
budgeterat.  
 

INTÄKTER Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 

Förmedlingstjänster 195 300 206 913 216 000  

Övriga intäkter 187 12 0  

Summering 195 487 206 925 216 000  

KOSTNADER    

Ersättning direktionen 539 554 1 200 

Personalkostnader  28 650 28 959 32 760  

Arvoden uppdragstagare 150 430 157 103 168 877  

Tolkutbildning 395 365 1 500  

Lokalkostnader 3 573 3 838 3 712  

Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 3 432 2 711 2 413  

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 277 160 352  

Administrativa- och konsulttjänster 3 689 4 579 3 578  

Finansiella kostnader 1 037 3 214 1 608  

Summering 192 022 201 482 216 000  

RESULTAT    

Årets resultat 3 465 5 442 0  
Tabell 8 Utfall mot budget 2021 
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Förbundets investeringsverksamhet 
Förbundet hade inga investeringar under 2021. 
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25 

 

 

 

 

 

 

Åke Björk    Christina Abrahamsson 

Ordförande    Vice ordförande  
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Förbundsordning 2 (5) 

1 §  Namn och säte 
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

 

2 §  Medlemmar 
Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen 

samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 

Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, 

Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, 

Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, 

Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö. 

 

3 §  Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 

gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 

4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets 

beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare 

från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i 

direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och 

viceordförande utgör direktionens presidium.  

 

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 

effektivt och korrekt sätt. 

 

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 

anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 

administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

 

5 § Firmatecknare 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet. 

 

6 § Mandattid  
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari 

året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 

 

7 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 

revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 

Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

 
8 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 

revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. 
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9 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen 

• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 

 

10 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens möten.  

 

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare. 

 

11 § Beslut 
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

12 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 

ska anslås på förbundets anslagstavla. 

 

13 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 

förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

 

14 § Andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 

medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om 

förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 

behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

 

15 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 

utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 
16 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, 

garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige. 

 

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 

samtliga medlemmars fullmäktige. 
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17 § Insyn och informationsskyldighet 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 

Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet 

efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella 

händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.  

 

18 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 

tvåårsperioden. 

 

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget 

ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.  

 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är 

offentligt.  

 

19 § Årsredovisning och delårsrapport 
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 

Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i 

fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.  

 

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

 

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem 

för behandling i fullmäktige. 

 

20 § Inträde av ny medlem 
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar 

sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits 

när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya 

förbundsordningen. 

 
21 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga 

medlemmars fullmäktige.  

 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 

 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska  

regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan 

medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs 

med anledning av utträdet. 
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23 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 

ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

 

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 

beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 

 

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 

och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan 

medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 

Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 

sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 

helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 

redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer 

vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om 

vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 

arkiv.  

 

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 

samtliga medlemmar. 

 

24 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 

nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 

 















Dnr 22/0012-3











 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2022-04-11 Dnr KS 2021/00475 

  

 

Handläggare 

Mattias Hagelberg 

Telefon 0522-69 61 45 
mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB 

och Uddevalla kommun avseende projektering och 

uppförande av medborgarhus i Uddevalla, avrop 1 och 2 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-10 att ingå samverkansavtal med Arwidsro 

Samhällsfastigheter AB avseende projektering och genomförande av medborgarhus. 

Kommunfullmäktige delegerade åt kommunstyrelsen att besluta om faserna initial 

programfas, programfas, genomförandefas och färdigställande. Kommunfullmäktige ska 

fatta beslut om planeringsfas samt ingående av hyresavtal i avrop 3. 

 

Avrop 1 avser initial programfas och avrop 2 avser programfas enligt 

samverkansavtalet.  

 

Avsikten med avrop 1 är att initiera en detaljplan efter redan beslutat planbesked i 

kommunstyrelsen. Tecknande av plankostnadsavtal ingår också i fasen. 

Markanvisningsavtal utgår då samverkansavtalet med Arwidsro gäller fastigheten 

Pipfabriken 13 samt att planbesked lämnats. Underlag för indikativa huvudsakliga 

hyresvillkor, ekonomisk ram och produktionskostnadskalkyl kommer att tas fram för 

beslut i avrop 3. Programbudget och tidplan ingår i detta ärende. 

 

Avsikten med avrop 2 är att parterna ska fastställa kvalitet och krav på projektet genom 

att projektera fram programhandlingar. I avropet ingår kvalitetssäkring av ytor för att 

säkerställa behovsanalysens lokalprogram genom intern förankring samt påbörja extern 

förankring genom medborgardialog. Avrop 2 går parallellt med detaljplanearbetet för 

samsyn i processerna. Programbudget och tidplan ingår i detta ärende. 

 

Budgeten är 26 105 000 kr avseende avrop 1 och avrop 2. Plankostnadsavtal tecknas 

separat och ingår inte i detta ärende. 

 

Enligt tidplanen beräknas medborgarhuset byggstartas hösten 2024 och tillträde till 

byggnaden beräknas till hösten 2026.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-11. 

Budget för Avrop 1 och Avrop 2, uppförande av medborgarhus 2022-04-04. 

Tidplan för projektet, uppförande av medborgarhus 2022-04-04. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 241. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-04-11 Dnr KS 2021/00475 

  

 

 

 

Undertecknat samverkansavtal medborgarhus Arwidsro inklusive bilagor 2021-12-09. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna budget avseende avrop 1 och avrop 2, 

 

att godkänna tidplan avseende projektet, 

 

att godkänna Cecilia Friberg som kommunens ombud i projektet. 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Mattias Hagelberg 

Kommundirektör Strateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
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§ 241 Dnr KS 2021/00475 

Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
och Uddevalla kommun avseende projektering och uppförande 
av nytt kommunhus/medborgarhus i Uddevalla  

Sammanfattning 

Med bakgrund i kommunfullmäktiges flerårsplansuppdrag 2019-2021 till 

kommunstyrelsen att starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se 

på möjligheterna att kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur beslutade 

kommunstyrelsen i februari 2021 att uppdra åt kommundirektören att genomföra 

förstudie om nytt stadshus samt att teckna ett projektledningsavtal för förstudien med 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB. Beroende på vad som framkommer i förstudien 

skulle sedan parterna avgöra om samarbetet ska fortsätta.   

Förstudien, som redovisades för förtroendevalda 2021-10-11, innehåller 

omvärldsbevakning och behovsanalys, platsens förutsättningar, samverkan med övrig 

stadsutveckling, målbildsformulering och fokusområden, hållbarhet, kalkylering, 

miljöpåverkan, gestaltning och utformning av byggnad samt målsättningar och fortsatt 

process.  

Utifrån förstudien föreslås innehållet i den nya byggnaden, förutom kommunal 

administration och ledning, även vara bibliotek, kulturskola, flexibel samlingssal, 

café/restaurang samt kontaktcenter. Benämningen av projektet kommer därför 

fortsättningsvis vara kommunhus/medborgarhus. 

Förstudien visar att platsen, Pipfabriken 13, är lämplig för etablering. Utifrån vad som 

framkommit i förstudien och erfarenheterna av samarbetet med Arwidsro föreslås att 

kommunen går vidare i ett samverkansavtal i syfte att Arwidsro tillsammans med 

kommunen låter uppföra ett nytt kommunhus/medborgarhus som motsvarar 

kommunens behov och som kommunen sedan avser teckna ett långsiktigt hyreskontrakt 

för. Enligt en preliminär tidplan kan inflyttning ske år 2026. 

Avtalet är uppbyggd kring olika faser. Efter den nu pågående förstudiefasen tas 

ställning till ingående av en initial programfas där bl.a. detaljplanearbete påbörjas. 

Därefter kommer programfas, planeringsfas, genomförandefas samt färdigställande. 

Inför varje fas ska särskilt beslut fattas, baserat på en utvärdering av målen i föregående 

fas. Kommunstyrelsen föreslås besluta om ingående av samtliga faser utom 

planeringsfas som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunfullmäktige ska också 

fatta beslut om hyresavtal. Om någon part önskar avbryta projektet vid någon tidpunkt 

görs det enligt en i avtalet reglerad modell för kostnadsfördelning. En förköpsklausul 

finns i avtalet. 

Martin Pettersson (SD), Jarmo Uusitalo (MP), Ingemar Samuelsson (S), David Höglund 

Velasquez (V), David Sahlsten (KD), John Alexandersson (SD), Camilla Johansson (C), 

Carina Åström (S),  
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Forts. § 241 
 

Christer Hasslebäck (UP), Stig Olsson (C), Torsten Torstensson (-), Annelie Högberg 

(S), Monica Bang Lindberg (L) och Gösta Dahlberg (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-10-27 § 276 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-18. 

Avtal om samverkan mellan Arwidsro Samhällsfastigheter AB och Uddevalla kommun 

avseende projektering och uppförande av nytt stadshus i Uddevalla. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-24 § 48.  

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Carina Åström (S), Camilla Johansson (C), Annelie Högberg 

(S), Gösta Dahlberg (M) och Monica Bang Lindberg (L): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Martin Pettersson (SD): I första hand återremiss för att beslutet ska föregås av en 

folkomröstning med stöd i 5 kap. § 36 kommunallagen (2017:725), i andra hand avslag 

på kommunstyrelsens förslag. 

 

David Sahlsten (KD), John Alexandersson (SD), Jerker Lundin (KD): Bifall till Martin 

Petterssons (SD) yrkanden. 

 

Stig Olsson (C): Avslag på andra beslutssatsen och att den tredje beslutssatsen i 

kommunstyrelsens förslag ska ändras till: att kommunfullmäktige ska fatta beslut om 

planeringsfas, initial programfas, programfas, genomförandefas och färdigställande 

samt ingående av hyresavtal. 

 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till Stig Olssons (C) yrkande 

 

Torsten Torstensson (-): Avslag på kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det i 

enlighet med Martin Petterssons (SD) yrkande och finner kommunstyrelsen besluta att 

avgöra ärendet idag.  

 

Omröstning begärs.  

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att återremittera det enligt Martin Petterssons (SD) yrkande. 

  

Omröstningsresultat 

Med 47 ja-röster mot 14 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
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Ja röst Nej-röst 

Sture Svennberg (M) Torsten Torstensson (-) 

Mikael Staxäng (M) Christina Nilsson (KD) 

Roger Ekeroos (M) David Sahlsten (KD)  

Henrik Sundström (M) Karin Johansson (KD) 

Swen Stålros (M) Jerker Lundin (KD) 

Niklas Moe (M) Martin Pettersson (SD) 

Gösta Dahlberg (M) Rolf Carlson (SD) 

Jens Borgland (M) Andreas Svensson (SD) 

Camilla Josefsson (M) Anders Andersson (SD) 

Elving Andersson (C) Thommy Karlin (SD) 

Camilla Johansson (C)  Marjut Laine (SD) 

Stig Olsson (C) Krzysztof Swiniarski (SD) 

Rolf Jonsson (L) John Alexandersson (SD) 

Roger Johansson (L) Mattias Forseng (SD) 

Maria Johansson (L)  

Monica Bang Lindberg (L)   

Anna Lena Heydar (S)  

Ingemar Samuelsson (S)   

Paula Berger (S)  

Stefan Skoglund (S)   

Annelie Högberg (S)  

Kenneth Engelbrektsson (S)  

Jan-Olof Andersson (S)  

Sonny Persson (S)  

Louise Åsenfors (S)  

Catarina Hernod (S)  

Susanne Börjesson (S)  

Carina Åström (S)  

Tommy Strand (S)  

Marie-Louise Ekberg (S)  

Robert Wendel (S)  

Veronica Vendel (S)  

David Höglund Velasquez (V)   

Anya Wrigman (V)  

Kerstin Joelsson-Wallsby (V)   

Lars-Olof Laxrot (V)  

Jarmo Uusitalo (MP)  

Lars Eide Andersson (MP)  

Ann-Marie Viblom (MP)  

Ann-Charlott Gustafsson (UP)   

Christer Hasslebäck (UP)   

Merja Henning (UP)  

Bjarne Rehnberg (UP)  
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Forts. ja-röst 
Caroline Henriksson (UP)  

Kent Andreasson (UP)  

Majvor Abdon (UP)  

Lars Olsson (UP)  

 

 

Forts. propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens första beslutssats och finner 

kommunstyrelsen bifalla densamma. Därefter ställer ordförande proposition på den 

andra beslutssatsen mot avslag och finner kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer därefter proposition på den tredje 

beslutssatsen mot Stig Olssons (C) ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Slutligen ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot avslag och 

finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstningsresultat 
Med 39 ja-röster, 14 nej-röster och 8 ledamöter som avstår finner ordförande att 

kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. 

 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Sture Svennberg (M) Torsten Torstensson (-) Ann-Charlott Gustafsson 

(UP)  

Mikael Staxäng (M) Christina Nilsson (KD) Christer Hasslebäck (UP)  

Roger Ekeroos (M) David Sahlsten (KD)  Merja Henning (UP) 

Henrik Sundström (M) Karin Johansson (KD) Bjarne Rehnberg (UP) 

Swen Stålros (M) Jerker Lundin (KD) Caroline Henriksson (UP) 

Niklas Moe (M) Martin Pettersson (SD) Kent Andreasson (UP) 

Gösta Dahlberg (M) Rolf Carlson (SD) Majvor Abdon (UP) 

Jens Borgland (M) Andreas Svensson (SD) Lars Olsson (UP) 

Camilla Josefsson (M) Anders Andersson (SD)  

Elving Andersson (C) Thommy Karlin (SD)  

Camilla Johansson (C)  Marjut Laine (SD)  

Stig Olsson (C) Krzysztof Swiniarski (SD)  

Rolf Jonsson (L) John Alexandersson (SD)  

Roger Johansson (L) Mattias Forseng (SD)  

Maria Johansson (L)   

Monica Bang Lindberg (L)    

Anna Lena Heydar (S)   
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Forts. Ja-röst Nej-röst Avstår 
Ingemar Samuelsson (S)    

Paula Berger (S)   

Stefan Skoglund (S)    

Annelie Högberg (S)   

Kenneth Engelbrektsson 

(S) 

  

Jan-Olof Andersson (S)   

Sonny Persson (S)   

Louise Åsenfors (S)   

Catarina Hernod (S)   

Susanne Börjesson (S)   

Carina Åström (S)   

Tommy Strand (S)   

Marie-Louise Ekberg (S)   

Robert Wendel (S)   

Veronica Vendel (S)   

David Höglund Velasquez 

(V)  

  

Anya Wrigman (V)   

Kerstin Joelsson-Wallsby 

(V)  

  

Lars-Olof Laxrot (V)   

Jarmo Uusitalo (MP)   

Lars Eide Andersson (MP)   

Ann-Marie Viblom (MP)   

 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att ingå samverkansavtal med Arwidsro AB avseende projektering och uppförande av 

nytt stadshus (kommunhus/medborgarhus) i Uddevalla enligt upprättat förslag, 

 

att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om faserna initial programfas, 

programfas, genomförandefas och färdigställande i enlighet med samverkansavtalet,  

att kommunfullmäktige ska fatta beslut om planeringsfas samt ingående av hyresavtal. 
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Forts. § 241 

Protokollsanteckning 

David Höglund Velasquez (V) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

En viss oro för viss verksamheter som ska vara där. Vänsterpartiet ser ett stort behov av 

nytt stadshus och ställer sig inte negativ till detta medborgarhus med utveckling av 

centrum. Frågan är likt tidigare frågor i kommunfullmäktige mycket komplex och det är 

många frågetecken som måste redas ut innan det här projektet är i hamn. Därför vill vi 

i nuläget lyfta ett antal punkter att ta med sig i den framtida hanteringen av ärendet.   

  

1. Vår grundsyn är att kommunen skall äga sina fastigheter  

2. Det är viktigt att medborgarhuset blir tillgängligt för alla i kommunen. Kommer 

föreningslivet ha rimliga kostnader att begagna sig av den nya kulturskolan för möten, 

konserter och andra kulturevenemang?  

3. Vilka kommunala verksamheter skall inhysas i medborgarhuset? Alla verksamheter 

är kanske inte lämpliga att ha samlade på samma plats. 

 

Jarmo Uusitalo (MP) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Miljöpartiet är positivt till projektet, men vill redan nu i början av denna process 

markera vår ståndpunkt i ett par för oss viktiga frågor:  

 

• Miljöpartiet anser att ett nytt kommunhus/medborgarhus skall ägas av 

kommunen.  

• Miljöpartiet anser att det är viktigt att eventuella framtida förändrade/ökade 

lokalkostnader för biblioteket och kulturskolan inte medför minskningar i 

verksamheternas omfattning, i klartext – ökade hyror skall inte betalas med 

färre böcker eller färre musiktimmar. 

 

Reservation 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet med följande motivering. 

 

Vi som läser lokaltidningen har under längre tid kunnat följa kommuninvånarnas 

reaktion på förslaget om att hyra ett centralt beläget stadshus, till en i dagsläget okänd 

hyreskostnad, av ett företag som man väljer att inte konkurrensutsätta. 

  

Många ställer sig frågan huruvida detta är en riktigt prioriteringen av våra 

gemensamma skattemedel, i synnerhet då konkurrensen utgörs av de kommunala 

kärnuppgifterna i form av skola, omsorg med mera.  

  

Sverigedemokraterna anser inte att detta är en rimlig prioritering av våra gemensamma 

skattemedel. Blåkulla tarvar, precis som alla andra byggnader, underhåll. Men att bli 

hyresgäst i ett miljardkomplex, istället för att äga och underhålla vår egen fastighet, är 

inget seriöst hanterande av skattebetalarnas egendom och skattebetalarnas pengar.  

  

Skall den här typen av stora affär genomföras, med det här upplägget, vore det rimligt 

att skattebetalarna fått säga sitt genom en folkomröstning i sakfrågan.    
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Forts, § 241 
 

Sverigedemokraterna vill därför i första hand återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen för att komplettera beredningen av ärendet med resultatet av en 

folkomröstning som förrättas stöd i 5 kap. § 36 kommunallagen (2017:725). I andra 

hand vill vi att förslaget i handlingarna skall avslås. 

 

Oberoende av utfall i en sådan folkomröstning lovar Sverigedemokraterna att följa 

folkets vilja.  

 

 
Kristdemokraternas ledamöter samt Torsten Torstensson (-) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för egna yrkanden. 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-11-15 

Elving Andersson (C), Gösta Dahlberg (M), Martin Pettersson (SD)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-15 

Sebastian Johansson 

 

Skickat  

Arwidsro Samhällsfastigheter AB  
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Detta avtal om samverkan ("Afialet") är daterat den [r1 och har ingåtts mellan

L Arwidsro Samhällsfastigheter AB, org. nr 559L72-2649, Box 55938, t0216 Stockholm
("Arwidsro"); och

2 Uddevalla kommun, org.nr 2t2OO0-t397, ("Kommunen").

Arwidsro och Kommunen benämns nedan var för sig"Part" och tillsammans "Parterna".

Bakgrund

A. Uddevalla kommun är en starkt växande kommun i Bohuslän. Kommunen har
identifierat ett behov av att etablera stadshuset, lokaler för kultur och mötesplatser i

ett centralt läge för att förstärka centrumutvecklingen och att lokalisera sina
verksamheter i en väl anpassad lokal som är öppen för invånarna och har därför börjat
undersöka möjligheten att flytta från det nuvarande stadshuset till ett nytt stadshus.

B. Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må bra.
Arwidsro utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Arwidsro är inriktat på att äga,
förvalta och utveckla bl.a. samhällsfastigheter. Miljömässig och social hållbarhet är
centrala och integrerade delar i projektutvecklingsprocessen hos Arwidsro och alla
nyproducerade byggnader ska miljöcertifieras i enlighet med Arwidsros gröna ramverk.
Parterna har som målsättning att aktivt välja byggnadsmaterial med så låg
klimatpåverkan som möjligt. Standard och kvalitet i nyproduktion vad avser ingående
produkter och material ska motsvara Arwidsros standard i andra, liknande,
nybyggnadsprojekt.

C. Arwidsro har med stöd av Kommunen företagit en översiktlig initial analys för att
bedöma förutsättningarna för en nyetablering av stadshuset och tillskapande av lokaler
för kultur och mötesplatser på fastigheten Pipfabriken 13. Arwidsro har i den initiala
analysen funnit att fastigheten torde lämpa sig väl för sagda etablering varpå parterna
ingick ett projektledningsavtal för en förstudie kring utvecklingen där förstudien skall
vara avslutad per oktober 202L.

D. Parterna har kommit överens om att träffa följande Avtal om samverkan avseende
utveckling av ett nytt stadshus i Uddevalla kommun, och markförvärv i samband därmed
ävensom uthyrning av sagda stadshus ("Projektet").

Definitioner
"Arwidsro" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Avrop 1" definieras i punkt 2.L(a).

"Avrop 2" definieras i punkt 2.1(b).

"Avrop 3" definieras i punkt 2.1.(d)

"Avrop 4" definieras i punkt 2.1(f)

"Avrop 5" definieras i punkt2.1(g)

"Avtalet" avser detta avtal om samverkan, inklusive bilagor, och vid var tid gjorda
ändringar av och tilläee till dessa i enlighet med punkt 14.3.

I
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2.t

"Ekonomisk Ram" definieras i punkt 2.1(b).

"Erforderliga beslut inom kommunen" avser kommunens för var tid gällande
beslutsordning.

" Fä rdigställandet" def i n ieras i p u n kt 2.tlgl.

"Förstudiefasen" definieras i punkt 2.1(b).

"Genomförandefasen" definieras i pun kt 2. 1(f).

"lnitialAnalys" definieras i punkt 2.1(a).

"lnitial Programfas" definieras i punkt z.t(cl.

"Kommunen" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Parterna" definieras i inledningen till detta Avtal.

"Planeringsfasen" definieras i punkt 2.1(e).

"Programfasen" definieras i punkt z.I(cl.

"Projektet" definieras i punkt D.

"Styrgruppen" definieras i punkt 3.1.

2 Samverkan och fasindelning

Parterna har kommit överens om en samverkansmodell för Projektet enligt vad som
följer av denna punkt 2. Samverkansmodellen är indelad i olika faser i enlighet med
den schematiska bild som framgår av Bilaga 1 och närmare beskrivs nedan där den
lnitiala Analysen är avklarad och Förstudiefasen är inledd.

(a) "lnitial Analys" avser det inledande steget i Projektet som har företagits där
Parterna har bedömt förutsättningarna för Projektet och funnit att
förutsättningarna skulle utredas vidare varvid parterna överenskoms att ingå ett
projektledningsavtal avseende en förstudie.

(b) "Förstudiefasen" avser den förstudie som har letts av Arwidsro inom ramen för
parternas projektledningsavtal och innefattar framtagande av programbudget,
produktionskostnadskalkyl samt ekonomisk ram i enlighet med de principer som
framgår av punkt 5 nedan ("Ekonomisk Ram") och som framgår av det exempel
som anges i Bilaea 2. Den Ekonomiska Ramen ska innehålla uppskattade uppgifter
om samtliga projektrelaterade kostnader (inklusive kostnaderna för
Förstudiefasen), inklusive en förenklad produktionskostnadskalkyl samt en
budgetreserv. Budgetreserven ska innefatta oförutsedda kostnader under det
fortsatta arbetet med Projektet.

(c) Den "lnitiala Programfasen" inleds efter att beslut om "Avrop 1" fattas. Under
den lnitiala Programfasen 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 därefter bereder ärendet rörande planbesked.

%l
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Markanvisningsavtal ska ingås för att bland annat reglera förutsättningarna för en
framtida överlåtelse. Det noteras härvid att en sådan direktanvisning av mark
kräver beslut i kommunstyrelsen. En värdering av marken kommer ha gjorts i

enlighet med de principer som framgår av punkt 6 nedan under Förstudiefasen.
Sådant Markanvisningsavtal ska, iförekommande fall, vara villkorat av exempelvis
en lagakraftvunnen detaljplan. Under den lnitiala Programfasen ska Parterna
reglera kostnaderna för planprocessen och, i förekommande fall, ingå
plankostnadsavtal samt indikativa huvudsakliga hyresvillkor (innehållandes hyra
per kvadratmeter, driftstillägg, hyreslängd och funktioner), den Ekonomiska
Ramen, produktionskostnadskalkyl, programbudget och tidplan. Om Parterna är
överens härom ska Parterna fatta beslut om "Avrop 2" varpå Programfasen
inleds, se Bilaga 1.

(d) "Programfasen" avser den fas som inleds efter det att aktuell detaljplan har varit
föremål för samråd. Denna fas kan etappindelas för att kunna ta delavrop i

Projektet. Under denna fas ska Parterna bl.a. fastställa kvalitet och krav på

Projektet genom att projektera fram programhandlingar. Dessutom upprättas och
ingås ett hyresavtal avseende projektet i enlighet med principerna i den
Ekonomiska Ramen och punkt 4 nedan där Kommunen åtar sig att hyra Projektet.

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 4.3(b) nedan.

Programfasen omfattar dessutom eventuella markförvärv/upplåtelser som kan
komma att genomföras genom fastighets-/marköverlåtelseavtal eller
överenskommelse om fastighetsreglering. Sådant avtal ska först godkännas av
rätt instans enligt vid varje tidpunkt gällande reglemente och delegationsordning
samt vara villkorat av att aktuell detaljplan i forekommande fall vinner laga kraft
samt att hyresavtaltecknas på överenskomna villkor. Fullföljandet av detaljplanen
ska sedan ske genom ett granskningsförfarande följt av beslut om antagande i

kommunfullmäktige. Parterna ska arbeta utifrån en "full transparens"-princip
med en gemensam ekonomisk ram under Programfasen.

Om Parterna 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 5 nedan.

Programfasen övergår till Planeringsfasen genom "Avrop 3" varvid Parterna ingår
ett hyresavtal och eventuella övriga erforderliga avtal för Projektets
genomförande.

(e) "Planeringsfasen" följer efter Programfasen. Under denna fas ska Arwidsro ta
fram 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 är
även den part som kommer att fatta tilldelningsbeslutet. Kommunen ska

4138-2220-6761 , v. 2



upphandla entreprenaden i nära samarbete med Arwidsro. Arwidsro ansvarar för
att ta fram administrativa föreskrifter (AF), upphandlingsföreskrifter (AFB),

inkluderande bl.a. obligatoriska krav ("ska-krav") i nära samarbete med
Kommunen. Arwidsro ansvarar för att ta fram och tillhandahålla övriga handlingar
(inkl. projekthandlingar) och kontraktsvillkor. I upphandlingsunderlaget ska det
framgå att entreprenadavtalet ska överlåtas till Arwidsro i nära samband med att
det vinner laga kraft.

(f) "Genomförandefasen" inleds när entreprenadavtal är tecknat vilket sker genom
Avrop 4. Genomförandefasen omfattar bl.a. att tillse att förpliktelser i hyresavtal
och entreprenadavtal efterföljs, hantera löpande frågor med anledning av
byggnation samt ÄTA-arbeten. Arwidsro ansvarar för att tillse att byggnationen
sker i enlighet med hyresavtal och entreprenadavtal. När entreprenaden är
färdigstä I ld och slutbesiktigad avsl utas Projektet genom färd igstä I la nde.

(g) "Färdigställandet" avser det avslutande ledet i Parternas samverkan i Projektet
då Parterna ska göra en slutlig reglering av hyresnivån i enlighet med hantering
av ÄTA-arbeten enligt punkt 4.3(b) samt tillse att överlämning sker från
entreprenören till Arwidsro såsom fastighetsägare och Kommunen såsom
hyresgäst/verksamhetsutövare på ett tillfredsställande sätt. Detta skall ske
genom Avrop 5.

2.2 Parterna är överens om att Styrgruppen via Erforderliga beslut inom kommunen kan
ta fram förslag till beslut att göra avsteg från ovanstående samverkansmodell när det
erfordras.

3 Organisation

3.1 Styrgrupp

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. Arwidsro är dock medvetet om att beslut som fattas av
Kommunens representanter i styrgruppen kan komma att vara bindande för kommunen först
efter att Erforderliga beslut inom kommunen har fattats. Styrgruppen tar fram forslag till
respektive besl utsi nstans.

3.2 Styrgruppens grundläggande ansvar och uppgifter ärr

(a) att tillse att Parternas samverkan fortlöper optimalt med syfte att genomföra
Projektet;

(b) att enas om förslag om beslut inför Avrop l- t o m Avrop 5 i enlighet med bilaga 1;

(c) att fatta beslut som föranleder en förändring av tidsplan för projektet;

(d) att följa upp budget och fatta beslut i frågor som uppkommer mellan Parterna
med anledning av samverkan och affärsprocess enligt detta Avtal.

t
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3.5

3.3 Vardera Part åtar sig att tillse att respektive företrädare i Styrgruppen vid behov med
stöd av bisittare och/eller särskild fullmakt/delegation är behörig att fatta erforderliga
beslut inom ramen för Styrgruppens ansvar och uppgifter enligt punkt 3.2 ovan, dock
med reservation för vad som anges i punkt 3.L. Beslut i Styrgruppen kräver enighet.

3.4 Parterna är vidare överens om att gemensamt tillsätta en särskild projektgrupp för
Projektet alternativt att Styrgruppen tillsätter projektgruppen. För det fall att enighet
inte kan uppnås vid beslutsfattande i projektgruppen, trots upprepade försök att fatta
beslut i viss fråga, ska Part äga rätt att påkalla att frågan hänskjuts till Styrgruppen.
Eventuell övrig organisation (såsom t.ex. särskilda arbetsgrupper) tillsatts av Parterna
eller Styrgruppen i takt med att sådant behov identifieras under
samverkansprocessen.

Parterna är överens om att i samband med Styrgruppens, respektive projektgruppens,
första möte fastställa riktlinjerna för besluts- och mandatordning, mötesfrekvens,
formalisering av beslut etc.

4 Hyresavtal

Parterna är överens om att hyran för Projektet ska fastställas enligt en formel
innebärande att samtliga projektkostnader multipliceras med en överenskommen
procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för Projektet med nedanstående
förtydliganden.

Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående
kostnadsposter ska tillämpas) ska inkludera Arwidsros kostnader (direkta och
indirekta) enligt nedan :

(a) kostnader för markförvärv;

(b) sanering, rivning och/eller andra åtgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex,

kompensatoriska åtgärder) beroende på aktuell ansvarsfördelning vid
markförvärvet;

(c) projektledningskostnader;

(d) projekteringskostnader (program, planering);

(e) anslutningsavgifter och andra myndighetskostnader såsom detaljplanekostnader,
exploateringsavgifter, bygglovskostnader och förrättningskostnader m.m.;

(f) forsäkring;

(e) samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.);

(h) samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.);

(i) kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt;

(j) ÄtR (undantaget ÄTA som Arwidsro ska svara för enligt punkt 4.3(b) nedan) och
oförutsett; och

(k) avdrag för eventuella bidrag.

4.t

.qf:
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4.2 Ett räkneexempel utvisande projektkostnader och hyresberäkning framgår av Bilaga 2.

Härvid noteras att det vid fastställande av procentsats ska tas i beaktande bl.a. läge,

hyresavtalslängd, marknadsläge, finansieringskostnader och restvärdesrisk.

Parterna är överens om att bashyran för hyresavtal som utgångspunkt ska fastställas
genom följande två steg.

(a) Bashyran ska bestämmas i hyresaWalet i samband med undertecknandet och
baseras på det underlag som Parterna gemensamt har tagit fram under Projektets
process enligt punkterna 2.L(al-2.1(d) ovan. Om inkomna anbud i den offentliga
upphandlingen är för dyra, och Arwidsro eller Kommunen inte väljer att i

förhållande till Kommunen eller Arwidsro stå denna fördyring, ska upphandling
avbrytas, en ny upphandling genomföras eller ett omtag kring Projektet göras.

(b) 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(g) ovan. Parterna är överens om att ÄTA-

arbeten ska regleras i en projektgenomförandebilaga till 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 som framgår av punkt 2.1(a)-2.1(e) ovan
samt den Ekonomiska Ramen. Parterna är överens om att grundprincipen fOr ÄfR-
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.

Kostnadsfördelning

Budget och kostnadsfördelning

Parterna ska löpande och gemensamt överenskomma om en projektbudget för, och
principer för fördelning av, kostnader hänförliga till de olika delmomenten inom
Projektet (se närmare i punkt 2 ovan och Bilaga 1).

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 Part baserat på

överenskommen kostnadsfördelning. Om sådan hantering inte är möjlig ska

ekonomisk reglering Parterna emellan ske genom kvartalsvisa avstämningar av
upplupna kostnader.

Om Projektet av någon anledning, exempelvis genom bristande förutsättningar eller
av kostnadsskä1, saknar förutsättningar för att genomföras är Parterna överens om att
i största möjliga mån försöka ta ett omtag kring Projektet. För det fall Kommunen
ändock väljer att avbryta Projektet ska Kommunen, mot att Kommunen erhåller rätten
till samtliga framtagna handlingar, svara för Arwidsros externa kostnader (krona för

4.3

5

5.1

5.1.1

5.1,.2

5.1.3
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krona) hänförliga till Projektet, inklusive men inte begränsat 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 Parterna. Arwidsro ska dock svara för sina egna
projektledningskostnader, varmed avses kostnader för Arwidsros personal alternativt
kostnader för motsvarande arbete som läggs ner av externa konsulter. För undvikande
av oklarhet kan Arwidsros interna projektledningskostnader således inte komma att
bli föremål för kostnadsfördelning enligt detta Avtal för det fall att Projektet avbryts.

5.1.4 För del fall att Arwidsro väljer att avbryta Projektet eller av någon anledning väljer att
inte göra ett omtag kring Projektet i enlighet med vad som framgår av punkt 5.L.3,
ovan ska, istället för vad som framgår av punkt 5.1.3, Arwidsro svara för samtliga
kostnader med anledning därav.

5.1.5 Utöver den kostnadsfördelning som gäller enligt denna punkt 5 har Parterna inte rätt
att framställa några krav på varandra med anledning av att Projektet avbryts. Dock kan
ersättningsrätt för respektive Part föreligga om bindande hyresavtal,
fastighetsöverlåtelse eller exploateringsavtal tecknats och Part inte fullföljer sina
skyldigheter enligt tecknat avtal.

5.1.6 Det noteras att den kostnadsfördelning som gäller enligt punkt 5.1.3-5.1.4 ska gälla på

motsvarande sätt för det fall att detta Avtal, och Parternas samarbete med anledning
därav, upphör att gälla (se punkt 9 nedan). Det noteras att lnitial Analys och Förstudien
ej ska fördelas enligt denna punkt utan istället bäras av respektive part.

5.2 Hantering av framtagna handlingar vid avbrytande av ProjekteUupphörande av Avtalet

För det fall Parternas samverkan kring Projektet avbryts i förtid och/eller detta Avtal
upphör att gälla ska den Part som har svarat för kostnaderna 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 Arwidsro i enlighet med punkt 5.1.3 ska

Kommunen erhålla äganderätten till handlingarna. Parterna är dock överens om att
båda Parter ska ha rätt att använda samtliga handlingar som har tagits fram inom
ramen för Projektet.

6

6.1

6.1.1

6.1..2

Värdering av fastighet

Förvärv av fastighet

Köpeskillingen för Arwidsros förvärv av fastighet 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. utsett
värderingsinstitut ska ta del av den tekniska due diligence som Arwidsro avser
genomföra isamråd med Kommunen.

Utsett värderingsinstitut ska göra en bedömning av marknadsvärdet utifrån en
byggrättsvärdering baserat på byggrättens totala BTA ovan mark. Värdebedömningen
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7.t

7.2

7.3

för byggrätten ska utgå från ett scenario där detaljplanen är antagen vid
värdetidpunkten. Värdering ska således utgå från förutsättningen att byggnation skulle
kunna påbörjas vid värdetidpunkten.

6.1.3 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 för sådan värdering.

7 Överlåtelseförbud

För det fall att Arwidsro önskar avyttra direkt eller indirekt den ifrågavarande
fastigheten som omfattas av detta Avtal är Parterna överens om att Kommunen ska ha
en förköpsrätt avseende fastigheten. Kommunens förköpsrätt enligt denna punkt 7
innebär att Arwidsro endast har rätt att avyttra fastigheten till en tredje part om
Arwidsro (i) har erbjudit Kommunen att förvärva fastigheten, samt (ii) att Kommunen
avböjer ett sådant erbjudande.

Erbjudandeskyldigheten enligt punkt 7.1. ovan fullgörs genom skriftligt meddelande till
Kommunen med det pris och övriga villkor som ska gälla för förvärvet. Om Kommunen
önskar förvärva fastigheten till angivet pris och övriga angivna villkor, ska Kommunen
inom 30 dagar från mottagandet av erbjudandet skriftligen underrätta Arwidsro
därom. Ett uteblivet svar ska anses som att Kommunen tackar nej till att förvärva
fastigheten.

Priset för fastigheten ska motsvara det högsta budet (som ska innefatta köpeskilling
och betalningssätt) som Arwidsro erhållit från en tredje part avseende fastigheten. Om
Arwidsro inte erhållit något bud ska en oberoende värdering tas fram av Arwidsro och
som Kommunen därefter får ta ställning till. Om den oberoende värderingen leder till
ett enligt endera Part oskäligt resultat äger endera Part rätt att påkalla ytterligare en
oberoende värdering, varvid marknadsvärdet fastställs till ett snitt av de genomförda
värderingarna.

7.4 Arwidsro äger rätt att utan hinder av vad som ovan föreskrivits i denna punkt 7 överlåta
fastigheten till ett av Arwidsro helägt dotterbolag, under förutsättning att Arwidsros
rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal överförs på sådant dotterbolag.

7.5 Förköpsrätten enligt denna punkt 7 ska gälla i tjugofem (25) år eller objektets
hyresavtalslängd från dess att fastigheten färdigställdes.

8 Tidplan

Parterna har kommit överens om en preliminär tidplan för genomförandet av Projektet
enligt Bilaea 3.

I Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller från och med dagen för Parternas undertecknande av Avtalet och till och
med den dag då Projektet har färdigställts om inte annat framgår nedan.

9.t
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t2.t

9.2 Part äger rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid
om (i) omständighet inträffar som väsentligen försvårar genomförandet av Parternas
samverkan enligt Avtalet, (ii) endera Part begår ett väsentligt brott mot någon
bestämmelse i Avtalet, varvid den andre Parten ska ha rätt att säga upp Avtalet.
Uppsägning ska framställas skriftligen till den andra Parten.

10 Konsekvenser av Avtalets upphörande

Om Avtalet upphör att gälla enligt punkt 9 ovan ska eventuella kostnader som
beslutats om enligt punkt 5 ovan, och som inte redan reglerats mellan Parterna, slutligt
regleras. Därutöver ska Parterna inte ha några anspråk mot varandra till följd av
Avtalets upphörande.

11 Villkor

Avtalet förutsätter för sin giltighet och bestånd att kommunfullmäktige i Uddevalla
kommun fattar beslut om att godkänna Avtalet.

12 Meddelande

Alla meddelanden med anledning av Avtalet ska vara skriftliga och skickas till (i)
adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i

enlighet med denna punkt 12.1 (Meddelanden). 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 brev om
mottagandet inte har bekräftats via motparten enligt punkt 12.2(c) nedan. Ändring av
behörig mottagare eller adress ska meddelas i enlighet med denna punkt 12.

Kommunen:

Uddevalla kommun

Att. Kommundirektör Peter Larsson

Adress (brev): Uddevalla Kommun, Stadshuset, 4StBt Uddevalla

Adress (bud): Uddevalla kommun, Varvsvägen 1,45150 Uddevalla

Mail: peter.larsson@uddevalla.se

Arwidsro:

Arwidsro Sam hällsfastigheter AB
Att. VD Peter Zonabend
Adress (brev): Box 55938, 7OZ T6Stockholm
Adress (bud): Humlegårdsgatan 20, Stockholm
Mail: peter.zonabend@arwidsro.se

t2.2 Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet.
För det fall en Part inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget:
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(a) om levererat personligen eller skickat med bud (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 begärt
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.

13 Kostnader

Respektive Part ska svara för sina kostnader hänförliga tillförberedelser, förhandlingar
och genomförande av Avtalet.

L4 överlåtelse av Avtalet

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas
eller pantsattas utan motpartens skriftliga medgivande. För undvikande av oklarhet
noteras dock att Arwidsro, vid eventuella markförvärv, ska ha rätt att anvisa helägda
dotterbolag som köpare av sådan fastighet under förutsättning att Arwidsro lämnar
erforderlig säkerhet i samband med sådan anvisning.

15 Fullständigt avtal, ändringar och tillägg

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av föremålet för Avtalet och ersätter alla
tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser mellan Parterna med
anknytning därtill.

15.3

Tillägg till och ändringar i Avtalet ska, för att vara bindande, göras skriftligen och
vederbörligen undertecknas av behöriga företrädare för parterna.

Skulle någon bestämmelse i Avtalet helt eller delvis vara eller bli ogiltig, olaglig eller
icke-applicerbar, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. lstället ska
Parterna genom förhandling ta fram lämpliga bestämmelser som ersättning till dessa
som så långt som möjligt återspeglar Parternas intentioner med avtalet. Dessa
ändringar ska göras i enlighet med punkt L5.2.

15.1

15.2

4138-22204761 , v. 2 Å,{t$



16 lnget bolag

Parternas bedömning är att den samverkan som sker enligt Avtalet inte innebär
tillskapandet av ett enkelt bolag och att lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla
bolag samt lag (L904:48) om samäganderätt inte ska vara tillämplig på Avtalet.

17 Tvist

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av svensk domstol
med Uddevalla tingsrätt som första instans.

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Ort:
Datum: ZO2-l - ll-10 Datum

ARWIDSRO SAMHÄLLSFASTIGHETER AB

Peter Zonabend enligt fullmakt

UDDEVALLA KOMMUN

Ort

ti t
m igandel

e74rzl

m ligandel

/nl luhtetln Bgrvar Å0orsso d

4138-22204761, v.2
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BILAGA 2

RÄKNEEXEMPET HYRA

Parterna är överens om att hyran för Projektet ska fastställas enligt en formel innebärande att samtliga projektkostnader

multipliceras med en överenskommen procentsats som baseras på den Ekonomiska Ramen för Projektet med nedanstående

förtydliganden. Projektkostnaderna (varvid noteras att full transparens kring nedanstående kostnadsposter ska tillämpas) ska

inkludera:

DEISUMMA

kostnader för markförvärv;

sanering, rivning och/eller andra åtgärder som krävs enligt detaljplan (t.ex. kompensatoriska åtgärder)

beroende på aktuell ansvarsfördelning vid markförvärvet;
projektledningskostnader (såväl interna som externa);
projekteringskostnader (förstudie, program, planering);

anslutningsavgifter och andra myndighetskostnader såsom detaljplanekostnader, exploateringsavgifter,
bygglovskostnader och förrättningskostnader m.m.;

försäkring;

samtliga kostnader för husentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.);
samtliga kostnader för markentreprenad (inklusive färdigprojektering m.m.);
kostnader för ej avdragsgill mervärdesskatt;

ÄTA (undantaget Ätn som Arwidsro ska svara för enligt Samverkansawalet) och oförutsett; och

eventuella bidrag eller stöd

202L-O9-0L

8 000 000 kr

1 000 000 kr

1 500 000 kr

6 500 000 kr

4 000 000 kr

1 000 000 kr

95 000 000 kr

20 000 000 kr
-kr

10 000 000 kr

1 000 000 kr

148 000 000 krSUMMA PROJEKTKOSTNADER

öVERENSKoMMEN PRoCENTSATS

ÅRtre snsHysRe (suMMA pRoiEKTKosTNADER x övEREsNKoMMEN pRocENTsATS)

Lokalarea (LOA) kvadratmeter

Hyra / kvm LOA

Tillägg hyra - varmhyra, krlkvm (LOA)

Tillägg hyra - Fastighetsskatt, krlkvm (LOA)

Debitering (Hyra + tillägg)

6,OO%

8 880 000 kr

s 000

r 776

2 026

1s0

100

'lr\



BILAGA 3 - PRELIMINÄR TIDPLAN
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SID  2

PRO G RAM BUDG ET
Om fattar arbetet utöver fram tagande av 
detaljprojektering och m yndighetsavgifter 
som  ingår i AFRY kostnadsbedöm ning för 
byggherrekostnader.

Sam tliga redovisade kostnader ingår som  
delm ängder i den ekonom iska ram en under 
rubrikerna; 

Projektledningskostnader 

Projekteringskostnader 
(förstudie, program , planering);

Anslutningsavgifter och andra 
m yndighetskostnader såsom  
detaljplanekostnader, exploateringsavgifter, 
bygglovskostnader och 
förrättningskostnader m .m .;

ÄTA och oförutsett



TID PLA N   PRO G RA M FA S
A V STÄ M N IN G  20 22-0 3-31

SID  3

Planbesked 

Uppdatering Ekonom isk ram

Sam råd, G ranskning, Antagande

Fastställa kvalitet och krav på 
Projektet genom  att projektera 
fram  program handlingar.

Kalkylering

Projektm öte

Kom m unfullm äktige

Styrgrupp 
stadsutveckling

Kom m unstyrelse

Detaljplan 

Fram tagande  av
förfrågningsunderlag 

A2

2022 2023 2024 2025 2026
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

A3

A4

A5

PRO G RAM FAS

Villkorade förvärvshandlingar

Upphandling av 
byggnation (LO U)

Byggnation

PLAN ERIN G SFAS

G EN O FÖ RAN EFAS
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2022-04-01 Dnr KS 2022/00227 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, beslut 

gällande allmänna handlingar  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till revideringar av 

kommunstyrelsens delegationsordning. Revideringarna berör avsnittet Utlämnande av 

allmän handling. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 2022-04-01 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förslaget till revideringar. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutanderätten inom kommunernas 

verksamheter. Beslutanderätt för kommunstyrelsens personal och utskott finns reglerad 

i kommunstyrelsens delegationsordning. 

  

Kommunledningskontoret förslag till revideringar. 

Kommunledningskontoret lyfter ett förslag till revidering av delegationsordningen 

avseende hantering av begäran av säkerhetsskyddsklassade handlingar. 

Kommunledningskontoret anser att beslutanderätten bör regleras tydligare för  

för att optimera förvaltningens arbetssätt och att fördela uppgiften till den funktion som 

arbetar närmast frågorna. 

 

Förslag till ny punkt, punkt 19b, Besluta att helt eller delvis avslå begäran om att få ta 

del av allmän handling, som är säkerhetsskyddsklassad, på grund av sekretess eller på 

annan grund, till exempel att handlingen inte finns eller att handlingen inte är en 

allmän handling. Förvaltningen föreslår att beslutanderätten delegeras till 

förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering. Förvaltningschefen föreslås 

vidaredelegera till säkerhetsskyddschef (SSC) och vid förfall för denne, biträdande 

säkerhetsskyddschef (Bitr SSC).  
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Förslag till ny punkt 21 b. Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om avslag 

på begäran om få ta del av allmän handling rörande säkerhetsskyddsklassad handling.  

Även för detta beslut föreslås kommunstyrelsen delegera till förvaltningschef med rätt 

till vidaredelegering. Förvaltningschefen föreslås vidaredelegera till 

säkerhetsskyddschef och vid förfall för denne, biträdande säkerhetsskyddschef.  

 

Ändring av delegation nr 21, Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om  

sekretess som föreslås få följande lydelse: Avge yttrande till domstol med anledning av 

beslut om avslag på begäran om att få ta del av allmän handling. Ändringen speglar 

förslaget till ny punkt 21 b. Förvaltningschefen föreslås fortsatt vara delegat och 

vidaredelegering föreslås utökas till avdelningschef för Juridik och administration (AC-

Jur) 

 

Förvaltningschef kommer på samma sätt föreslås att vidaredelegera beslutanderätten för 

delegation nr 19a, Besluta att helt eller delvis avslå begäran om att få ta del av allmän 

handling på grund av sekretess eller på annan grund, till exempel att handlingen inte 

finns eller att handlingen inte är en allmän handling, till avdelningschef Juridik och 

administration (AC-Jur). 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Säkerhetsskyddschef 

Säkerhetssamordnare  
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Försäljning av fastigheten Uddevalla Aröd 1:26 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Aröd 1:25 inkom under september 2021 med en förfrågan om 

direktanvisning berörande fastigheten Aröd 1:26 som ägs av Uddevalla kommun och 

som ligger i nära anslutning till Aröd 1:25, se bilaga 1.  

Aröd 1:26 utgjorde tidigare brandstationen i Ljungskile. Fastighetsägaren hyr i 

dagsläget ut fastigheten Aröd 1:25 till Starke Arvid som har funnits i lokalerna sedan 

början av 1980 talet. Starke Arvid är inne i en expansiv fas som innebär att de är i behov 

av ytterligare lokaler 

Sökanden uppger att lokalerna på Aröd 1:26 kommer att nyttjas till montering och 

lagerverksamhet, under den tid den nya detaljplanen, KS beslut 2020/00240, för att 

förtäta industriområdet fastställs. Därefter kan utbyggnad och nybyggnad genomföras. 

 

Kommunstyrelsen beslutade under november månad 2021 om att en direktanvisning av 

fastigheten Aröd 1:26 till Fyrstads fastighet AB, att två värderingar på Aröd 1:26 ska 

inhämtas som utgör grund för köpeskillingen samt att godkänna att ett köpeavtal mellan 

Fyrstads Fastighets AB och Uddevalla kommun upprättas berörande försäljning av 

fastigheten Aröd 1:26. 

 

Planeringsavdelningen tagit fram ett köpeavtal berörande försäljningen av fastigheten 

Aröd 1:26, se bilaga 2. 

 

Planeringsavdelningen har inhämtat två värderingar på Aröd 1:26, Värderingarna 

uppger en köpeskilling om 3 300 000 kronor, se värdering 1 Aröd 1:26, bilaga 3. 

respektive 3 200 000 kronor, se värdering 2 Aröd 1:26, bilaga 4. Då värderingarna ska 

utgöra grund för köpeskilling och är såpass nära varandra i värdering har en 

köpeskilling om 3 300 000 kronor beslutats. 

 

I samband med det pågående planarbetet har miljöavdelningen i Uddevalla kommun 

varit inblandad. De konstaterar att undersökningar och eventuell sanering av fastigheten 

Aröd 1:26 kommer behöva ske.  

Kostnader för undersökningar och eventuell sanering bekostas av verksamhetsutövaren, 

som i det fall är räddningstjänsten och således Uddevalla kommun. 

 

Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska godkänna upprättat 

köpeavtal mellan Fyrstads fastighet AB och Uddevalla kommun berörande fastigheten 

Uddevalla Aröd 1:26. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(3) 

2022-04-05 Dnr KS 2022/00101 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-04-05  

Förfrågan om markanvisning berörande Aröd 1:26, bilaga 1 

Köpeavtal, bilaga 2 

Värdering 1 Aröd 1:26, bilaga 3 

Värdering 2 Aröd 1:26, bilaga 4  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att godkänna upprättat köpeavtal mellan Uddevalla kommun och Fyrstads Fastighets 

AB berörande fastigheten Uddevalla Aröd 1:26. 

 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Aröd 1:25 inkom under september 2021 med en förfrågan om 

direktanvisning berörande fastigheten Aröd 1:26 som ägs av Uddevalla kommun och 

som ligger i nära anslutning till Aröd 1:25, se bilaga 1.  

Aröd 1:26 utgjorde tidigare brandstationen i Ljungskile. Fastighetsägaren hyr i 

dagsläget ut fastigheten Aröd 1:25 till Starke Arvid som har funnits i lokalerna sedan 

början av 1980 talet. Starke Arvid är inne i en expansiv fas som innebär att de är i behov 

av ytterligare lokaler 

Sökanden uppger att lokalerna på Aröd 1:26 kommer att nyttjas till montering och 

lagerverksamhet, under den tid den nya detaljplanen, KS beslut 2020/00240, för att 

förtäta industriområdet fastställs. Därefter kan utbyggnad och nybyggnad genomföras. 

 

Kommunstyrelsen beslutade under november månad 2021 om att en direktanvisning av 

fastigheten Aröd 1:26 till Fyrstads fastighet AB, att två värderingar på Aröd 1:26 ska 

inhämtas som utgör grund för köpeskillingen samt att godkänna att ett köpeavtal mellan 

Fyrstads Fastighets AB och Uddevalla kommun upprättas berörande försäljning av 

fastigheten Aröd 1:26. 

 

Planeringsavdelningen har inhämtat två värderingar på Aröd 1:26, Värderingarna 

uppger en köpeskilling om 3 300 000 kronor, se värdering 1 Aröd 1:26, bilaga 3. 

respektive 3 200 000 kronor, se värdering 2 Aröd 1:26, bilaga 4. Då värderingarna ska 

utgöra grund för köpeskilling och är såpass nära varandra i värdering har en 

köpeskilling om 3 300 000 kronor beslutats. 

 

 

I samband med det pågående planarbetet har miljöavdelningen i Uddevalla kommun 

varit inblandad. Miljötillsynsenheten känner inte till någon miljöteknisk 

markundersökning på fastigheten, men länsstyrelsen kan ha mer information ifall man 
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begär ut ett utdrag ur EBH-stödet (deras databas över potentiellt och konstaterat 

förorenade områden). 

 

Angående framtiden gäller följande för fastigheten Aröd 1:26: 

- Miljötillsynsenheten avser att inom de närmaste åren ställa krav på 

undersökning av föroreningssituationen på Aröd 1:26. Detta krav kommer att 

riktas mot verksamhetsutövaren (Räddningstjänsten). 

- Miljötillsynsenheten kommer inte att tillstyrka något bygglov för nybyggnation 

på Aröd 1:26 innan föroreningssituationen har undersökts. Om fastigheten visar 

sig vara förorenad så kan det även behöva göras en sanering innan nya 

byggnader får uppföras. 

- Miljötillsynsenheten kommer att efterfråga undersökning av 

föroreningssituationen om det tas fram en ny detaljplan (Miljötillsynsenheten 

har haft kontakt med planavdelningen angående behov av provtagning vid 

framtagande av ny detaljplan i Aröd). 

 

Kostnader för undersökningar och eventuell sanering bekostas av 

verksamhetsutövaren, som i det fall är räddningstjänsten och således Uddevalla 

kommun. 

 

Kommunledningskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen ska godkänna upprättat 

köpeavtal mellan Fyrstads fastighet AB och Uddevalla kommun berörande fastigheten 

Uddevalla Aröd 1:26. 

 

 

 

 

Malin Krantz Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd Hållbar Tillväxt  
 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till sökanden 

 



    DNR: KS 2021/563 
 
 
 

 
Från: Dennis Sandblom <Dennis.Sandblom@fyrstads.se> 
Skickat: torsdag 16 september 2021 12:28 
Till: Mattias Hagelberg 
Ämne: Markanvisning Aröd 1:26 
 

Hej Mattias. 
 
Fyrstads Fastighet äger idag Aröd 1:25 där vi har en hyresgäst vid namn Starke Arvid. De har funnits i 
lokalerna sedan tidigt 80-tal med producerande verksamhet och flertalet anställda. De är inne i en 
expansiv fas och har frågat oss om möjlighet att expandera på det område som de befinner sig på 
idag. Starke Arvid inleder nu ett projekt som startar inom 1-2 månader och kommer innebära en rejäl 
omsättningshöjning och ca 5 arbetstillfällen. En fastighet som skulle passa bra för deras tillväxtresa är 
den fastighet som kommunen äger och som idag står tom. Aröd 1:26.  
Vi är intresserade av en markanvisning på denna fastighet för att tillgodose deras behov och givetvis 
fler anställda till orten.  
Fastigheten skulle då omgående nyttjas till montering och lagerverksamhet. 
 
Med Vänliga Hälsningar Dennis Sandblom 
 
 

mailto:Dennis.Sandblom@fyrstads.se
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FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

 

Värdeutlåtande 
 

avseende fastigheten 
 

Aröd 1:26 
 

Uddevalla kommun 
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Uddevalla kommun 
 
 genom Sofia Bergkvist. 
 
Syfte Att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och att utgöra 

underlag för interna bedömningar. 
 
Värderingsobjekt Aröd 1:26 i Uddevalla kommun. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är januari 2022. 
 
Förutsättningar För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
 Värderingen förutsätter att fastigheten inte är belastad av några 

markföreoreningar eller liknande.  
 
 Alla intäkter är angivna exklusive mervärdesskatt. Kostnaderna in-

kluderar mervärdesskatt endast för bostäder och för lokaler där ej 
mervärdesskattepliktig verksamhet bedrivs. 

 
Underlag - Besiktning av värderingsobjektet 2021-01-04 utförd av Mia 

Gorusanovic tillsammans med representant från Uddevalla kom-
mun.  

 - Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 
 - Taxeringsuppgifter. 
 - Utdrag ur detaljplan. 
 - Marknadsinformation. 
 - Kartmaterial. 
 
 

BESKRIVNING 
 
Lagfaren ägare Uddevalla kommun  (Org.nr 212000–1397) 
 
Fastighetstyp Industrifastighet, tidigare brandstation. 
 
Läge Värderingsobjektet är beläget i Aröds industriområde i norra delen 

av Ljungskile, Uddevalla kommun. Avståndet till Uddevalla är drygt 
2 mil. Gatuadressen är Lyckåsvägen 4. 
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 Näromgivningen utgörs av andra verksamheter och skog. Kollek-
tiva kommunikationer finns inom gångavstånd. Närmsta service 
ligger i Ljungskile knappt 2 kilometer bort. Trafikleder nås på nära 
avstånd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Källa: Eniro 
 
Planförhållanden Värderingsobjektet omfattas av en detaljplan från 1972-09-01. Pla-

nen anger industriändamål. Genomförandetiden har gått ut.  
 
 Planarbete pågår för ny detaljplan i området. Den nya planens 

syfte är att pröva möjligheten för utökning av industriändamålet. 
Den nya planen anger fortsatt industriändamål för fastigheten.  

 

 Nytt planområde. 



Aröd 1:26 4(13) 
Uddevallas kommun 

 

 

Servitut, samfälligheter, 
inteckningar etc. Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda 
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS). 

 
Uthyrningsbara areor De uthyrningsbara areorna fördelade på lokaltyp och antalet en-

heter per lokaltyp framgår av tabellen. 
  

Lokaltyp Uthyrningsbar area Antal 

  m² %  enheter 

Kontor 157 31 1 

Lager 345 69 1 

Övrigt - - 1 

Summa 502 100 3 

 
 Areauppgifterna har hämtats från ritning. Kontrollmätning har ej 

utförts. 
 
Tomtbeskrivning Värderingsobjektets areal uppgår till 2 037 kvm. 
 
 Befintlig bebyggelse upptar ca 30% av tomten. Den obebyggda de-

len utgörs av asfalterade parkeringsplatser och asfalterade kör- 
och upplagsytor.  

 

 
 
Byggnadsbeskrivning Värderingsobjektet är bebyggt med industrihall. Byggnadsår är 

okänt, men är troligen omkring 80-talet.  
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 Byggnaden är grundlagd med betongplatta. Stommen utgörs av 
stål. Fasaderna är klädda med plåt. Fönstren är av varierande stan-
dard, äldre 2-glastyp och isolerglastyp. Taket är täckt med plåt. 

  
 Uppvärmningen sker med luftluftvärmepumpar och elradiatorer.  

Det finns avgasfläktar men utöver det finns ingen annan ventilat-
ion. Byggnaden är ansluten till nät för el och VA. 

 
 Byggnadens underhållsskick är normalgott för åldern. Något akut 

underhållsbehov föreligger inte.  
 
 Industrihallen har huvudsakligen normalgod standard. Golven är 

belagda med betong och väggar och undertak är av plåt. Det finns 
en elektrisk port. Hallen utgörs av ett enda stort utrymme.  

 
 I ena delen av hallen finns omklädningsrum, kontor, kök och kon-

ferensrum. Standarden är låg och skicket är eftersatt.  
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HYRESINTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
Hyror Värderingsobjektet är för tillfället vakant. Bedömda marknadshy-

ror redovisas detaljerat i bilagd tabell (Hyresgästspecifikation). 
 
 Hyrorna kan sammanfattas enligt tabellen. 
  

Lokaltyp Total Vakant Vakant m-hyra 

  area Area Totalt 

  m² m² kr/m² kr 

Kontor 157 157 700 110 180 

Lager 345 345 500 172 500 

Övrigt - - - 20 000 

Genomsnitt / Summa 502 502 602 302 680 

 
  
Vakans / Hyresrisk För närvarande är vakansläget som framgår av tabellen nedan. 
   

Lokaltyp % vid kalkylstart 

  Hyra Area 

Kontor 100 100 

Lager 100 100 

Övrigt 100 - 

Genomsnitt 100 100 
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 Av tabellen framgår för vilka lokaler framtida vakansantaganden 
har gjorts. 

   
Hyresgäst etc. Lokal- Area 

  

Vakansantagande 

  typ   
  

    

    m² 
  

fr.o.m. t.o.m. 

Industri Lager 345 
  

2022-01-01 2022-06-30 

Kontor, omklädningsrum, kök Kontor 157 
  

2022-01-01 2022-06-30 

Markhyra Mark - 
  

2022-01-01 2022-06-30 

 
Drift och underhåll Kostnaderna för drift och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder och avser kostnader som belöper på fastighetsä-
garen och exkluderar kostnader som betalas av hyresgästen. Kost-
naderna bedöms komma att utvecklas med inflationen. Kostnads-
bedömningen framgår av tabellen. 

  
Lokaltyp D&UH 

Totalt 

Drift & löp. UH Periodiskt 
UH   Admin. Övr. 

  kr/m² tkr kr/m² kr/m² kr/m² 

Kontor 125 20 25 50 50 

Lager 125 43 25 50 50 

Övrigt - - - - - 

Genomsnitt/Summa 125 63 25 50 50 

 
 I kostnaderna ingår ej kostnader för eftersatt underhåll eller hyresgästanpassningar som beaktas 

genom separata engångskostnader. Observera att det periodiska underhållet skall ses som ett årligt 
genomsnitt. Hänsyn har tagits till värderingsobjektets faktiska och förväntade framtida grad av 
mervärdeskatteregistrering. Vid vakanser väljer vi ibland att tillfälligt hålla ned kostnaden. 

 
Fastighetsskatt etc Värderingsobjektet är taxerat med typkod 828 (specialenhet, all-

män byggnad) och saknar därför taxeringsvärde och är skattebe-
friad. 

 

Driftnetto Aktuella och bedömda intäkter och kostnader ger driftnetto enligt 
tabellen. 

  
Driftnetto     

  kr/m² kr  

Aktuell hyra 304 152 584 

Drift & underhåll -125 -62 800 

Fastighetsskatt - - 

Driftnetto år 1 (helår) 179 89 784 

Driftnetto, normaliserat 477 239 880 

 
 Initialt driftnetto är omräknat till helår utifrån det momentana läget. Det normaliserade driftnettot 

är räknat på marknadshyra, långsiktig vakans och långsiktig fastighetsskatt etc. samt utan hänsyn 
till eventuellt extraordinärt underhåll. 
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VÄRDERING Metodtillämpning 
 
 Syftet med värderingen är att bedöma värderingsobjektets mark-

nadsvärde. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset 
vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna 
marknaden. 

 
 Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig av-

kastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalnings-
strömmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och un-
derhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituat-
ion. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktav-
kastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fas-
tighetsköp. 

 
 

 Marknadsanalys  
 
Allmänt Vi har för närvarande ett starkt konjunkturläge med stor efterfrå-

gan på både varor och tjänster. Stark efterfrågan har, i kombinat-
ion med utbudsbegränsningar, logistikproblem och stigande råva-
rupriser och elpriser, medfört till högre konsumentpriser och höjd 
inflation. Riksbanken bedömer dock att prisökningar till följd av 
utbudsstörningar kommer att vara övergående, varför Riksbanken 
valde under det senaste mötet i november att hålla reporäntan 
oförändrad på 0 % och att fortsätta köpa obligationer för ytterli-
gare 37 miljarder kr under det första kvartalet 2022. 

 
Under det fjärde kvartalet har vi sett en ökad smittspridning av Co-
vid-19. Om nya virusvarianter utvecklas som vaccinen inte ger 
skydd mot riskerar ekonomin att påverkas. I slutet av november 
rapporterades exempelvis om en ny virusvariant i Sydafrika vilket 
fick börserna att gå ned. 
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Fastighetsmarknaden Aktiviteten på transaktionsmarknaden är stor och fram till och 

med september omsattes fastigheter för ett värde om strax under 
200 miljarder kr. Transaktionsmarknaden har under året präglats 
av flera stora strukturförvärv, bl.a. Heimstadens förvärv av Akelius, 
Corems förvärv av Klövern och Castellums förärv av Kungsleden. 

 
Tillgången till kapital är god och för närvarande finns det fler kö-
pare än säljare på marknaden. Intresset är störst för bostäder, 
samhällsfastigheter och logistik. Under senare tid har dock inve-
sterarna även visat ett ökat intresse för kontor, hotell och köp-
centrum vilket tyder på att investerarna ser mer positivt på seg-
mentens utveckling framöver. 

 
Bankernas utlåning mot fastighetsbranschen har ökat under pan-
demin; både mot kommersiella fastigheter och mot den privata 
bostadsmarknaden.    

 
Senast 2045 har Sverige som mål att inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser i atmosfären. För bygg- och fastighetssektorn som 
idag står för ca 20 % av utsläppen har detta medfört ett ökat fokus 
på hållbarhetsfrågor; allt ifrån nya regelverk till teknisk innovation.  

 
KPI steg med 2,8 % på årsbasis i oktober 2021 vilket medför att 
merparten av lokalhyrorna höjs lika mycket till 2022. 

 
Hyresmarknaden  Efter en lång period av stark hyrestillväxt på kontorsmarknaden, 

särskilt i storstäderna och i större regionsstäder, har hyrestillväx-
ten stannat av. Kontorshyresgäster letar i allmänhet efter mo-
derna och yteffektiva lokaler i etablerade kontorsområden med 
bra kollektivtrafik. Vakanserna finns främst i det äldre kontorsbe-
ståndet som har tappat i attraktionskraft. Företagen tar tid på sig 
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att utvärdera lokalbehoven vilket resulterat i att uthyrningsproces-
ser numera tar längre tid och flera pågående hyresförhandlingar 
har pausats och skjutits fram i tiden. 

 
Butikshyresnivåerna är pressade och vakanserna ökar. Många bu-
tiker har svårt att betala hyran på grund av minskad omsättning. 
Livsmedelshandeln och viss lågprishandel uppvisar dock god för-
säljning och utgör därmed ett undantag.  

 
Under senare tid ser vi en tudelad hyresutveckling för såväl indu-
stri-, lager och logistiklokaler där den mattats av i vissa regioner 
men är fortsatt stark i andra. E-handelns expansion har medfört en 
stor efterfrågan på moderna logistiklokaler och segmentet har un-
der de senaste åren uppvisat en stark hyresutveckling.  

 
Den genomsnittliga hyreshöjningen för landets bostadshyror 2021 
uppgick till 1,4 %.    

 
Marknad avseende 
värderingsobjektet Hyresnivåerna för industrilokaler i äldre byggnader i B/C-läge be-

döms ligga i intervallet 400 – 1 000 kr/kvm (exkl värme och fastig-
hetsskatt). Direktavkastningskraven för industrifastigheter i B/C-
läge bedöms ligga i intervallet 7,00 – 8,00 %. 

 
 

 Ortspris 
 
 I närliggande området har ett fåtal köp av industrifastigheter in-

träffat de senaste tre åren.  
 
 Fastigheten intill värderingsobjektet såldes i slutet av 2019. Priset 

var 2,25 Mkr vilket motsvarar ca 11 000 kr/kvm.  
 
 Köpeskillingar för köp gjorda i grannkommuner och i jämförbara 

lägen exempelvis lägen längs med E6 mellan Uddevalla och 
Kungälv återfinns främst inom intervallet 5 000 – 10 000 kr/kvm.  

 
 En stor del av alla fastighetsförvärv sker numera i bolagsform innebärande att köpeskillingen inte 

blir offentlig via lagfarten. Vidare sker många fastighetsförvärv i ”portföljform”. Detta innebär var 
för sig och sammantaget att information om köpeskillingar för de enskilda fastigheterna och portföl-
jerna får sökas direkt från initierade parter eller andra tillförlitliga källor. 

 

 Omdöme om värderingsobjektet 
 
 Enligt FMI (Forums FastighetsMarknadsInformation) är värderings-

objektets läge i orten klassat enligt: 
 Industri B/C 
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 Läget bedöms som gott med närhet till E6. Det finns potential i 

samband med ny detaljplan som medger mer verksamheter i om-
rådet.  

 
 Vakansgraden är högre än normalt och kan förväntas bli lägre på 

sikt. 
 
 Byggnadens underhållskick innebär att inga omfattande under-

hållsåtgärder behöver vidtagas under den närmsta framtiden. Det 
finns en del behov av att fräscha upp lokalerna, kontoret och om-
klädningsrummen.  

 
 Den mest sannolike köparen av värderingsobjektet är ett mindre 

fastighetsbolag, en verksamhet i området som vill utöka sin verk-
samhet eller en egenanvändare. Försäljningstiden bedöms vara 
relativt kort. 

 
 Ovanstående indikerar sammantaget att direktavkastningskravet 

för värderingsobjektet bör ligga i intervallet 6,75 – 7,25 % och vär-
det i intervallet 6 000 – 7 000 kr/kvm. 

 
 

 Kassaflödesanalys 
 
 Metoden innebär en analys av de framtida betalningsströmmar 

som en förvaltning av värderingsobjektet kan antas generera. Ett 
avkastningsbaserat nuvärde framräknas utgående från kalkylperi-
odens driftnetton efter investeringar och restvärdet (dvs. det to-
tala kapitalet vid kalkylslut). I förekommande fall görs olika värde-
tillägg eller värdeavdrag. Som beräkningshjälp användes en kassa-
flödeskalkyl. Kalkylens indata och utdata framgår nedan. 

 
Kalkylränta / 
Direktavkastningskrav  

Kassaflödesindata     

      

Direktavkastning restvärde 7,00 % 

- Kontor 7,00 % 

- Lager 7,00 % 

- Övrigt 7,00 % 

Kalkylränta på totalt kapital 9,14 % 

Inflation/KPI: 2% per år.     

Kalkylperiod: 5 år (2022-01-01 - 2026-12-31)   
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 Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och 
består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg. 
Kalkylräntans storlek beror på marknadens krav på risktillägg vilket 
varierar med värderingsobjektets typ, läge, alternativa använd-
ningsmöjligheter, hyresgäst- och kontraktssammansättning mm. 

 
 Restvärdet vid kalkylslut beräknas utifrån ett bedömt direktavkast-

ningskrav på det prognostiserade driftnettot vid kalkylslut. 
 
Nyckeltal Kassaflödeskalkylen ger med givna förutsättningar resultat enligt 

tabellen. 
  

Nyckeltal     

      

Marknadsvärde 3 300 000 kr 

- Nuvärde av restvärde 2 442 716 kr 

- Nuvärde av driftnetton 877 700 kr 

Direktavkastning, år 1 2,72 % 

Direktavkastning vid kalkylslut 7,00 % 

Värde kr/m² 6 568 kr/m² 

Värde/taxeringsvärde -   

      

 
 Direktavkastningen är beräknad på kalkylresultatet med justering för eventuella värdetillägg och 

värdeavdrag. 

 
 Bedömd utveckling av effektiv hyra och driftnetto efter investe-

ringar under kalkylperioden framgår av nedanstående diagram. 
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Känslighetsanalys För att bättre kunna bedöma osäkerheten i värdebedömningen 
har vi låtit en av parametrarna; marknadshyra för lokaler, vakans-
grad, drift och underhåll, inflation, kalkylränta och direktavkast-
ningskrav vid kalkylslut förändras när övriga faktorer är oföränd-
rade. Förändring av indata och av avkastningsvärdet framgår av 
tabellen. 

  
Parameter Ändring indata   Värdeförändring 

  enhet antal   tkr % 

Marknadshyra för lokaler (ej bostäder) % 10   422 13 

Vakansgrad %-enheter 10   -437 -13 

Drift & underhåll % 10   -90 -3 

Inflation %-enheter 1   178 5 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter 1   -420 -13 

Kalk.ränta & Direktavk. vid kalk.slut %-enheter -1   562 17 

 
 

MARKNADSVÄRDE 
 
 Marknadsvärdet av fastigheten Aröd 1:26 i Uddevallas kommun 

bedöms vid värdetidpunkten januari 2022 till: 
 

Tre miljoner trehundratusen kronor 
[ 3 300 000 kr ] 

 
 OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan. 

 
 
 
Göteborg 2022-01-12 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
 
 

Mia Gorusanovic    Torgny Gunnarsson 
Civilingenjör    Civilingenjör 

 
 
Bilagor; 
1. Kassaflödeskalkyl 
2. Hyresgästspecifikation 
3. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS) 
4. Kartor 
5. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESKALKYL 

 
 

Kassaflöde 
  ÅR 2022 2023 2024 2025 2026 

Bedömd helårsinflation   2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
kr/m² 2022           

Hyror, lokaler 563 283 288 294 300 306 

Vakans/hyresrisk, lokaler -279 -140 - - - - 

Hyror, mark, garage mm - 20 20 21 21 22 

Vakans/hyresrisk, mark mm - -10 - - - - 

Effektiv hyra 304 153 309 315 321 328 
              

Drift & Löpande underhåll -75 -38 -38 -39 -40 -41 

Periodiskt underhåll -50 -25 -26 -26 -27 -27 

Kostnader -125 -63 -64 -65 -67 -68 
              

Driftnetto 179 90 245 250 255 260 
              

 

 

Nyckeltal 
Initialt driftnetto, helår (tkr)   -63   Restvärde kalkylslut (tkr) 3 784 

Norm. driftnetto, helår (tkr)   240         

Kalkylränta driftnetton, snitt (%)   9,14         

Kalkylränta restvärde (%)   9,14   Marknadsvärde kr/m² 6 568 

Direktavkastning, initial, %   -   Marknadsvärde/taxeringsvärde (V/T) - 

Direktavkastning vid kalkylslut, % 7,00     
 

 

Kalkylresultat 

Värdetidpunkt januari 2022 (kalkylstart 2022-01-01) 
              

Nuvärde av driftnetton (tkr)         878   

Nuvärde av restvärde (tkr)         2 443   

SUMMA (tkr)         3 320   

              

MARKNADSVÄRDE (avrundat) (tkr)       3 300   
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HYRESGÄSTSPECIFIKATION 
Hyresgäst etc. Lokal- Total   Bedömd marknadshyra   

  typ area   Exkl. tillägg   Totalt exkl. f-skatt   

    m²   kr kr/m²   kr kr/m² Not 

Industri Lager 345   172 500 500   172 500 500 - 

Kontor, omklädningsrum, kök Kontor 157   110 180 700   110 180 700 - 

Markhyra Mark -   20 000 -   20 000 - - 

Summor / Genomsnitt   502   302 680 602   302 680 602   
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VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, 111 56  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Södra Promenaden 59, 211 38  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Sankt Persgatan 27, 602 33  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Sundsvall 
Klökanvägen 8, 857 53  Sundsvall 
Tel 070 229 05 15 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Skomakargatan 2, 722 11 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 
 



 

  
 
 
 
 
   GÖTEBORGS VÄRDERINGSINSTITUT  
  Minkgatan 2, 426 71 Västra Frölunda  
  Tel 031-13 23 11 / 0708-83 66 63  
  Web www.gvi.se Email info@gvi.se  
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Göteborg 2022-01-25 
 
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
1. Uppdraget 
 
- Uppdragsgivare, syfte, värdetidpunkt, värderingsunderlag mm 
 
 
2. Objektsbeskrivning 
 
- Ägare, läge, områdesbeskrivning, taxeringsvärde, byggnadsbeskrivning mm 
 
 
3. Ekonomisk redovisning 
 
- Fastighetsskatt, hyresförhållanden, drift- och underhållskostnader mm 
 
 
4. Marknadsvärdebedömning 
 
- Ortsprismetoden, intäkts-/kostnadskalkylen, känslighetsanalys mm 
 
 
5. Slutlig värdebedömning 
 
- Slutlig marknadsvärdebedömning 
 
 
 
Bilagor  
 
Fotografier 
Kartor 
Fastighets-/taxeringsinformation 
Allmänna Villkor för Värdeutlåtande 

  



Uddevalla Aröd 1:26 
 

Regulated by RICS   Göteborgs Värderingsinstitut 
2 

 

1. UPPDRAGET 
 

1.1 Uppdragsgivare  
Uddevalla kommun genom Sofia Bergkvist. 
 

1.2 Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde och skall användas vid överlåtelse. Med 
marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en viss 
tidpunkt - den s.k. värdetidpunkten. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. 
 

1.3 Värderingsobjekt 
Fastigheten Uddevalla Aröd 1:26, Ljung distrikt. 
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1.4 Värdetidpunkt    
Värdetidpunkten är januari 2022. 
 

1.5 Förutsättningar  
Värderingen baseras bl.a. på besiktning av fastigheten 2022-01-12 av Martin Kylhov. Vid besiktningen har 
lokalerna och den yttre miljön studerats. En närmare beskrivning av byggnaden/lokalerna återfinns i 
byggnadsbeskrivningen nedan. Besiktningen är ej av sådan art att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller 
köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Någon miljökontroll har ej utförts avseende 
föroreningar i mark mm och således ingår det ej i värderingsuppdraget att ta hänsyn till den eventuella 
värdepåverkan detta kan innebära. För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej 
annat framgår nedan. 
 

1.6 Värderingsunderlag   
- Underlag från Sofia Bergkvist 
- Bedömda hyresförhållanden 
- Bedömda drifts- och underhållskostnader 
- Marknadsinformation från DATSCHA 
- Kartmaterial 
- Fastighets- och taxeringsinformation 
- Ortsprismaterial 
 
Resultatet av värderingen är baserat på riktigheten i ovan angivna uppgifter och undertecknat företag ansvarar 
inte för eventuella fel beroende på dessa uppgifter. 
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2. OBJEKTSBESKRIVNING 
 

2.1 Allmänna uppgifter  
 

Lagfaren ägare    
Uddevalla Kommun, Org nr: 212000-1397. 
 

Fastighetstyp    
Bedömd industrifastighet med lager/industri mm.  
 

Adress     
Lyckåsvägen 4, 459 30 Ljungskile. 
 

2.2 Läge/område  
Fastigheten är belägen i Ljungskile inom västra Aröds industriområde med närhet till E6:an. Området består 
huvudsakligen av industri/handelsfastigheter med blandade verksamheter. Läget framgår av bifogad karta. 
 

2.3 Kommunikationer   
Allmänna kommunikationer med buss inom området. 
 

2.4 Planförhållanden  
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Detaljplanen (Byggnadsplanen) är fastställd 1972-09-01. 
Befintlig byggnation förutsätts uppfylla alla erforderliga myndighetskrav och ha erhållit alla erforderliga 
myndighetstillstånd.  
Fastigheten är belägen inom ett område där det pågår en detaljplaneprocess. Planförslagets syfte är att inom 
västra Aröds industriområde pröva möjligheten för en utökning av industriändamålet. 
 

2.5 Servitut m.m.  
Förmån: Väg. Andel i gemensamhetsanläggning Uddevalla Ljungs-Hälle GA:7. Se bifogad fastighetsinformation. 
Redovisningen av rättigheter kan vara ofullständig. 
 

2.6 Taxeringsvärde  
Fastigheten är taxerad med typkod 828, Specialenhet, allmän byggnad och har ej åsatts något taxeringsvärde. 
 

2.7 Inteckningar  
Inga uppgifter om eventuella inteckningar i bifogad fastighetsinformation. Några uppgifter om befintlig 
belåning har ej erhållits. 
 

2.8 Miljö  
Enligt vår bedömning förutsätts fastigheten vara lämplig för nuvarande användningsområde. Miljöbelastning 
bedöms ej finnas och det är inte troligt att en skuld/kostnad uppstår som ett resultat av rådande miljösituation 
samt att nuvarande eller blivande annan verksamhet kan bedrivas utan att åläggas hinder eller begränsningar 
med hänvisning till gällande miljölagstiftning. 
 

2.9 Tomtbeskrivning  
Fastigheten, som har en areal av 2 037 m², har till större delen asfalterade körytor, uppställningsytor och 
parkeringsytor.  
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2.10 Byggnadsbeskrivning  
På fastigheten finns uppfört en byggnad (hall) i 1-2 plan. Fastigheten är troligen bebyggd på 1970-talet. 
Byggnaden inrymmer en högdel i 1 plan med en takhöjd om ca 5 m till underkant av balk samt en automatisk 
takskjutport. Övriga lokaler med personalutrymmen och möjliga kontors-/konferensrum i 2 plan. Byggnadens 
lokaler har en normal och till viss del äldre standard avseende ytskikt, inredning och utrustning. Byggnadens 
olika delar har en normal/äldre byggnadskvalitet med ett normalt underhållsskick.  
 
Konstruktion med stålstomme på betongplatta på mark. Fasader med plåt. Yttertak med plåt. Fönster med 2/3-
glas isoler och kopplade 2-glas. Uppvärmning med 4 st luftvärmepumpar och direktverkande elradiatorer. 
Ventilation med självdrag och mekanisk ventilation.  
 

2.11 Uthyrningsbara ytor  
Fastighetens uthyrningsbara ytor redovisas i nedanstående tabell. Dessa har hämtats från erhållet underlag  
och har ej kontrollmätts av undertecknad.  
 

Uthyrbar area Area Fördelning 

  (m2) (%) 

      

Lager/industri, plan 1 345 65% 

Kontor/personal mm, plan 1-2 188 35% 

Uppställningsytor, bedömd area 1 000 - 

      

Summa area/andel, exkl mark 533 100% 
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3. EKONOMISK REDOVISNING 
 

3.1 Fastighetsskatt  
Fastigheten är för tillfället taxerad som en specialenhet, vilket är en fastighet med byggnad som används  
för samhällsnyttigt ändamål (specialbyggnad) och tomtmark till sådan byggnad. Alla specialenheter är 
klassificerade som skatte- och avgiftsfria.  
 

3.2 Hyresförhållanden  
Fastigheten har tidigare använts som brandstation. Fastighetens lokaler mm är väl lämpade för lager/industri. 
Efterfrågan på lokalerna och uppställningsytorna med hänsyn till fastighetens läge och utformning bedöms vara 
normal. Fastigheten bedöms med nuvarande förutsättningar ha en långsiktig hyresrisk om 8,5 % som i första 
hand avser bedömda hyresförhållanden.  
 
Bedömda marknadshyror är bedömda efter den marknadshyresnivå som gäller inom närområdet och liknande 
områden för likvärdiga lokaler mm. Bedömda hyror är baserade på vår kännedom om marknaden och tidigare 
utförda värderingar av liknande lokaler mm samt på oberoende marknadsinformation från Datscha. I tabellen 
nedan redovisas bedömd marknadshyra (kallhyra). 
 

Area Utgående hyra 2022 Bedömd marknadshyra 2022 

  (kr) (kr/m2) (kr) (kr/m2) 

          

Lager/industri, plan 1 - - 172 500 500 

Kontor/personal mm, plan 1-2 - - 112 800 600 

Uppställningsytor, bedömd area - - 50 000 50 

          

Summa - - 335 300 629 

 

3.3 Drift- och underhållskostnader  
Bedömda kostnader för drift och löpande underhåll samt avsättning för periodiskt underhåll (exkl värme, el,  
va, inre uh) är angivna enligt nedan. Dessa är bl.a. baserade på byggnadens/lokalernas typ, ålder, skick och 
standard. Bedömningen är gjord utifrån erhållna uppgifter, vår erfarenhet av likvärdiga objekt samt 
schablontal.  
 

Area Drift Per. underhåll Totalt drift- och underhåll 

  (kr/m2) (kr/m2) (kr/m2) (kr) 

          

Lokaler, totalt 65 60 125 66 625 

Uppställningsytor 4 3 7 7 000 

     

Summa - - 138 73 625 
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3.4 Driftsekonomiska data i sammanfattning   
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av driftsekonomiska data för år 2022. 
 

Resultat     

  (kr) (kr/m2) 

      

 + Utgående/bedömda hyror 335 300 629 

 - Bedömd hyresrisk 8,5 % 28 501 53 

 - Drift- och underhåll 73 625 138 

 - Fastighetsskatt 0 0 

   

Driftnetto 233 175 437 
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4. MARKNADSVÄRDESBEDÖMNING 
 

4.1 Definition av marknadsvärde  
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden vid en 
viss tidpunkt - den s.k. värdetidpunkten. Normal försäljning innebär att försäljningen sker frivilligt under 
offentliga förhållanden och under en normal marknadsföringstid. Observera att marknadsvärdet inte kan 
bestämmas utan endast bedömas. 
 
Marknadsvärdebedömningen görs genom en kombination av två metoder, dels med en ortsprismetod och dels 
med en marknadsanpassad intäkts-/kostnadskalkylen. 
 
Ortsprismetoden innebär att man vid värdetidpunkten försöker bedöma marknadsvärdet med stöd av 
historiska fakta medan man med intäkts-/kostnadskalkylenen försöker bedöma marknadsvärdet med stöd av 
ekonomiska prognoser för fastigheten. 
 

4.2 Värderingsprincip – Ortsprismetoden  
Ortsprismetoden bygger på jämförelser med köp av liknande fastigheter. Köpeskillingarna kan antingen 
jämföras direkt eller ställas i relation till någon egenskap hos fastigheterna såsom uthyrningsbar area, 
driftnetto eller taxeringsvärde. Hänsyn skall även tas till den värdeförändring som skett mellan tidpunkten för 
köpen och värdetidpunkten. Metoden har fördelen att den ger en direkt indikation på marknadsvärdet. 
Begränsningen är att det ofta, speciellt vid värdering av mer udda objekt, saknas tillräckligt antal jämförbara 
köp. 
 

4.3 Värdebedömning 
Gallringskriterier: 
- Område  Ljungskile med omnejd 
- Köpetidpunkt  2019- 
- Typkod  400- 
- Värdeår  1960- 
 

Vi har analyserat försäljningar av jämförbara industrifastigheter inom aktuella områden. Värdeutvecklingen 
under de senaste tre åren bedöms ha varit avvaktande till ökande. Rubricerad fastighet bedöms och jämförs, 
utifrån sitt byggnadsår, läge, utförande, standard och hyresintäkter. De flesta försäljningar av kommersiella 
fastigheter sker i bolagsform, vilket delvis gör att ortsprismetoden blir bristfällig för värdebedömningen av 
denna typ av fastighet. Marknadsvärdebedömningen baseras även på resultatet av intäkts-/kostnadskalkylen. 
 

4.4 Värderingsprincip – Intäkts-/kostnadskalkylen   
Värdet konstitueras av den framtida nytta en ägare kan ha av fastigheten. Intäkts-/kostnadskalkylen utförs via 
en analys av de betalningsströmmar fastigheten ger upphov till under kalkylperioden. Avkastningsvärdet är 
beräknat med en s.k. cash-flow analys och är summan av nuvärdet av de driftnetton under kalkylperioden samt 
nuvärdet av restvärdet vid kalkyl-periodens slut. Beräkningarna är gjorda med en bedömd långsiktig 
marknadsmässig kalkylränta. Kalkylen innehåller nominella in- och utbetalningar före skatt. Denna 
marknadsvärdebedömning tar inte ställning till värderingsobjektets framtida värdeutveckling utan kan endast 
sägas utgöra en bedömning av vilka förväntningar om framtida värdeförändring som föreligger på dagens 
fastighetsmarknad. 
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4.5 Bedömd direktavkastning  
Direktavkastningen speglar risker och möjligheter i värderingsobjektet och påverkas därför särskilt av  
användning, läge och hyresnivå. Vårt val av direktavkastningskrav är baserad på vår kännedom om marknaden  
och tidigare utförda värderingar av liknande fastigheter/lokaler samt på oberoende marknadsinformation från  
Datscha.  
 

Direktavkastning Hyra Hyra, % Vald direkt- Andel 

      avkastning   

          

Lokaler + uppställningsytor 335 300 100,0% 7,25 7,25 

          

Summor 335 300 100%   7,25 

 
Valet av direktavkastningskrav för lokalerna mm är baserat på ytornas standard, utformning, hyresnivå samt 
fastighetens läge. Vi har viktat direktavkastningen i förhållande till hyresfördelningen inom fastigheten och 
erhållit en genomsnittlig direktavkastning omkring 7,25 %. 
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4.6 Kalkylförutsättningar 
Kalkylperiod 
2022 t.o.m. 2031. 
 
Hyra 
Hyran år 2022 är den bedömda hyran. Hyresutvecklingen bedöms på sikt öka med inflationen. 
 
Hyresrisk 
Hyresrisk bedöms till 8,5 % över tiden. 
 
Drift/underhåll 
Drift/underhåll och periodiskt underhåll bedöms öka med inflationen. 
 
Fastighetsskatt 
Fastighetsskatt enligt nu gällande regler och förutsättningar. 
 
Inflation 
Inflationen bedöms till 2 % under kalkylperioden. 
 
Lån och räntesats 
Antagna förutsättningar: Ett kalkyllån med 50 års rak amortering antas till en nivå om 60 % av bedömt 
marknadsvärde. Räntan bedöms till 2,50 %. 
  
Restvärde, direktavkastning 
Restvärdet har bedömts genom att driftnettot året efter kalkylperiodens slut har dividerats med ett bedömt 
långsiktigt direktavkastningskrav. Detta grundar sig på analyser av kända fastighetsköp. Driftnettot året efter 
kalkylperiodens slut skall vara ett långsiktigt, normaliserat driftnetto.  
 
Vårt val av direktavkastningskrav är baserad på vår kännedom om marknaden och tidigare utförda värderingar 
av liknande fastigheter samt på oberoende marknadsinformation från Datscha. Direktavkastningskravet 
bedöms ligga kring 7,25 %, se rubriken 4.5 ovan. Marknadsvärdets nominella värdeutveckling är i princip 
baserad på fastighetens produktions-förmåga under kalkylperioden och blir i genomsnitt 2 % per år. 
 
Kalkylränta 
Kalkylräntan utgör ett nominellt förräntningskrav på total avkastning. Den består av bedömt direkt-
avkastningskrav och bedömd inflation. I kalkylräntans storlek finns en riskpremie som bedöms bl.a. efter 
fastighetens typ, läge och skick. Kalkylräntan har bedömts till 9,45 % och består av ovanstående bedömda 
direktavkastning och en bedömd inflation på 2 %. 
 
Övrigt 
Det bör noteras att prognoser avseende betalningsströmmar och bedömd värdeförändring mm endast ingår 
som en del i värdebedömningen och kan inte till någon del tas som en utfästelse om framtida utfall. 
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4.7 Avkastningsvärde   
Cash-flow analysen baseras på ovan angivna kalkylförutsättningar. Alla värden i nominella belopp. 
 

KALKYL I TKR                       

ÅR Vtp. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

                        

HYRA  335 342 349 356 363 370 378 385 393 401 

Bedömd hyresrisk   29 29 30 30 31 31 32 33 33 34 

Drift- och underhåll  74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 

Fastighetsskatt   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DRIFT  74 75 77 78 80 81 83 85 86 88 

                        

DRIFTNETTO   233 238 243 247 252 257 263 268 273 279 

                        

RÄNTA  48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 

AMORTERING   38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

            
BETALNETTO   147 152 158 164 170 176 182 188 194 201 

            
BEDÖMT MV 3200 3264 3329 3396 3464 3533 3604 3676 3749 3824 3901 

LÅN 1920 1882 1843 1805 1766 1728 1690 1651 1613 1574 1536 

EGET KAPITAL 1280 1382 1486 1591 1697 1805 1914 2025 2137 2250 2365 

                        

                        

AVKASTNINGSVÄRDE       Tkr   LÖNSAMHETSTAL     % 

                        

Nuvärdet av driftnetto under kalkylperioden 1598  Internränta på eget kapital  16,8% 

Nuvärdet av restvärde år 2031     1610               

                   

TOTALT AVKASTNINGSVÄRDE     3208               

 

4.8 Kalkylresultat    
Cash-flow kalkylen ger med givna förutsättningar ett värde av ca 3.200.000 kr motsvarande ca 6.000 kr/m² 
uthyrbar area. 
 

4.9 Likviditetsanalys  
Fastigheten bedöms med ovan nämnda vakans ge ett årligt driftnetto i 2022-års nivå av ca 233.000 kr. Utifrån 
den redovisade cash-flow kalkylen med ovan angivna förutsättningar framgår att betalnettot är positivt under 
hela perioden. 
 

4.10 Känslighetsanalys   
För att bättre kunna bedöma noggrannheten i värdebedömningen (genom intäkts-/kostnadskalkylen) låter vi 
de viktigaste värdepåverkande faktorerna variera inom de intervall vi bedömer som rimliga. Övriga faktorer 
förutsätts vara oförändrade.  
 

Förändring av (parameter) Variation Marknadsvärde (tkr) 

        

Direktavkastning +/- 0,75 procentenhet 2 915 3 587 

Marknadshyra -/+ 10,0 procent 2 793 3 639 

Drift- och underhåll +/- 30,0 procent 2 912 3 521 
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5. SLUTLIG VÄRDEBEDÖMNING  
 
5.1 Resultat   
Ortsprismetoden  Se rubriken 4.3 ovan  
   
Intäkts-/kostnadskalkylen  3.200.000 kr 
 

5.2 Sammanfattning  
Fastigheten är belägen i Ljungskile inom västra Aröds industriområde med närhet till E6:an. Fastigheten, som 
har en areal av 2 037 m², har till större delen asfalterade körytor, uppställningsytor och parkeringsytor. På 
fastigheten finns uppfört en byggnad (hall) i 1-2 plan. Fastigheten är troligen bebyggd på 1970-talet. Byggnaden 
inrymmer en högdel i 1 plan med en takhöjd om ca 5 m till underkant av balk samt en automatisk takskjutport. 
Övriga lokaler med personalutrymmen och möjliga kontors-/konferensrum i 2 plan. Byggnadens lokaler har en 
normal och till viss del äldre standard avseende ytskikt, inredning och utrustning. Byggnadens olika delar har en 
normal/äldre byggnadskvalitet med ett normalt underhållsskick. Efterfrågan på lokalerna mm med hänsyn till 
fastighetens läge och utformning bedöms vara normal. Fastigheten bedöms med nuvarande förutsättningar ha 
en långsiktig hyresrisk om 8,5 %. 
 
Efter utvärdering av resultaten av värderingsmetoderna anser vi att marknadsvärdet för fastigheten  
Uddevalla Aröd 1:26 är: 
 
Marknadsvärde   3.200.000 kr /Tremiljonertvåhundratusenkronor/ 
 
Prisspridning   +/- 5 % 
 
Värdetidpunkt   Januari 2022 
 

5.3 Nyckeltal   
Utifrån utgående/bedömda hyror, drift- och underhållskostnader mm motsvarar marknadsvärdet följande: 
 

Nyckeltal         

          

Direktavkastning       7,25% 

Kalkylränta       9,45% 

Bruttokapitaliseringsfaktor   10,4 

Marknadsvärde/taxeringsvärde   - 

Uthyrningsbar area kr/kvm     6004 

 
 
Göteborg 2022-01-25 
Göteborgs VärderingsInstitut och Partner KB 

 
Martin Kylhov   
Av SAMHÄLLSBYGGARNA auktoriserad fastighetsvärderare   
MRICS – Property Valuation 
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-04-07 Dnr KS 2022/00165 

  

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Ansökan om sponsring från IK Oddevold för Oddebollen 

fotbollscup 2022, ärendenummer 17564 

Sammanfattning 

IK Oddevold har inkommit med en ansökan om sponsring med 150 000 kronor till 

Uddevalla kommun. Oddebollen är en av Sveriges största fotbollscuper på gräs för 

ungdomar, flickor och pojkar. De flesta matcherna spelas på Bodelefältets gräsplaner 

vid Gustafsberg i Uddevalla, men även andra planer runt i Uddevalla används.  

Ca 3500 aktiva spelare och ledare kommer till Uddevalla. Deltagarna kommer från  

stora delar av Sverige och Norge, samt runt 25 000 besökare under cupens 3 dagar från 

stora delar av Sverige enligt ansökan. I år arrangeras turneringen för 35:e gången i 

Uddevalla. Turneringen är sanktionerad av Bohusläns Fotbollförbund och Svenska 

Fotbollförbundet.  

År 2020 och 2021 tvingades IK Oddevold att ställa in turneringen pga Covid-19.  

Uddevalla kommun har tidigare sponsrat IK Oddevold för Oddebollen med 75 000 

kronor.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-07 

Avtal mellan Uddevalla kommun och IK Oddevold gällande Oddebollen, 2022-04-07 

Ansökan om sponsring från IK Oddevold gällande Oddebollen, 2022-03-01 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att sponsra IK Oddevold för Oddebollen 2022 med 100 000 kronor, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Helena Henriksson 

Kommundirektör Utvecklare besöksnäring 

Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

IK Oddevold 

KLK avd juridik och administration, ekonomi 

KLK kommunikationsenhetenHandläggare 



Inskickat av: PETER BJURSTRÖM

Sida
(1 3)

Ärendenummer
#17564

Datum
2022-03-01 16:25

Ärendenummer: #17564 | Inskickat av: PETER BJURSTRÖM | Datum: 2022-03-01 16:25

 Mobilnummer Kontaktpersonens funktion i förening/organisation
Ordförande

 Namn på kontaktperson Antal aktiva medlemmar i förening/organisation
500

 Postnummer och ort
45134 Uddevalla

 Adress
Fossums Kvarnväg 4

 Bankgironummer
704-9992

 Organisationsnummer
858500-1517

 Namn på sökande ideell förening/organisation
IK Oddevold

 Datum till
2022-08-07

 Datum från
2022-08-05

Arrangemangets namn eller benämning av vad 
 ansökan avser

Oddebollen fotbollscup 2022

Sponsring, ansökan

1. Kontaktuppgifter

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Typ av sponsring
Idrottsarrangemang

Datum

Kontaktuppgifter

Bankgiro/plusgiro
Bankgiro



Sida
(2 3)

Inskickat av: PETER BJURSTRÖMÄrendenummer
#17564

Datum
2022-03-01 16:25

Ärendenummer: #17564 | Inskickat av: PETER BJURSTRÖM | Datum: 2022-03-01 16:25

 Om ekonomiskt stöd ange belopp
150.000

 Ange total budget inkl. sökta bidrag/tjänster mm. (SEK)
1,5 Mkr

 Typ av idrott
Fotbollscup för ungdomar

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

E-post
Använd helst infomail eller annan mail som garanterat bevakas

2. Förening / organisation

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Idrottsarrangemang

Beskriv er verksamhet
Oddebollen är en stor fotbollscup för ungdomar, flickor och pojkar. Närmare 200 lag från hela Sverige beräknas att deltaga. Även 
lag från Norge kommer. 3-4000 aktiva ungdomar och ledare beräknas komma samt en besökande publik på 20-30.000 totalt under 
cupens 3 dagar. Cupen har mycket stor postiv inverkan på kommunen då hotell, restauranger mm fylls av deltagare.

På vilket sätt arbetar ni med antidoping, jämställdhet och inkludering?
Vi bedriver fotboll för alla, pojkar, flickor samt parafotboll för ungdomar med funktionsvariationer. Vi bedriver fotboll för alla. 
Antidoping utbildar vi när vi har vår årliga ungdomsledarträff då alla föreningens ledare träffas under 2 dagar för diverse utbildning 
kring antidoping mm.

På vilket sätt arbetar ni i övrigt med hållbarhetsfrågor?
Vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med vårt sätt att sortera vårt avfall i vardagen på vår anläggning samt under fotbollscupen 
Oddebollen.
Vårt avfall går främst till återvinning.

3. Ansökan

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Beskriv arrangemanget och målgrupp
En av Sveriges största fotbollscuper för ungdomar. Deltagare från stora delar av Sverige och Norge.

Ansökan avser, ex. ekonomiskt stöd, arbetsinsatser, material
Ekonomiskt stöd för faktiska kostnader i form av planhyror samt hyreskostnader för skolor mm.

Övriga samarbetspartners och sponsorer
Ange vilka, även kommunala bolag och Destination Uddevalla

Tyvärr inga större intäkter av externa parter.
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Inskickat av: PETER BJURSTRÖMÄrendenummer
#17564

Datum
2022-03-01 16:25

Ärendenummer: #17564 | Inskickat av: PETER BJURSTRÖM | Datum: 2022-03-01 16:25

 Förväntad publikstorlek
25.000

 Förväntat antal deltagare
3.500

Förväntad massmedial uppmärksamhet
Stor massmedial uppmärksamhet i Bohusläningen. Stor uppmärksamhet via våra sociala kanaler, hemsidan, twitter, instagram samt 
facebook. Vi marknadsför även cupen till väldigt många föreningar runt om i Sverige som skapar uppmärksamhet och drar intresse 
till Uddevalla. Vi lägger stora ekonomisk resurser på marknadsföring.

Motprestation
Beskriv hur arrangemanget eller verksamheten kommer att bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke

Cupen är en av Sveriges största fotbollscuper för ungdomar. Ca 3.500 aktiva spelare och ledare kommer samt runt 25.000 besökare 
som kommer från stora delar av Sverige. Besökarna bor på hotell, handlar lokalt och besöker restauranger. Många besökare 
upptäcker Uddevalla och kommer många gånger tillbaka för semester mm vilket sätter Uddevalla på kartan för många. Detta stärker 
Uddevalla Kommuns varumärke i en positiv riktning.

På vilket sätt är arrangemanget tillgänglighetsanpassat
Mycket väl fungerande logistik kring cupen. Parkeringsplatser uppmärkta, app för att kunna ta sig till olika spelplatser via google 
maps mm.



 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-04-07 Dnr: KS 2022/00165 

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 

helena.henriksson@uddevalla.se 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och IK Oddevold gällande 

Oddebollen 5-7 augusti 2022 
Uddevalla kommun har ingått ett sponsoravtal enligt Uddevalla kommuns riktlinjer för 

sponsring. Uddevalla kommun sponsrar IK Oddevold med 100 000 kronor för 

Oddebollen 2022. Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att mottagaren 

uppfyller följande kriterier; 

 

 Evenemanget genomförs i enlighet med ansökan, 

 Uddevalla kommuns logotype finns med i all marknadsföring av evenemanget, 

 Uddevalla kommun ska vara synlig som sponsor i anslutning till evenemanget 

med skyltar, vepor, banderoller eller annat material som Uddevalla kommun 

önskar, 

 IK Oddevold är goda ambassadörer för Uddevalla kommun-hjärtat i Bohuslän 

och bidrar till att marknadsföra Uddevalla som en plats för möten och 

evenemang, 

 IK Oddevold ska efter evenemanget skicka in en skriftlig redogörelse med 

resultat och utvärdering till kommunen, 

 Marknadsföringsinsatser sker i samarbete mellan IK Oddevold och Uddevalla 

kommuns kommunikationsavdelning. 

 

Utbetalning sker till bankgiro nr 704-9992 för organisationsnummer 858500-1517 när 

undertecknat avtal inkommit till kommunen. 

 

Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att  

IK Oddevold inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring, och IK Oddevold 

kan då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde. 

 

 

 

 

 

Ingemar Samuelsson   Peter Bjurström 

Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande 

Uddevalla kommun   IK Oddevold 

 

 



 
 

Avtal 

 

2(2) 

2022-04-07 Dnr KS 2022/00165 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz 

Kommundirektör 

Uddevalla kommun 

 

Detta avtal är upprättad i två exemplar där varje avtalspart tar var sitt. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-04-06 Dnr KS 2022/00207 

  

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Ansökan om sponsring från Kroppskultur till Junicupen 2022 nr 

17511 

Sammanfattning 

GF Kroppskultur har inkommit med en ansökan om sponsring med 600 000 kronor för 

att arrangera Junicupen 2022. Då det kommer att spelas på ett nytt område och använda 

befintlig p-plats på Kampenhof behöver arrangören enligt ansökan köpa in golv. 

Föreningen räknar med en extra kostnad för att köpa in golv som uppgår till cirka 1,5 

mkr. I ansökan saknas budget för Junicupen. 

 

GF Kroppskultur hoppas att arrangemanget av Junicupen 2022 i centrala Uddevalla ska 

bidra till en levande stadskärna. Arrangörerna räknar med att det är ca 6000 

personer/dag i rörelse kring Junicupen. Arrangemanget har på grund av Covid-19 

tvingats att ställas in både 2020 och 2021. Senaste gången Junicupen genomfördes var 

2019. Då deltog 264 lag, varav 63 från Norge. Junicupen har haft en tillväxt på 

ca 30 lag per år enligt ansökan, vilket är bland de största cuperna i Sverige. I år blir det 

den 46:e upplagan av cupen. Junicupen 2022 blir en nystart samt på en ny spelplats i 

centrala Uddevalla. 

 

Uddevalla kommun har tidigare sponsrat GF Kroppskultur för Junicupen med 75 000 

kronor. Då genomfördes cupen vid Rimnersområdet, som nu är en byggarbetsplats. 

Beslutsunderlag 

Avtal mellan Uddevalla kommun och GF Kroppskultur, 2022-04-07 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Budget tillhörande sponsringasnökan, 2022-03-23 

Karta tillhörande sponsringsansökan, 2022-03-23 

Ansökan om sponsring från GF Kroppskultur till Junicupen, 2022-03-23 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att sponsra GF Kroppskultur för Junicupen 2022 med 100 000 kr, 

att sponsra GF Kroppskultur med ytterligare 300 000 kr för flytt arrangemanget till 

centrum från Rimnersområdet som i år är en byggarbetsplats, 

att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring. 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-04-06 Dnr KS 2022/00207 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Helena Henriksson 

Kommundirektör Utvecklare besöksnäring 

Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

GF Kroppskultur 

Kommunledningskontoret, avd juridik och administration, ekonomi 

Kommunledningskontoret, kommunikationsenheten 

Handläggare 

 
 



 
 

Avtal 
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-04-07 Dnr: KS 2022/00207 

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 

Telefon 0522-69 84 71 

helena.henriksson@uddevalla.se 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och GF Kroppskultur 

gällande Junicupen 17-19 juni 2022 
GF Kroppskultur och Uddevalla kommun har ingått ett sponsoravtal enligt Uddevalla  

kommuns riktlinjer för sponsring. Uddevalla kommun sponsrar GF Kroppskultur med 

350 000 kronor för Junicupen 2022. Sponsringsåtagandet gäller under förutsättning att 

mottagaren uppfyller följande kriterier; 

 

 Evenemanget genomförs i enlighet med ansökan, 

 Uddevalla kommuns logotype finns med i all marknadsföring av evenemanget, 

 Uddevalla kommun ska vara synlig som sponsor i anslutning till evenemanget 

med skyltar, vepor, banderoller, och annat material som Uddevalla kommun 

önskar, 

 GF Kroppskultur är goda ambassadörer för Uddevalla kommun-hjärtat i 

Bohuslän och bidrar till att marknadsföra Uddevalla som en plats för möten och 

evenemang, 

 GF Kroppskultur ska efter evenemanget skicka in en skriftlig redogörelse med 

resultat och utvärdering till kommunen, 

 Marknadsföringsinsatser sker i samarbete mellan GF Kroppskultur och 

Uddevalla kommuns kommunikationsavdelning. 

 

Utbetalning sker till bankgiro nr 5345-7537 för organisationsnummer 802428-4989 när 

undertecknat avtal inkommit till kommunen. 

 

Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att  

GF Kroppskultur inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring och  

GF Kroppskultur kan då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har 

tolkningsföreträde. 

 

 

 

 

Ingemar Samuelsson   Pär Noord 

Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande   

Uddevalla kommun   GF Kroppskultur 

 

 



 
 

Avtal 

 

2(2) 

2022-04-07 Dnr KS 2022/00207 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz 

Kommundirektör 

Uddevalla kommun 

 

 

Detta avtal är upprättat i 2 exemplar, där varje avtalspart tar varsitt. 



Inskickat av: INGO ASPLUND

Sida
(1 3)

Ärendenummer
#17511

Datum
2022-03-22 19:16

Ärendenummer: #17511 | Inskickat av: INGO ASPLUND | Datum: 2022-03-22 19:16

 Mobilnummer Kontaktpersonens funktion i förening/organisation
Kassör

 Namn på kontaktperson Antal aktiva medlemmar i förening/organisation
700

 Postnummer och ort
45142 Uddevalla

 Adress
Junigatan 7H

 Bankgironummer
5345-7537

 Organisationsnummer
802428-4989

 Namn på sökande ideell förening/organisation
GF Kroppskultur

 Datum till
2022-06-19

 Datum från
2022-06-17

Arrangemangets namn eller benämning av vad 
 ansökan avser

Junicupen

Sponsring, ansökan

1. Kontaktuppgifter

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Typ av sponsring
Idrottsarrangemang

Datum

Kontaktuppgifter

Bankgiro/plusgiro
Bankgiro



Sida
(2 3)

Inskickat av: INGO ASPLUNDÄrendenummer
#17511

Datum
2022-03-22 19:16

Ärendenummer: #17511 | Inskickat av: INGO ASPLUND | Datum: 2022-03-22 19:16

 Ange total budget inkl. sökta bidrag/tjänster mm. (SEK)
4,7 msek

 Typ av idrott
Handboll

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

E-post
Använd helst infomail eller annan mail som garanterat bevakas

2. Förening / organisation

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Idrottsarrangemang

Beskriv er verksamhet
GF Kroppskultur hade vid utgång av säsong 202122 ca 680 medlemmar och en väl fungerande ungdomsverksamhet
med ca 600 aktiva ungdomar, där flickverksamheten är störst och motsvarar 60 %. Dessutom är Kroppskultur en av
de större ungdomsföreningarna i handboll i Sverige som genom åren fostrat över 30 landslagsspelare samt spelat
elithandboll i 20 säsonger. Föreningen arrangerar Junicupen som har blivit en stor succé med en tillväxt på ca 30 lag
per år vilket är bland de största cuperna i Sverige.

På vilket sätt arbetar ni med antidoping, jämställdhet och inkludering?
För GF Kroppskultur är individen viktig. Alla ska känna sig delaktiga och välkomna i verksamheten. I takt med ålder
ska man skolas in i vad föreningen kräver, både på och utanför banan. Alla måste ges chans till instruktioner oavsett
talang och mognad. Våra tränare och instruktörer är välutbildade och korrigerar spelarna på ett positivt sätt. Träningen
ska ske i rätt ordningsföljd och vara anpassad för respektive åldersklass.
Vi arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar t.o.m. 16 år ska kunna hålla på med flera idrotter
samtidigt.

På vilket sätt arbetar ni i övrigt med hållbarhetsfrågor?
Vi har sedan två år tillbaks en växande Parahandbolls verksamhet.

3. Ansökan

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Beskriv arrangemanget och målgrupp
Junicupen 2022 blir en nystart samt på en ny spelplats i centrala Uddevalla.

Ansökan avser, ex. ekonomiskt stöd, arbetsinsatser, material
Då vi kommer att spela på en nytt område och använda befintlig p-plats på Kampenhof, behöver vi köpa in golv. Föreningen 
kommer att få extra kostnader för att köpa in golv uppgår till cirka 1,5 msek.

Bifoga fil över budget
    (12 KB)Budget 21_22.xlsx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Inskickat av: INGO ASPLUNDÄrendenummer
#17511

Datum
2022-03-22 19:16

Ärendenummer: #17511 | Inskickat av: INGO ASPLUND | Datum: 2022-03-22 19:16

 Förväntad publikstorlek
3000

 Förväntat antal deltagare
2000

 Om ekonomiskt stöd ange belopp
600 000:-

Övriga samarbetspartners och sponsorer
Ange vilka, även kommunala bolag och Destination Uddevalla

Destination Uddevalla är med i planeringen. Vi har även sökt bidrag via Thordénstiftelsen.

Förväntad massmedial uppmärksamhet
Ja då vi nu gör en turneringen i ett helt nytt format kommer det säkert att locka media.

Motprestation
Beskriv hur arrangemanget eller verksamheten kommer att bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke

Uddevalla kommun marknadsförs på GF Kroppskulturs hemsida. Föreningen ska vara goda ambassadörer för
vår kommun och bidra till att marknadsföra Uddevalla - hjärtat i Bohuslän.

På vilket sätt är arrangemanget tillgänglighetsanpassat
Alla är välkomna till vår turnering.

Bifoga fil, övrig viktig information
    (4,59 MB)Spelplats 2022.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Övrigt
Jag finns givetvis som bollplank etc.



 



Budget GF Kroppskultur 2021-2022

Intäkter:
Konto: Vad: 2021/2022

3890 Medlemsavgifter 150 000                

3890 Träningsavgifter 665 000                775 000         

3811 Kommunalt aktivitetsbidrag 235 000                

3820 Statligt aktivitetsbidrag 265 000                

3812 Kommunala hyresbidrag 22 000                  

Föreningsbidrag/Thorden/Fonder 

mm 200 000                

3051 Matchredovisning (entre) 60 000                  

Junicupen 271 000                

3380 Projekt: Flaggning, mm 57 000                  

3064 Övergångsersättning spelare 5 000                    

3210 Sponsorintäkter 1 500 000             

3211 Reklamskatt 103 095 -               

Sponsorintäkter material 330 000                

Stöd 69 000                  

3320 Lotterier 245 000                

lotteri (köpa sig fri) -                         

3320 Lotterier matcher 15 000                  

3350 Bingo (alliansen) -                                
3320 Bingolotto 50 000                  

Lagintäkter -                         

3510, 3513 Kiosk 230 000                

Shop 35 000                  

Föreningsläger -                         

Swish kampanj

3049 Övrigt -                         

Summa intäkter 4 300 905          

Kostnader:
Konto: Verksamhetskostnader

Arrangemangskost 

Tävling/träning/match (inkl speaker) 10 000                  

USM 50 000                  

4070 Träningsläger 60 000                  

4067 Turneringar Ungdom) 100 000                

Annonskostnader 30 000                  

4058 Träningslokaler/Hallhyror 800 000                

Kost/logi 33 000                  

Tränings- och matchkläder 400 000                

Domar/funktionärer 355 000                

Priser/medaljer

Licensavgifter -                         

4071 Föreningsläger -                         

Spelarköp 80 000                  

4027 Förbundsavgifter/startavgifter 95 000                  

Övriga kostnader

Lägerverksamhet 5 000                    

4510, 4513 Kiosk 130 000                

Bil/Busskostnader 300 000                

Reseresättning ledare 50 000                  

Löner tränare/spelare 1 025 000             

Arbetsgivaravgifter tränare/spelare 30 163                  

Kostnader Thorden

Rekrytering Barn & ungdom 30 000                  

Utbildning 30 000                  

Föreningsutveckling

Övrigt 50 000                  

Kostnader JC 20 000                  

S:a verksamhetskostnader 3 683 163          

Konto: Marknadsaktivteter

Lotterikostnader 2 000                    

S:a marknadsaktivteter 2 000                 

Konto: Administration

6210 Telefon 16 000                  

6230 Internet 10 820                  

6250 Porto 2 900                    



5220 Hyra kopieringsmaskin 20 158                  

5420 Programvaror, Fortnox o Billogram 18 000                  

6310 Försäkringar, förening, 4 378                    

5070 Reparation och underhåll av lokal 5 600                    

5410 Förbrukningsinventarier -                         

5900 Reklam o PR 5 000                    

6090 Övriga försäljningskostnader 9 000                    

6150 Trycksaker 10 000                  

6540 IT-Tjänster 8 950                    

6590 Övriga externa tjänster 600                       

6970 Tidningar, Tidsskrifter, facklitteratur 1 020                    

6980 Föreningsavgifter 5 500                    

6991

Övriga externa kostnader 

avdragsgilla -                         

6570 Bankkostnader 19 050                  

5010 Hyra kansli 50 400                  

5020 El kansli -                         

6110 Kontorsmaterial 5 640                    

5020 Övrigt kansliet

Renhållning Kanliet

6530 Bokföring mm 120 000                

6530 Lönehantering VSIF 20 000                  

Medlemsavg SHF och Gbg

Medlemsavg föreningar

7210 Lön Kansli 665 173                

7510 Sociala avgifter Kansli 208 997                

Soc avg. Kansli semesterlöner 12 000                  

7530 Löneskatt kansliet 12 910                  

7570 Försäkringar personal kansliet 53 214                  

3850 Bidrag personal kansli 221 762 -               

Handledarbidrag 60 000 -                 

Intäkt kansli pga permitering

Reseersättning kansli 10 000                  

Avskrivningar

S:a administration 1 013 548          

Summa kostnader 4 698 711          

Bolagsskatt

Resultat: 397 806 -         



 

 

 

 
Kommunstyrelsens ordförandes 

protokollsförslag 

 

 
2022-04-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XXX Dnr KS 2021/00688 

Uppdragsavtal mellan Uddevalla kommun och Västtrafik AB 
gällande flexlinjetrafik samt förtydligande av tidigare beslut 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-15 att låta Västtrafik upphandla Flexlinjen för 

fortsatt trafik från sommaren 2024. Kommunstyrelsen önskar också att trafiken bör 

utföras med klimatneutrala och fossilfria drivmedel och att kommunen skall godkänna 

upphandlingsunderlaget. 

 

Västtrafik, som för kommunens räkning, ska upphandla trafiken tolkar kommun-

styrelsens beslut som att kommunen inte vill peka på ett visst drivmedel genom att i 

stället framhålla klimatneutralitet och fossilfrihet. Klimatneutralitet är dock inget 

vedertaget eller entydigt begrepp i drivmedelssammanhang och kan därför tolkas på 

olika sätt, vilket exv. även skulle kunna omfatta klimatkompensation för utsläpp. I 

kommunstyrelsens beslut används också ordet bör vilket är en mjukare skrivning än ett 

skall-krav. Innebörden av kommunens formulering blir enligt Västtrafik att trafik-

operatörerna kommer att välja biodiesel som drivmedel. Kommunens formulering 

medger inte att trafikföretagen kan välja elfordon. Önskar kommunen eldrift eller att 

eldrivna fordon ska vara möjliga måste kommunens drivmedelskrav omfatta även 

utsläppsfria drivmedel. 

 

Västtrafik har meddelat att kommunen måste lämna tydligt besked om drivmedel och 

maxbelopp senast under april månad för att Västtrafik ska kunna upphandla Flexlinjen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har berett ärendet och föreslår att fordon i 

Flexlinjetrafiken ska vara fossilfria alternativt eldrivna samt att uppdra åt 

kommundirektören att ingå uppdragsavtal med Västtrafik innehållande uppgift om 

kommunens maxbelopp för Flexlinjen i Uddevalla. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-05. 

Förslag till uppdragsavtal mellan Västtrafik och Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fordon i Flextrafiken skall använda fossilfria bränslen alternativt el, 

 

att uppdra åt kommundirektören att ingå uppdragsavtal med Västtrafik innehållande 

uppgift om kommunens maxbelopp för Flexlinjen i Uddevalla. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-04-05 Dnr KS 2021/00688 

  

 

Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

Telefon 0522-69 61 31 
sven.andersson@uddevalla.se 

 

Uppdragsavtal med Västtrafik avseende upphandling av 

Flexlinjen i Uddevalla  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-15 att låta Västtrafik upphandla Flexlinjen för 

fortsatt trafik från sommaren 2024. Kommunstyrelsen önskar också att trafiken bör 

utföras med klimatneutrala och fossilfria drivmedel och att kommunen skall godkänna 

upphandlingsunderlaget. 

 

Västtrafik, som för kommunens räkning, ska upphandla trafiken tolkar kommun-

styrelsens beslut som att kommunen inte vill peka på ett visst drivmedel genom att i 

stället framhålla klimatneutralitet och fossilfrihet. Klimatneutralitet är dock inget 

vedertaget eller entydigt begrepp i drivmedelssammanhang och kan därför tolkas på 

olika sätt, vilket exv. även skulle kunna omfatta klimatkompensation för utsläpp. I 

kommunstyrelsens beslut används också ordet bör vilket är en mjukare skrivning än ett 

skall-krav. Innebörden av kommunens formulering blir enligt Västtrafik att trafik-

operatörerna kommer att välja biodiesel som drivmedel. Kommunens formulering 

medger inte att trafikföretagen kan välja elfordon. Önskar kommunen eldrift eller att 

eldrivna fordon ska vara möjliga måste kommunens drivmedelskrav omfatta även 

utsläppsfria drivmedel. 

 

Kvalitetsmålen i kollektivtrafikplanen för Uddevalla (KF 2021-06-10) förordar att  

all stadstrafik ska vara eldriven från år 2030. Den tekniska utvecklingen kan i framtiden 

leda till andra lösningar för energi och drivmedel varför teknikneutralitet kan vara ett 

förhållningssätt som inte onödigtvis låser fast utvecklingen i en viss riktning. En enskild 

upphandling är dock en händelse som äger rum ”här och nu” och där beställaren har 

möjlighet att genom bestämda krav styra utvecklingen i en för var tid lämplig riktning, 

oberoende av marknadsaktörerna. Flexlinjen är ett kommunalt tillköp vilket innebär att 

kommunen är beställare av trafiken och den part som ställer kraven i Västtrafiks 

upphandling av denna trafik. Kommunledningskontoret föreslår en korrigering av 

beslutet avseende drivmedel så att utsläppsfria drivmedel kan komma i fråga vid 

upphandlingen. 

 

Kommunstyrelsen önskar därutöver även godkänna upphandlingsunderlaget. De krav 

kommunen ställer på Flexlinjen vad gäller trafikens omfattning, fordon och drivmedel 

utgör förutsättningar för upphandlingen varför kommunen redan har fullt inflytande på 

underlaget. Finns ytterligare särskilda krav kan kommunen formulera dessa.  

 

Nästa steg i upphandlingsprocessen är att innan förfrågningsunderlaget går ut ingå ett 

uppdragsavtal mellan kommunen och Västtrafik vilket kan innehålla ett maxbelopp för 
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vad Flexlinjen får kosta. Detta ger kommunen möjlighet att dra sig ur om anbuden blir 

för höga. Kommunens takpris får inte bli offentlig uppgift då detta kan bli till men i 

anbudsprocessen.  

 

Västtrafik har meddelat att kommunen måste lämna tydligt besked om drivmedel och 

maxbelopp senast under april månad för att Västtrafik ska kunna upphandla Flexlinjen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-05. 

Förslag till uppdragsavtal mellan Västtrafik och Uddevalla kommun. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att fordon i Flexlinjetrafiken ska vara utsläppsfria och  

 

att uppdra åt kommundirektören att ingå uppdragsavtal med Västtrafik innehållande 

uppgift om kommunens maxbelopp för Flexlinjen i Uddevalla. 

 

 

 

 

Malin Krantz  Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Västtrafik 



 

 

Uppdragsavtal upphandla skoltrafik 2021-04-29  1 

DETTA UPPDRAGSAVTAL (”Avtalet”) är träffat mellan: 

(1) Uddevalla kommun organisationsnummer 212000-1397 (”Kommunen”) och 

(2) Västtrafik AB, organisationsnummer 556558-5873 (”Västtrafik”). 

Kommunen och Västtrafik benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt 

som ”Parterna”. 

1 UPPDRAG 

Med stöd av avtalet Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra 

Götalands län daterat den 2011-02-14 (”Skatteväxlingsavtalet”) uppdrar 

Kommunen härmed åt Västtrafik att genomföra en trafikupphandling för 

Kommunens räkning (”Upphandlingen”).  

Upphandlingen kommer att utgöra del av en samordnad upphandling som 

innefattar upphandling av Västtrafiks vanliga linjetrafik och som även kan 

innefatta upphandling för andra aktörer än Kommunen. Med Upphandlingen 

avses i Avtalet endast den trafikupphandling som genomförs för Kommunens 

räkning. 

2 PARTERNAS ÅTAGANDEN 

2.1 Västtrafik 

Västtrafik ska genomföra Upphandlingen enligt beslutad förstudie. 

Upphandlingen ska genomföras i enlighet med Västtrafiks sedvanliga 

upphandlingsprocess. 

Om anbudspriset överstiger den fastställda budgeten (se avsnitt 2.2) ska 

Västtrafik informera kommunen om det innan tilldelningsbeslut fattas. Om 

anbudspriset däremot underskrider den fastställda budgeten behöver Västtrafik 

inte informera kommunen innan tilldelningsbeslut fattas. 

2.2 Kommunen 

Kommunen ska bistå Västtrafik med den information och det underlag som krävs 

för att Västtrafik ska kunna genomföra Upphandlingen på ett tillfredställande sätt. 

Kommunens behov och förutsättningar har fastställts i samband med förstudien. 

Västtrafik kan komma att efterfråga kompletteringar och förtydliganden under 

upphandlingen. Kommunen ska i samband med att detta avtal tecknas inkomma 

med en budget för trafiken i uppdraget.  Denna budget kan behöva justeras 

beroende på kravställningarna i det slutliga upphandlingsdokumentet. Den 

slutgiltigt fastställda budgeten ska levereras till Västtrafik innan upphandlingen 

publiceras.  

För det fall Upphandlingen avser annan trafik än öppen skoltrafik ska Kommunen 

ersätta Västtrafik för kostnader för genomförandet av Upphandlingen enligt vad 

som anges i avsnitt 5.  
 

Kommunen ska hantera alla uppgifter avseende upphandlingen i enlighet med 

Bilaga 1 Information om sekretess. 
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Kommunen ska underteckna Uppdragsavtal avseende särfakturerad 

flexlinjetrafik (”Flexlinjeavtalet”) senast 3 veckor efter mottagandet. Utkast till 

Flexlinjeavtalet biläggs som Bilaga 2.  

3 KOMMUNENS RÄTT ATT INTE FULLFÖLJA UPPHANDLINGEN 

Upphandlingen är att betrakta som fullföljd när Västtrafik tecknat kontrakt med 

tilldelad leverantör och Kommunen undertecknat Flexlinjeavtalet.  

Kommunen har rätt att inte fullfölja Upphandlingen om Upphandlingen resulterar 

i att det eller de anbud som antas överskrider Kommunens på förhand fastställda 

budget i bilaga 3.  

För det fall Kommunen inte fullföljer Upphandlingen av det skäl som anges ovan 

är Kommunen skyldig att ersätta Västtrafik för kostnaderna för genomförandet 

av Upphandlingen i enlighet med vad som anges i avsnitt 5.  

För det fall Kommunen av annat skäl än det som anges ovan inte fullföljer 

Upphandlingen är Kommunen skyldig att ersätta Västtrafik för kostnaderna för 

genomförandet av Upphandlingen i enlighet med vad som anges i avsnitt 5, samt 

för den skada som Västtrafik i övrigt åsamkas på grund av att Kommunen inte 

fullföljer Upphandlingen.  

Om kommunen inte fullföljer upphandlingen upphör Avtalet att gälla. 

4 VÄSTTRAFIKS RÄTT ATT INTE FULLFÖLJA UPPHANDLINGEN 

Västtrafik har rätt att inte fullfölja Upphandlingen om Västtrafik har sakliga skäl 

till att inte göra det till exempel på grund av ekonomiska skäl, ägardirektiv, 

ändrade förhållanden som påverkar upphandlingen eller om Västtrafik är 

förhindrat att göra det på grund av myndighets eller domstolsbeslut, lag eller 

annan författning. 

Om Västtrafik inte fullföljer Upphandlingen åtar sig Västtrafik att ombesörja att 

erforderlig trafik (motsvarande den trafik Upphandlingen avsåg) utförs till dess en 

ny upphandling av trafiken har genomförts och avtal om trafiken träffats. Detta 

gäller om inte Parterna enas om annat. 

Om Västtrafik inte fullföljer Upphandlingen upphör Avtalet – förutom vad gäller 

åtagandet att ombesörja trafik enligt stycket ovan - att gälla. 

5 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR GENOMFÖRANDET AV 

UPPHANDLINGEN 

Ersättning för kostnader för genomförandet av Upphandlingen som ska utges av 

Kommunen enligt avsnitt 2.2 eller avsnitt 0 uppgår till 150 000 kr exkl. moms. 

Beloppet har beräknats utifrån förväntad självkostnad. 

I händelse av att sådan ersättning ska utgå kommer Västtrafik tillställa 

Kommunen faktura med villkor om betalning inom 30 dagar från fakturadatum. 

Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag. 

6 FORCE MAJEURE 

Parterna äger inte rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra 

Avtalet om fullgörandet hindras till följd av omständigheter utanför parternas 
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kontroll såsom arbetskonflikt, naturhändelse, krig, allmän varubrist, 

inskränkningar i fråga om drivmedel, myndighetsbeslut eller dylikt. 

7 HÄVNING 

Parterna äger rätt att omedelbart häva Avtalet om motparten i väsentligt 

hänseende inte fullgör sina åtaganden enligt Avtalet och rättelse inte vidtas inom 

skälig tid efter skriftlig erinran. 

8 TVIST 

Eventuella tvister angående tillämpningen eller tolkningen av Avtalet, eller ur 

Avtalet härflytande rättsförhållanden, ska i första hand försöka lösas av Parterna 

genom förhandling. Om sådan förhandling inte leder till någon lösning av tvisten 

ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

9 ÄNDRINGAR ELLER TILLÄGG 

Ändringar eller tillägg till Avtalet ska göras skriftligen och vara undertecknade av 

båda Parterna för att vara bindande.  

___________________________ 

 

Avtalet har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna har tagit varsitt. 

 

Västtrafik AB   Uddevalla kommun  

 

______________________________ ______________________________ 

Ort och datum   Ort och datum  

 

______________________________ ______________________________ 

Behörig firmatecknare eller  Behörig firmatecknare eller 

enligt delegation/fullmakt  enligt delegation/fullmakt   

 

______________________________ ______________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande  
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Handläggare 

Sofia Stengavel 

Kommunekolog 

Telefon 0522-69 73 11 
Sofia.stengavel@uddevalla.se 

 

Utredning av förutsättningar för syresättning av Byfjorden 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige uppdrog 2013-11-13 dåvarande Miljö och 

Stadsbyggnadsnämnden att, under förutsättning att extern medfinansiering 

kunde ordnas, utreda fortsatt syresättning av Byfjorden. Någon extern 

medfinansiering har inte ordnats.  

 

Syresättning av Byfjorden är en viktig och angelägen fråga för hela 

Uddevalla kommun. Att Byfjorden är en levande och frisk fjord full av fisk 

gynnar alla, både kommuninvånare och besökare.  

 

Det är kommunövergripande fråga som med fördel samordnas från 

kommunledningskontoret eftersom den berör flera förvaltningar, bolag och 

andra organisationer exempelvis 8+ fjordar. Uddevalla Vatten AB (UVAB) 

arbetar just nu med en förnyad tillståndsansökan för Skansverket. I den 

ingår att andra utsläppspunkter än den nuvarande utreds men 

utgångspunkten är att nuvarande utsläppspunkt behålls.  

Utredning om vilken punkt som är bäst kommer göras under 2022. 

Beroende på pågående arbete inom Uddevalla Vatten AB och beroende på 

utfall av vattendom och möjlig placering av utsläppspunkt, kan 

kostnadseffektivitet och synergieffekter med syresättning uppstå. Den 

kunskap och möjlighet går inte att bedöma ännu. Det är den utsläppspunkt 

som långsiktigt är bäst ur miljösynpunkt som kommer ligga till grund för 

Länsstyrelsens beslut.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022/00038  

Fakta kring syresättning av Byfjorden (Anders Stigebrant, Göteborgs universitet) 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 179 Motion från Stefan Skoglund 

(S) om att utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning utav Byfjorden 

(KS/2012:458) daterad 2013-11-13 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med Uddevalla 

vatten AB och Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda kostnader och 

effekter av att flytta Skansverkets utsläppspunkt för att samtidigt kunna 

syresätta Byfjordens vatten  

 

att när utredningen är klar, redovisa förslag på lösning och kostnadsbild för syresättning 

av Byfjorden, för Kommunstyrelsen 

 

Ärendebeskrivning 

Byfjorden lider idag av syresättningsproblem. Djupvattnet syresätts så sällan att det 

bildas svavelväte, ammonium och fosfat som ackumuleras naturligt i det syrefria 

bassängvattnet. I det naturliga systemet sker utbytet av bassängvatten när vatten med 

högre densitet än bassängvattnets kommer in från Havstensfjorden. Det nya djupvattnet 

tränger ner under och lyfter upp det gamla djupvattnet, som därefter med sina 

miljöskadliga ämnen sköljs ut i Havstensfjorden. Detta sker vart cirka vart tredje till 

vart femte år.  

Forskning har visat att om djupvattnet byts oftare, cirka två gånger per år, hålls 

bottenvattnet syresatt och medför att fiskar trivs och de djupa bottnarna koloniseras av 

bottendjur.  

Genom att hålla bottnarna i Byfjordens djupvatten syresatta skulle utflödet av fosfor till 

Havstensfjorden minska med cirka fem ton fosfor per år.  

I tidigare BOX projektet i Byfjorden syresatte man fjorden genom att pumpa ner 

ytvattnet i djupvattnet. Det gjorde att frekvensen av djupvattenutbyten ökades från ett 

utbyte vart tredje till femte år, till ett par utbyten varje år. Det ledde till att djupvattnet 

fortfarande var syresatt och hade låga koncentrationer av fosfat när det sköljdes ut från 

Byfjorden vid vattenutbyten. Projekt BOX visade även att det inte sker något ökat 

läckage av toxiner från bottnarna när dessa syresätts. Mer att läsa om detta projekt finns 

att läsa i bifogat beslutsunderlag. 

 

Kommunfullmäktige uppdrog 2013-11-13 dåvarande miljö och stadsbyggnadsnämnden 

att, under förutsättning att extern medfinansiering kunde ordnas, utreda fortsatt 

syresättning av Byfjorden, då BOX-projektet gett positiva resultat på den marina miljön.  

 

2018 ansökte dåvarande kommunledningskontorets tillväxtavdelning om medel för att 

kombinera omhändertagande av dagvatten och samtidigt syresätta Byfjorden, genom att 

använda liknande teknik som i BOX-projektet (Reset Byfjorden). Ansökan avslogs 

dessvärre då konkurrensen var mycket hög.   
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Uddevalla kommun är med i projektet 8+ fjordar. Projektet är ett samarbete mellan 

kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv som syftar till att göra 

åtgärder som förbättrar havsmiljön innanför Tjörn och Orust. Att syresätta Byfjorden är 

en åtgärd som går i linje med målen i detta och projekt och skulle ge positiva 

konsekvenser i hela 8+ fjordars verksamhetsområde 

 

I dagsläget arbetar projekt Fjordtorsk med att skapa en god marin miljö i Byfjorden med 

torsk i fokus. Projektet har bland annat anlagt torsk och hummer rev i Byfjorden med 

goda resultat. Fjordtorsk ser också på möjligheten att begränsa andelen predatorer på 

torsk (säl och skarv) genom skyddsjakt. Även i detta projekt har man undersökt olika 

möjligheter för syresättningen av Byfjorden, man arbetar även med att anordna 

konferenser för att uppmärksamma Byfjorden. Uddevalla kommun bidrar i dagsläget i 

projektet med resurser, i form av att kommunekologen är representant i projektets 

styrgrupp. Kommunen har även stöttat i samband med olika event, exempelvis vid 

invigning av det konstgjorda revet på Svenskholmen. Det har även bildats en stiftelse, 

Byfjordens framtid, vars syfte är att verka för en god havsmiljö i Byfjorden.  

 

UVAB arbetar just med att ta fram en ansökan om förnyat tillstånd för Skansverkets 

avloppsreningsverk i Uddevalla. I dagsläget är utgångspunkten att ha samma 

utsläppspunkt som tidigare men man utreder även andra alternativ med utsläpp längre ut 

i Byfjorden. I tillståndsansökan kommer den punkt som är långsiktigt bäst ur 

miljösynpunkt ingå. En oberoende utredning av detta görs under 2022. 

Tillståndsprocessen under 2023 kommer sedan att ge svar på om ansökt punkt blir 

godkänd. Tillståndsvillkoren kommer sedan att styra var utsläppspunkten hamnar.  

I utredningen kan det exempelvis ingå, förutom miljöaspekterna, att ta fram underlag 

son visar dels extra kostnader i samband med syresättning, dels de fördelar som 

syresättning av Byfjorden ger Uddevalla. En annan viktig del i denna utredning är även 

att säkerställa att det inte sker någon spridning av föroreningar från bottensedimentet i 

Byfjorden om man leder ner syresatt avloppsvatten till botten. 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef, Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Uddevalla Vatten 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr SBN 2022/00038 

Fortsatt utreda förutsättningarna för syresättning av Byfjorden 
enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-11-13 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige uppdrog 2013-11-13 dåvarande Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 

att, under förutsättning att extern medfinansiering kunde ordnas, utreda fortsatt 

syresättning av Byfjorden. 2018 ansökte dåvarande tillväxtavdelningen EU-medel för 

projekt Reset Byfjorden. Ansökan avslogs.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i dag, i viss mån med frågan genom att 

tjänsteperson i förvaltningens deltar i pågående samarbetsprojekt Fjordtorsk.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att arbetet med hur man skulle kunna syresätta 

Byfjorden är en fortsatt viktig och angelägen fråga för hela Uddevalla kommun. Att 

Byfjorden är en levande och frisk fjord full av fisk gynnar alla, både kommuninvånare 

och besökare. Det är kommunövergripande fråga som med fördel skulle kunna 

samordnas från kommunledningskontoret eftersom den berör flera förvaltningar, bolag 

och andra organisationer exempelvis 8 fjordar.  

Förvaltningen föreslår därför nämnden att återsända ärendet till kommunstyrelsen för 

beslut hur Uddevalla kommun ska arbeta med frågan för syresättning av Byfjorden.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022/00038 daterad 2022-01-27 

Fakta kring syresättning av Byfjorden (Anders Stigebrant, Göteborgs universitet) 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 179 Motion från Stefan Skoglund (S) om att 

utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning utav Byfjorden (KS/2012:458) daterad 

2013-11-13 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Kenneth Engelbrektsson (S), Henrik Sundström (M) och Krister 

Olsson (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna  

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att översända samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 

som svar på motionen från Stefan Skoglund (S) om att utreda förutsättningarna för 

fortsatt syresättning utav Byfjorden (KS/2012:458) 

att föreslå kommunstyrelsen besluta hur kommunen ska arbeta med frågan för 

syresättning av Byfjorden 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-02-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  

Malin Witt  

 

Justerat 2022-02-17  

Mikael Staxäng  

Jerker Lundin 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-02-17 intygar  

Malin Witt 

  
Skickat 2022-02-17 till 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare 

Kommunekolog Sofia Stengavel 

Telefon 0522-69 73 11 
sofia.stengavel@uddevalla.se 

 

Fortsatt utreda förutsättningarna för syresättning av Byfjorden 

enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-11-13 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige uppdrog 2013-11-13 dåvarande Miljö och 

Stadsbyggnadsnämnden att, under förutsättning att extern medfinansiering 

kunde ordnas, utreda fortsatt syresättning av Byfjorden. 2018 ansökte 

dåvarande tillväxtavdelningen EU-medel för projekt Reset Byfjorden. 

Ansökan avslogs.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar i dag, i viss mån med frågan genom att 

tjänsteperson i förvaltningens deltar i pågående samarbetsprojekt Fjordtorsk.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att arbetet med hur man skulle kunna syresätta 

Byfjorden är en fortsatt viktig och angelägen fråga för hela Uddevalla kommun. Att 

Byfjorden är en levande och frisk fjord full av fisk gynnar alla, både kommuninvånare 

och besökare. Det är kommunövergripande fråga som med fördel skulle kunna 

samordnas från kommunledningskontoret eftersom den berör flera förvaltningar, bolag 

och andra organisationer exempelvis 8 fjordar.  

 

Förvaltningen föreslår därför nämnden att återsända ärendet till 

kommunstyrelsen för beslut hur Uddevalla kommun ska arbeta med frågan 

för syresättning av Byfjorden.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022/00038 daterad 2022-01-27 

Fakta kring syresättning av Byfjorden (Anders Stigebrant, Göteborgs universitet) 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 179 Motion från Stefan Skoglund 

(S) om att utreda förutsättningarna för fortsatt syresättning utav Byfjorden 

(KS/2012:458) daterad 2013-11-13 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att översända denna tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen som svar på 

motionen från Stefan Skoglund (S) om att utreda förutsättningarna för 

fortsatt syresättning utav Byfjorden (KS/2012:458) 

 

att föreslå kommunstyrelsen besluta hur kommunen ska arbeta med frågan för 

syresättning av Byfjorden 

mailto:sofia.stengavel@uddevalla.se
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Ärendebeskrivning 

Byfjorden lider idag av syresättningsproblem. Djupvattnet syresätts så sällan att det 

bildas svavelväte, ammonium och fosfat som ackumuleras naturligt i det syrefria 

bassängvattnet. I det naturliga systemet sker utbytet av bassängvatten när vatten med 

högre densitet än bassängvattnets kommer in från Havstensfjorden. Det nya djupvattnet 

tränger ner under och lyfter upp det gamla djupvattnet, som därefter med sina 

miljöskadliga ämnen sköljs ut i Havstensfjorden. Detta sker vart cirka vart tredje till 

vart femte år.  

Forskning har visat att om djupvattnet byts oftare, cirka två gånger per år, hålls 

bottenvattnet syresatt och medför att fiskar trivs och de djupa bottnarna koloniseras av 

bottendjur.  

Genom att hålla bottnarna i Byfjordens djupvatten syresatta skulle utflödet av fosfor till 

Havstensfjorden minska med cirka fem ton fosfor per år.  

I tidigare BOX projektet i Byfjorden syresatte man fjorden genom att pumpa ner 

ytvattnet i djupvattnet. Det gjorde att frekvensen av djupvattenutbyten ökades från ett 

utbyte vart tredje till femte år, till ett par utbyten varje år. Det ledde till att djupvattnet 

fortfarande var syresatt och hade låga koncentrationer av fosfat när det sköljdes ut från 

Byfjorden vid vattenutbyten. Projekt BOX visade även att det inte sker något ökat 

läckage av toxiner från bottnarna när dessa syresätts. Mer att läsa om detta projekt finns 

att läsa i bifogat beslutsunderlag. 

 

Kommunfullmäktige uppdrog 2013-11-13 dåvarande miljö och stadsbyggnadsnämnden 

att, under förutsättning att extern medfinansiering kunde ordnas, utreda fortsatt 

syresättning av Byfjorden, då BOX-projektet gett positiva resultat på den marina miljön. 

Någon finansiering har inte kunnat ordnas och ingen utredning kring fortsatt 

syresättning har tagits fram. 

 

2018 ansökte dåvarande kommunledningskontorets tillväxtavdelning om medel för att 

kombinera omhändertagande av dagvatten och samtidigt syresätta Byfjorden, genom att 

använda liknande teknik som i BOX-projektet. Ansökan avslogs.  

 

Uddevalla kommun är med i projektet 8+ fjordar. Projektet är ett samarbete mellan 

kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv som syftar till att göra 

åtgärder som förbättrar havsmiljön innanför Tjörn och Orust. Att syresätta Byfjorden är 

en åtgärd som går i linje med målen i detta och projekt och skulle ge positiva 

konsekvenser i hela 8+ fjordars verksamhetsområde.  

 

I dagsläget arbetar projekt Fjordtorsk med att skapa en god marin miljö i Byfjorden med 

torsk i fokus. Projektet har bland annat anlagt torsk och hummer rev i Byfjorden med 

goda resultat. Fjordtorsk ser också på möjligheten att begränsa andelen predatorer på 

torsk (säl och skarv) genom skyddsjakt. Även i detta projekt har man undersökt olika 

möjligheter för syresättningen av Byfjorden, man arbetar även med att anordna 

konferenser för att uppmärksamma Byfjorden. Uddevalla kommun bidrar i dagsläget i 
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projektet med resurser, i form av att kommunekologen är representant i projektets 

styrgrupp. Kommunen har även stöttat i samband med olika event, exempelvis vid 

invigning av det konstgjorda revet på Svenskholmen. Det har även bildats en stiftelse, 

Byfjordens framtid, vars syfte är att verka för en god havsmiljö i Byfjorden.  
 

 

Västvatten har ett pågående avgränsningssamråd inför förnyat tillstånd för Skansverkets 

avloppsreningsverk i Uddevalla. Detta samråd görs innan ansökan om förnyat tillstånd 

skickas in till Länsstyrelsen.  

Att kombinera utsläppspunkten av avloppsvattnet från Skansverket med syresättning av 

Byfjorden är en modell som diskuterats under åren. Detta kräver bland annat ökad 

syresättning av avloppsvattnet innan det går ut i fjorden. I denna fråga behövs fortsatta 

diskussioner mellan Västvatten och kommunen som ägare av bolaget, då det skulle 

innebära en extra kostnad för bolaget.  

 

 

 

Maria Jacobsson Sofia Stengavel 

Förvaltningschef Kommunekolog 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



   

 
Utdrag 

Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

1 (2) 

2013-11-13  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 179 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda förutsättningarna för fortsatt 

syresättning utav Byfjorden (KS/2012:458) 
 

Sammanfattning  

Stefan Skoglund (s) föreslår i motion inkommen 2012-09-11 att låta utreda 

förutsättningarna för fortsatt syresättning av Byfjorden genom rörledning från 

Skansverket till Byfjordens djupvatten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-12 remittera motionen till tekniska nämnden 

och miljö och stadsbyggnadsnämnden. 

 

Miljö och stadsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget att låta utreda förutsättningarna 

för fortsatt syresättning av Byfjorden, under förutsättning att lösningarna är robusta och 

långsiktiga. 

 

Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande att möjligheten att lägga sjöledning med 

utloppsvatten från Skansverket undersökts med utgångspunkt från riksintressen och 

kostnad. Riksintressen medför att det inte är lämpligt med en sjöledning i Bäveån och 

farleden till Uddevalla hamn. Beräknad kostnad för ledning och arbete är ca 50 mkr. 

Mot bakgrund av detta föreslår tekniska nämnden avslag till förslaget om syresättning 

genom sjöledning från Skansverket. 

 

Efter att behandlats i de båda nämnderna sändes motionen på remiss till EU-projektet 8 

fjordar. Svar inkom i september 2013. Projektet skriver i sitt svar bl.a. att en ledning 

med mindre diameter skulle kunna hålla nere kostnaderna. Projektet ställer sig positivt 

till att medverka i en eventuell fortsatt utredning. 

 

Enligt uppgift från miljö och stadsbyggnadskontoret har regeringen i 

budgetpropositionen aviserat en utökad satsning inom ramen för LOVA (Lokala 

Vattenvårdprojekt) från vilket bl.a. kommuner kan söka medel. Miljö och stadsbyggnad 

bedömer att den föreslagna utredningen om syresättning har möjlighet att beviljas 

medfinansiering ur detta anslag. Kommunen kan då som motprestation bidra med egen 

arbetsinsats. Remissvaren tyder också på att det kan finnas ytterligare intressenter som 

är villiga att på olika sätt bidra till utredningen.  

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att miljö och stadsbyggnadsnämnden ges i 

uppdrag att genomföra utredningen under förutsättning att medfinansiering kan ordnas.  

 

Stefan Skoglund (S), Henrik Sundström (M) och Gunilla Magnusson (MP) yttrar sig i 

ärendet.  



   

 
Utdrag 

Protokoll 
Kommunfullmäktige 

 

2 (2) 

2013-11-13  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-30 § 276. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10. 

Remissvar från EU-projektet 8 fjordar. 

Tekniska nämndens protokoll 2012-12-13 § 271. 

Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2012-11-01 med bilagor. 

Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2012-12-13 § 438. 

Miljö- och stadsbyggnads tjänsteskrivelse 2012-12-04. 

Motion från Stefan Skoglund (s) inkommen 2012-09-11. 

Yrkanden 

Gunilla Magnusson (MP): bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att uppdra åt miljö och stadsbyggnadsnämnden att, under förutsättning att extern 

medfinansiering kan ordnas, utreda fortsatt syresättning av Byfjorden,  

 

att med ovan anse motionen besvarad. 

 

 
  

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2013-11-15 

Ralph Steen, Siv Pettersson, Tobias Andréasson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2013-11-15 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2013-11-15 

Miljö och stadsbyggnadsnämnden 

Tekniska nämnden 

Stefan Skoglund 

EU projekt 8 fjordar 

 



Fakta kring syresättning av Byfjorden (av Anders Stigebrant, Göteborgs universitet) 

Bakgrund 

Byfjorden står i förbindelse med Havstensfjorden genom det 13 m djupa Sunninge sund. Sundet bildar 
en tröskel för vattnet i Byfjordens djuphåla med största djup ca 50 m. Vattnets salthalt och densitet 
ökar med djupet. Över tröskeldjupet har vattnet fri förbindelse med Havstensfjorden medan 
bassängvattnet, vattnet under tröskeldjupet, blockeras av tröskeln. Det lokalt tillförda sötvattnet, 
främst från Bäveån, skapar tidvis ett några meter tjockt ytskikt med låg salthalt. Över tröskeln har 
vattnet i Byfjorden en uppehållstid av ca 1 vecka. Bassängvattnet däremot har en flera år lång 
uppehållstid, se Stigebrandt m.fl. (2015) för en detaljerad beskrivning av förhållandena i fjorden. Stora 
mängder svavelväte, ammonium och fosfat ackumuleras naturligt i det syrefria bassängvattnet. 
Utbyten av bassängvattnet sker när vatten med högre densitet än bassängvattnets kommer in från 
Havstensfjorden. Det nya djupvattnet tränger ner under och lyfter upp det gamla djupvattnet vilket 
därefter med sina miljöskadliga ämnen sköljs ut i Havstensfjorden. Sannolikt har svavelväte från 
Byfjorden i samband med vattenutbyten orsakat ekologiska skador i Havstensfjorden på djup mindre 
än 6-7 m men ingen har känt till detta varför kartering saknas och omfattningen är okänd. De stora 
mängder fosfor och ammonium som sköljs ut i Havstensfjorden i samband med vattenutbyten bör ha 
lett till ökad biologisk produktion och tillhörande ökad syreförbrukning i Havstensfjordens djupvatten.  

Förbättring av fjordens vattenkvalitet  

Vattenkvalitén är dålig i Byfjordens djupvatten på grund av den långa uppehållstiden under vilken det 
sker en ackumulering av miljöskadliga ämnen. I samband med så kallad breddning i reningsverket 
kommer orenat avloppsvatten ut i fjordens ytskikt vilket skapar dålig vattenkvalitet. Båda dessa 
problem kan lösas genom att blanda in allt avlopp från Skansverket samt eventuellt också dagvatten i 
Byfjordens djupvatten. Inblandningen leder till en ökad takt på densitetsminskningen i djupvattnet 
vilket leder till en ökad frekvens av vattenutbyten (minskad uppehållstid). Det finns ytterligare 
fördelar med inlagring av sötvatten i djupvattnet, se erfarenheter från BOX-projektet nedan.  

Det finns redan erfarenhet av att reducera uppehållstiden för Byfjordens djupvatten genom att pumpa 
ner ytvatten med relativt låg salthalt. Detta gjordes under BOX-projektet vilket beskrives översiktligt 
nedan. BOX använde ytvatten för att reducera bassängvattnets densitet men det går lika bra att 
använda rent sötvatten. Om medelsalthalten (S) av ytvattnet är 18 och bassängvattnets salthalt är 27 
kan man betrakta ytvattnet som bestående av 2 delar havsvatten (S=27) och en del sötvatten (S=0). 
Man får således samma utsötningseffekt i djupvattnet av att pumpa ner 0.67 m3s-1 sötvatten som att 
pumpa ner 2 m3s-1 ytvatten.  

Vattenkvalitén i Byfjordens bassängvatten beror på vattenkvalitén i Havstensfjordens djupvatten. I ett 
andra steg skulle den senare kunna förbättras på motsvarande sätt som i Byfjorden genom inblandning 
av färskvatten. Om man kan åstadkomma en stabilt hög vattenkvalitet i fjorden skulle detta kunna 
manifesteras genom anläggandet av en mindre fiskodling i Byfjorden.  

OBS, utsläpp av avloppsvatten och dagvatten i djupvattnet kräver tillstånd från Länsstyrelsen.  

Erfarenheter från BOX-projektet  

Syftet med BOX-projektet var att skaffa relevant kunskap inför en eventuell framtida syresättning av 
Östersjöns djupvatten för att stoppa läckaget av fosfor från syrefria bottnar. Byfjorden valdes för 
experimentet därför att förhållandena där på många sätt liknar förhållandena i Östersjön där stora 
volymer av djupvattnet numera saknas syre vilket medför stort läckage av fosfor från de syrefria 
bottnarna. Genom att pumpa ner ytvatten i djupvattnet ökades under BOX-projektet takten av 
densitetsminskningen i bassängvattnet med en faktor 100. Därmed ökades frekvensen av 
djupvattenutbyten i Byfjorden, från 1 utbyte vart tredje till femte år till ett par utbyten varje år. Detta 
ledde till att djupvattnet fortfarande var syresatt och hade låga koncentrationer av fosfat när det 
sköljdes ut från Byfjorden vid vattenutbyten. När djupvattnet hölls syresatt trivdes fisk i Byfjorden och 
de djupa bottnarna koloniserades av bottendjur. BOX-projektet visade att det inte sker något ökat 



läckage av toxiner från bottnarna när dessa syresätts. Genom att hålla bottnarna i Byfjordens 
djupvatten syresatta minskar utflödet av fosfor till Havstensfjorden med ca 5 ton P/år. Kommunen bör 
kunna få tillgodoräkna sig fosforretention som åstadkoms med syresättning av bassängvattnet. 
Retention i marin miljö bör kunna ingå i handelssystemet för näringsämnen mellan kommunala 
reningsverk som utvecklats av Naturvårdsverket. Detta förutsätter emellertid att det finns en metod att 
beräkna retentionens storlek. Då varmare vatten under sommar och höst pumpas ner i det kalla 
djupvattnet värms detta. Byfjordens djupvatten blir ett lager av solenergi. Denna förnyelsebara energi 
skulle kunna utnyttjas under den kalla delen av året genom att utvinna värmet genom värmepumpning. 
Volymen av lagret är ca 70 miljoner kubikmeter. Om temperaturen vid värmepumpning under höst 
och vinter kan sänkas med åtminstone tre grader blir det årligen tillgängliga värmet minst 0.25 TWh. 
En översiktlig beskrivning av BOX-experimentet och observerade miljöeffekter beskrivs i Stigebrandt 
et al. (2015).  

Referenser 

Stigebrandt, A., Liljebladh, B., De Brabandere, L. Forth, M., Ganmo, Å., Hall, P.O.J., Hammar, J., 
Hansson, D., Kononets, M., Magnusson, M., Norén, F., Rahm, L., Treusch, A., Viktorsson, L., 2015: 
An experiment with forced oxygenation of the deepwater of the anoxic By Fjord, western Sweden. 
AMBIO, 44, 42-54, DOI: 10.1007/s13280-014-0524-9 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2022-04-19 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2022-03-23—2022-04-19 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Förteckningar över delegationsbeslut 2022-04-19 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen.  

 

 

 

 

Malin Krantz  Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
 

 

1(2) 

 

2022-04-19 

 

  

Förteckning över delegationsbeslut, 2022-04-19 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2022/00216 

318996 

 

2022-04-19 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsen delegation nr 

13, brådskande beslut gällande, samrådshandlingar för 

yttrande Fisketången 1 

KS 

2022/00245 

318917 

 

2022-04-12 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. 8, remittera ärenden, remiss till socialnämnden 

KS 

2021/00550 

318915 

 

2022-04-12 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. 8, remittera ärenden, remiss till socialnämnden  

KS 

2022/00002 

318914 

 

2022-04-12 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 5, utse vikarie för förvaltningschef, barn och 

utbildning Stefan Einarsson 

KS 

2022/00140 

318894 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 28 

Förfrågan från Marie Lundström (V) om 

semesterväxling vid tjänstledighet för förtroendevald 

KS 

2022/00164 

318892 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 26 

Ansökan från Anibal Rojas Jorquera (KD) om 

omställningsstöd 

KS 

2022/00145 

318891 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 25 

Ersättning enligt § 14 till ledamöter och ersättare i 

socialnämndens arbetsutskott 

KS 

2022/00197 

318890 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 24 

Arvode enligt § 14 avseende Sonny Persson (S) 

KS 

2022/00192 

318889 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 23 

Arvode enligt § 14 avseende Kenneth Engelbrektsson 

(S) 

KS 

2022/00194 

318888 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 22 

Arvode enligt § 14 avseende Caroline Henriksson (UP) 

KS 

2022/00193 

318887 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 21 

Arvode enligt § 14 avseende Kent Andreasson (UP) 

KS 

2022/00191 

318886 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 20 

Arvode enligt § 14 avseende Niklas Moe (M) 

KS 

2022/00063 

318885 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 19 

Begäran från Roger Johansson (L) om arvode som förste 

vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 

perioden 2020-07-01--2022-01-05 

KS 

2022/00149 

318884 

 

2022-04-11 Personalutskottets protokollsutdrag 2022-04-04  § 18 

Arbetsmiljörapport för kommunledningskontoret 2021 

KS 

2022/00012 

318882 

 

2022-04-11 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 9, avge yttranden om antagning av hemvärnsman 



 
 
 

Delegationsbeslut 
 

 

2(2) 

 

2022-04-19 

 

  

 

 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2022/00185 

318793 

 

2022-04-05 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U1.4, chef upphandlingsenheten gällande 

upphandling av skadedjursbekämpning och sanering av 

skadedjur. 

KS 

2022/00195 

318645 

 

2022-04-01 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 13, brådskande beslut gällande yttrande angående 

förordnande som borgerlig vigselförrättare 

KS 

2021/00574 

315178 

 

2022-04-01 Sekretessbeslut avseende utlämnande av handling i 

upphandling  markentreprenad 

KS 

2021/00564 

315176 

 

2022-04-01 Sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling 

av grävtjänster 

KS 

2022/00189 

318614 

 

2022-03-31 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 2, utse ombud att utöva kommunens rösträtt vid 

årsmöten m.m. utse Bengt Adolfsson som ombud till 

Kommunassurans Syd AB, KSFAB 

KS 

2022/00002 

318957 

 

2022-03-30 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 13, beställning av kompletterande trafikutredning för 

Ljungskileskolan  

KS 

2022/00075 

318545 

 

2022-03-30 Tilldelningsbeslut enligt delegation U1.4 gällande 

upphandling av konsulter på avancerad nivå för 

Microsofts molntjänster  

KS 

2022/00002 

318515 

 

2022-03-29 Delegationsbeslut om att ingå avtal och underteckna 

handlingar om borgen för valutatermin avseende 

Uddevalla Energi AB 

KS 

2022/00012 

318428 

 

2022-03-24 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 9, avge yttranden om antagning av hemvärnsman 

KS 

2022/00162 

318414 

 

2022-03-23 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 

sponsring till Uddevalla Konståkningsförenings 

verksamhet och arrangemang år 2022  

KS 

2022/00092 

318406 

 

2022-03-23 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 

sponsring till BMK Uddevalla för SM-deltävling 

Motocross 7-8 maj 2022 
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Fastighet BeslutsdatumÄrende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning
Befattning, handläggare

ARÖD 2:4 2022-03-24
KS.2022.44
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, sophus
Delegationsbeslut KS bygglov med startbesked  Bygglovshandläggare, KS § 23: BSB
Bygglovshandläggare

ELSEBERG 1:48 2022-03-31
KS.2022.42
Ansökan om marklov för ändring av marknivå
Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 25: SB
Byggnadsingenjör

HALLA-STENBACKEN 1:89 2022-04-06
KS.2022.48
Ansökan om marklov
Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 26: SB
Byggnadsingenjör

GUSTAVSBERG 1:6 2022-04-11
KS.2022.6
Anmälan för rivning av fritidshus
Startbesked anmälan Bygglovshandläggare, KS § 28: SB
Bygglovshandläggare
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga anmälningsärendena till handlingarna.  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Dok. 318391  

Protokoll från Uddevalla Vatten AB, bolagsstämma per capsulam 2022-03-18 

 

Dok. 318392  

Protokoll från Västvatten AB, bolagsstämma per capsulam 2022-03-18 

 

2022/8  

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 1 2022-03-22 

 

Hälsopolitiska rådets protokoll 2022-03-23 

 

Personalutskottets protokoll 2022-04-04 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2022-04-05 

 

2022/189  

Årsredovisning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, KSFAB, 2021 

 

2022/234 

Beslut från Tolkförmedling Väst om återbetalning av eget kapital 

 

2022/10 

Finansrapport för mars 2022 
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FINANSRAPPORT  

2022-04-01 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
 
 

FINANSRAPPORT avseende mars 2022  
 

Sammanfattning 

I samband med omsättning av en kredit i mars ökades upplåningsvolymen med 50 mkr. Den koncernin-

terna utlåningen fortsätter att minska och kommunens egen låneskuld ökar samtidigt som utnyttjandet av 

kommunens checkkredit har minskat. Årets prognoser indikerar en ökning av den externa upplåningen, 

både för företagen och kommunens egen del. 
 

Situationen i omvärlden medför en stor osäkerhet på finansmarknaden och mycket tyder på rekordinflat-

ion under året, vilket leder till räntehöjningar och ökar sannolikheten för att Riksbanken tidigarelägger 

höjning av reporäntan. Räntor med bindningstid längre än 1 år, har den senaste månaden ökat dramatiskt 

och rekordsnabbt. 

 
 

 

Not 22-03-31 22-02-28 22-01-01
Limiter 2022 (KS 2021-

12-15) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 750 3 700 3 700,0 Max: 5 043mkr Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,00 1,06 1,06 Budget: 1,25 % Ja

Räntebindningstid (år) 2,1 2,0 2,1 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 23 22 22 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,1 1,9 2,1 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 25 30 22 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 27 31 31 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0,0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 085 3 107 3 121 Max: 3 510  mkr Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 313 319 319 M ax 375 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 279 214 349 M in 300 mkr Nej

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 

 
 

 

  

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2022 

mellan 0,36 % - 0,76 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

Upplåningsräntan har minskar efter vidtagna åtgärder för nya krediter och tidigare rän-

tesäkringar och aktuell snittränta uppgår till 1,00% och utfallet på årsbasis beräknas för 

2022 till 1,10%, vilket är lägre än tidigare prognoser och budget för året. För 2021 upp-

gick till räntan på årsbasis till 1,14 %.  

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-03-31 22-02-28 1 mån 22-01-01 22-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) -21 -86 65 49 -70

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 085 3 107 -21 3 121 -36

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 065 3 020 44 3 170 -105

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 750 -3 700 -50 -3 700 -50

Summa finansiella skulder: -3 750 -3 700 -50 -3 700 -50

-685 -680 -6 -530 -155

Budget Plan Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

2022 

Helår

2022

helår

2023

helår

2024

helår

2025

helår

Utgående balans långfr lån(Budget) 3 700 3 700 3 800 3 750 3 800 3 900 3 900 4 517 5 200 6 100 6 600

Medellåneskuld (prognos) 3 630 3 700 3 750 3 715 3 775 3 850 3 820 4 000 4 500 5 500 6 200

Kostnad långfristig upplåning* 14,0 14,3 14,1 13,5 14,2 14,8 42,5 60 62 72 78

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,16 1,13 1,11 1,09 1,10 1,13 1,10 1,25 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% alt nuvarande villkor * Flerårsplan 2022-2024

Utfall 2021
Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2022 uppgå till högst 4 517 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,1 år och 25% av kapitalet förfaller inom ett år. 

 

 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,1 år och 23% av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 22-03-31 22-02-28 1 mån 22-01-01 22-01-01

Kommuninvest 3 750 3 700 50 3 700 50

3 750 3 700 50 3 700 50
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1 130 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-03-31 22-02-28 1 mån 22-01-01 22-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0

Nordea* 600 730 -130 730 -130

0 0 0 0 0

1 000 1 130 -130 1 130 -130

1 000 1 130 -130 1 130 -130

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-03-31 22-02-28 1 mån 22-01-01 22-01-01

3 750 3 700 50 3 700 50

27% 31% -4% 31% -4%

0% 0% 0% 0% 0%

-13 -25 12 -33 20Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 
 

 
 

 

Utlåning (Mnkr)
Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

22-03-31 22-02-28 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,6 25,1 -0,6 24,8 -0,3 25 0

Uddevalla Energi AB (koncern) 362,1 360,0 2,1 394,7 -32,7 740 378

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 68,2 72,5 -4,2 77,5 -9,2 120 52

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 77,1 77,9 -0,8 69,0 8,1 140 63

Uddevalla Turism AB 3,0 2,4 0,6 1,9 1,2 10 7

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 549,1 1 554,0 -4,9 1 542,9 6,2 1 637 88

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 237,4 237,1 0,3 236,5 0,9 267 30

Stiftelsen Ljungskilehem 50,3 51,0 -0,7 50,8 -0,5 55 5

Gustafsbergsstiftelsen 2,4 3,6 -1,2 3,2 -0,8 6 4

Uddevalla Vatten AB 711,1 722,8 -11,8 719,5 -8,4 796 85

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -2,9 -1,0 -1,9 -1,8 -1,1 3

exkl VVAB 3 085,3 3 106,5 -21,3 3 120,8 -35,6 3 799 711

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

22-03-31 22-02-28 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 70,3 78,8 -8,5 -15,4 85,7 52 122

Uddevalla Kraft AB -315,2 -306,8 -8,3 -277,3 -37,9 431 116

Uddevalla Energi Värme AB -18,9 -27,7 8,7 -10,1 -8,9 85 66

Uddevalla Energi Elnät AB -98,3 -104,3 6,0 -92,0 -6,3 172 74

Summa koncern Energi -362,1 -360,0 -2,1 -394,7 32,7 740 378

Uddevalla Hamnterminal AB -80,0 -81,4 1,4 -72,4 -7,5 140 60

Sw anFalk Shipping AB 2,9 3,5 -0,6 3,4 -0,5 - -

Summa koncern Hamn -77,1 -77,9 0,8 -69,0 -8,1 140 60

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 311,5 -1 316,9 5,4 -1 313,0 1,4 1 340 28

Uddevallahem Holding AB 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -178,1 -181,3 3,2 -185,4 7,3 187 9

Uddevallahem Bastionen AB -59,5 -55,8 -3,7 -44,6 -14,9 110 51

Summa koncern UaHem -1 549,1 -1 554,0 4,9 -1 542,9 -6,2 1 637 88

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -171,1 -170,9 -0,2 -170,5 -0,7 200 29

Lostif Fastighets AB -66,3 -66,2 -0,1 -66,0 -0,3 67 1

Summa koncern HSB -237,4 -237,1 -0,3 -236,5 -0,9 267 30

Uddevalla Omnibus AB -68,2 -72,5 4,2 -77,5 9,2 120 52

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0 0

Summa koncern Omnibus -68,2 -72,5 4,2 -77,5 9,2 120 52
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 
 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 22-03-31 22-02-28 20221 beviljad  borgen

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 229,1 234,7 257,1 28,0

312,9 318,5 341,0 28,0
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 22-03-31 22-02-28 22-01-01 22-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,2 4,3 4,3 -0,1 

IK Oddevold1 0,9 1,0 1,0 -0,1 

Fyrstads Flygplats AB2 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 

5,1 5,2 5,9 -0,8 

1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 22-03-31 22-02-28 1 mån

Likvida medel (kassa bank) -20,7 -86,2 65,5

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

279,3 213,8 65,5 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 22-03-31 22-02-28 1 mån belopp utnyttja

Nordea -20,7 -86,2 65,5 300,0 279,3

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-20,7 -86,2 65,5 300,0 279,3
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6. Finansiell risklogg 

 
Finansrapport 

2022 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2021) 

2021 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari -   

Februari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. Kapitalbindning är lägre 

än limit. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2022. 

2022-03 

Mars Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2022. 

2022-05 

April    

Maj    

Juni    

Juli    

Augusti    

September    

Oktober    

November    

December    

    

7. Operativ risklogg 

 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

    

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar Likviditetsberedskapen är för låg enligt gränsvärde Ja 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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Underskrift:  ........................................................  


 


Datum:  2022 – 03 – 22   
Tid:  9.00 – 12.00  
Plats:  Finsamlokalen, Silentzvägen 6 i Uddevalla 


  


§ 1 – 23 


Beslutande: Robert Yngve  VG-regionen 


 Henrik Sundström  Uddevalla kommun 


 Anders Paulsson  Arbetsförmedlingen  


 Linda Biltmark   Försäkringskassan tjg. ersättare 
 


Närvarande ersättare: Kenneth Carlsson  Färgelanda kommun 


 Karin Blomstrand  Munkedals kommun 


 Daniel Jensen  Melleruds kommun 
 


Närvarande ersättare:  Ricard Söderberg  Lysekils kommun 


via Teams Nils-Olof Bengtsson  Sotenäs kommun 


 Roger Wallentin  Tanums kommun 


      
    


Övriga deltagare: Gudrun Emilsdottir, förbundschef 


 Maria Hassing Karlander, verksamhetsutvecklare 


 Henrik Svedberg, förbundschef Samordningsförbundet Älv och Kust § 15 
 


 


Tid och plats för justering: 2022-03-28, Protokollet justeras digitalt 


 
Sekreterare:  ......................................................................................  


 Gudrun Emilsdottir 


 


Ordförande:  ......................................................................................  


 Robert Yngve 


 


Justerare:  ......................................................................................  


 Henrik Sundström 
 
 


Anslag/Bevis 


Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 


Protokollet finns också på www.samverkanvg.se/sofvast 
 


Organisation Samordningsförbundet Väst 222000 – 2030  


Protokollet är anslaget under tiden: 2022-03-28 – 2022-04-17 


Förvaringsplats för protokollet: Hos förbundschef Gudrun Emilsdottir, tele: 0522 – 69 5133  


Kopia finns på kansliavdelningen i respektive kommun och på 


Regionens Hus i Vänersborg, under anslagstiden  



http://www.samverkanvg.se/





 Samordningsförbundet Väst  Sammanträdesprotokoll nr 1 – 2022 


           222000–2030 Sida 2 av 9 


Justerares signatur  Utdragsbestyrkande 


 


§ 1 Mötes öppnande  


Ordförande Robert Yngve hälsar alla välkomna, både de som är på plats och de av ersättarna som finns med 


via Teamslänk. Ordförande hälsade speciellt välkommen Daniel Jensen från Melleruds kommun som är ny  i 


styrelsen och en presentationsrunda genomfördes och sedan förklarade ordförande mötet öppnat.  


§ 2 Val av justerare  


Förslag till beslut:   


att  välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll. 


Styrelsen beslutar: 


att välja Henrik Sundström, jämte ordförande, till justerare av dagens protokoll.  


§ 3 Fastställande av dagordning 


Förslag till dagordning hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Förslag till beslut:   


att  fastställa dagordning enligt utskick. 


Styrelsen beslutar: 


att fastställa dagordningen enligt förslag till beslut.   


§ 4 Styrelseprotokoll nr 5 – 2021-12-10 


Förbundschefen informerade om måluppfyllelsen hos rehabvägledarna 2015 – 2021. Med anledning av 


förslaget i Verksamhetsplan 2022, att sänka målet för antalet personer i egenförsörjning och personer till 


arbete studier. Målen har varit det samma sedan start. Förbundsledningen har fått i uppdrag att arbeta 


vidare med målen.   


Förslag till beslut:   


att  tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos 


rehabvägledarna 2015 – 2021   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


Styrelsen beslutar: 


att  tacka förbundschefen för informationen om sammanställningen av måluppfyllelsen hos 


rehabvägledarna 2015 – 2021   


att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


§ 5 Verksamhetsplan 2022, inkl. rättelse 


I verksamhetsplan 2022 som antogs vid styrelsemötet den 10 december, där var bidrag per kommun det som 


gällde 2021, men eftersom Melleruds kommun kom med i förbundet blev bidragsdelen per kommun något 


lägre. 


Förslag till beslut:   


att  justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre än 


framgick i december. 
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att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet. 


Styrelsen beslutar: 


att  justera i Verksamhetsplan 2022 med rättelsen om bidrag per kommun, som blir något lägre 


än framgick i december. 


att bifoga justerat Verksamhetsplan 2022 till kommunerna tillsammans med styrelseprotokollet. 


§ 6 Ekonomisk uppföljning januari – december 2021 


Det egna kapitalet är något mera än prognosen i november, men avvikelserna från budget på de olika 


kostnadsställena är inget anmärkningsvärt. Det egna kapitalet ligger helt i linje med Nationella rådets 


rekommendation om eget kapital. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen 


Styrelsen beslutar: 


att besluta i enlighet med förslag till beslut och godkänna redovisningen. 


§ 7 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2021 


2021 års årsredovisning med förvaltningsberättelse, bilagor med mål och måluppfyllelse samt statistik, hade 


skickats till styrelsen inför mötet. Förbundschef Gudrun Emilsdottir föredrar. Förbundet har under 2021 


förbrukat 224 903 kr mindre än erhållet bidrag.  


Samordningsförbundets utgående egna kapital 2021-12-31 var 1 983 327 kr och ligger nära Nationella rådets 


rekommendation att förbundet bör ha 1 778 000 kr i egna medel. 


Överskottet ska användas i insatser 2022. 


I de individinriktade insatserna 2021 hade Samordningsförbundet Väst 523 deltagare, 267 kvinnor och 240 


män, samt 16 anonyma som räknas i totalen, men inte i  statistiken för övrigt. Det var 412 personer, dvs. 95 


personer deltog i mera än en insats eller var inskrivna mera än en gång, det är 23 % av deltagarna.   


Trots pandemin så har Rehabvägledare och Utredning haft något flera nya deltagare än planerat och flera 


än förra året.  


Vid avslut i insatsen hos Rehabvägledare har något färre deltagare än planerat kommit till egen försörjning 


och arbete eller studier. Det är flera än 2020 och det ligger ungefär som åren före pandemin. 


Uppföljningen av deltagare hos Rehabvägledare 6 månader och 2 år efter avslut, bekräftar ännu än gång att 


med tiden kommer flera och flera av deltagarna som har haft insats hos rehabvägledarna i arbete och/eller 


studier och är utan offentlig försörjning. Dvs. resultatet är stående över tid.  


Indikatorerna visar något mera positivt resultat som förra året, speciellt hos deltagarna som upplever att 


det finns någon som håller samman och stödjer deras samordnade rehabiliteringsprocess samt att de har 


gjort stegförflyttning närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. 


Styrelsen framför sitt tack till personalen för gott arbete under föregående år. 


Förslag till beslut:   


att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst 


och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna. 
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Styrelsen beslutar: 


att godkänna årsredovisning med förvaltningsberättelsen 2021 för Samordningsförbundet Väst 


och att den skickas in till revisorerna och medlemmarna. 


§ 8 Granskningsrapport från sakkunnig revisor 


Granskningsrapporten från den sakkunniga revisorn, hade skickats till styrelsen inför mötet. 


Granskningsrapporten är utan synpunkter. 


Förslag till beslut:   


att  beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande 


årsredovisningar.  


Styrelsen beslutar: 


att beakta det som står i granskningsrapporten från sakkunnig revisor inför kommande 


årsredovisningar.   


§ 9 Nationella indikatorrapporten, samt Sof Väst resultat 


Verksamhetsutvecklare Maria Hassing Karlander informerade om resultatet från den nationella 


indikatorrapporten och redovisade för Sof Västs resultat och hur vi kan tolka och arbeta vidare med det. 


Förslag till beslut:  


att  tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna. 


att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre. 


Styrelsen beslutar: 


att  tacka verksamhetsutvecklaren för redovisningen av arbetet med indikatorerna 


att förbundet får arbeta vidare utifrån resultatet från indikatorerna och hur vi kan bli bättre. 


§ 10 Finsamlagen om antal styrelseledamöter och ersättare i ett Samordningsförbund: 


I Finsamlagen 10 § står: 


Varje förbundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet 


ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter. 


Nationella rådet har haft möte med samtliga förbundschefer och informerat om att jurister från SKR, 


Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är överens om styrelsesammansättningen ska följa 


lagstiftningen, dvs att varje medlem ska ha minst en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. 


Förändringen ska vara genomförd efter valet till kommunfullmäktige/regionfullmäktige 2022. 


För Samordningsförbundet Väst innebär detta minst 12 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. Det kan inte 


ha varit lagstiftarnas intention att ha så stora styrelser. Ingen i styrelsen anser att det är rimligt att ha så 


många ledamöter i styrelsen. Alla tycker att det fungerar bra som står i 5§ i förbundsordningen för 


Samordningsförbundet Väst: 


Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare, förutom 


kommunerna som utser åtta ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har 


närvaro- och yttranderätt. 
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Förslag till beslut:  


att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet 


Väst 


att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande 


praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.  


Styrelsen beslutar: 


att avstå från att ta initiativ till förändring av gällande förbundsordning för Samordningsförbundet 


Väst 


att föreslå Nationella rådet att arbeta för en lagförändring som är anpassad utifrån nuvarande 


praxis och tidigare tolkning av lagen. dvs. så som vi har det i Samordningsförbundet Väst.  


§ 11  Regeringens proposition, att det är from 16 mars 2022 möjligt för styrelsen i ett 


samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på 


distans 


Förslag till beslut: 


att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande 


på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att 


samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta 


att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en 


ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. 


Styrelsen beslutar: 


att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Deltagande 


på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och i övrigt på ett sådant sätt att 


samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Om det finns särskilda skäl ska styrelsen få besluta 


att deltagande på distans får ske genom enbart ljudöverföring i realtid. En ledamot eller en 


ersättare som deltar på distans ska anses vara närvarande vid sammanträdet. 


§ 12 Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och väsentlighetsanalys, 


utbildningspolicy, samt Arbetsmiljöansvaret inför beslut på Styrelsemötet den 22 mars. 


Ses över vid inledningen av varje verksamhetsår. I år är inga andra justeringar än att Melleruds kommun är 


numera medlem i förbundet 


Förslag till beslut:   


att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och 


väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument 


ska gälla tills vidare. 


Styrelsen beslutar: 


att  godkänna förslag till Internkontrollplan 2022, Attest- och delegationsordning, Risk- och 


väsentlighetsanalys, utbildningspolicy samt Arbetsmiljöansvaret och att dessa styrdokument 


ska gälla tills vidare. 
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§ 13 Uppföljning av Internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys 


Sammanfattning med uppföljning av internkontrollplan samt risk- och väsentlighetsanalys, hade bifogats  


handlingarna till mötet.  


Där framgår under verksamhetsrisker, att principen är att de som får uppdrag för Sof Väst får det pga. av 


lämplighet och intresse. För tillfället är detta aktuellt, där förbundet saknar rehabvägledare till Strömstad 


och Tanum. Detta medför att det är svårare att uppfylla målen och kan även påverka det ekonomiska 


resultatet, medel som är avsätta till rehabvägledaren används kanske inte under året.  


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


Styrelsen beslutar: 


att godkänna redovisningen av internkontrollplanen samt risk- och väsentlighetsanalys  


§ 14 Aktuell lägesrapport och statistik, beslut 


Lägesrapport hade skickats till styrelsen inför mötet.  


Nu har arbetet i stort återgått till det ”normala” eller ”nya normala”. Det innebär att visst hemarbete 


fortsätter. Utredningen har nu igen fulla grupper och bjuder in 12 – 16 deltagare/grupp och grupperna 


pågår nu igen i 4 veckor. Rehabvägledarna träffar deltagarna på plats.  


Inflödet av ansökningar är gott, tom 10 mars hade kommit in 59 ansökningar. 


Det är hög belastning på Rehabvägledarna som för tillfället är bara 5. Ytterligare en Rehabvägledare börjar 


den 1 april och rekrytering pågår för rehabvägledare till Strömstad och Tanum. 


Beredningsgruppen har börjat sitt arbete gällande att se på uppdrag, organisering och insatser.  


Tre digitala informationsträffar riktade till handläggare hos myndigheterna har genomförts nu i mars.  


De har varit uppskattade. 


Förslag till beslut:   


att  godkänna redovisningen.   


Styrelsen beslutar: 


att anta förslag till beslut och godkänna redovisningen.  


§ 15 Förstudier inför kommande ESF-ansökan tillsammans med 5 andra Samordningsförbund: 


”Gränsgångare”, Henrik Svedberg förbundschef Sof Älv och Kust informerar 


Sof Väst deltar tillsammans med ytterligare 5 samordningsförbund i förstudier inför en gemensam ansökan 


om ESF-projekt. Gränsgångare bygger på forskning som Heiti Ernits har gjort om ledarskap i mellanrummen 


i en komplex samverkansmiljö. Det är ett samlingsnamn för alla som arbetar och finns i mellanrummen 


mellan myndigheter. 


Förslag till beslut:   
att  tacka Henrik Svedberg besöket och informationen  


att  ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-


projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas 


till Sof Väst behov. 
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Styrelsen beslutar 
att tacka Henrik Svedberg besöket och informationen 


att  ställa sig bakom att Samordningsförbundet Väst deltar i gemensamma ansökningar om ESF-


projekt tillsammans med de andra samordningsförbunden i VG-regionen och att det anpassas 


till Sof Väst behov. 


§ 16 Medlemssamråd em. den 22 mars, dagordning 


Det är 14 medlemsrepresentanter som har anmält sig.  


Flera styrelseledamöter beklagar att inte alla kunde delta på plats pga. att medlemssamrådet är i våra 


lokaler och inkluderar för medlemsrepresentanterna studiebesök och information om insatserna. 


Förslag till beslut:   


att  beakta synpunkterna och framöver kommer mötena att planers så alla kan delta plats. 


Styrelsen beslutar: 


att beakta synpunkterna och besluta i enlighet med förslag till beslut. 


§ 17 Finsamkonferensen 5 – 6 april digitalt 


Diskussioner fördes att vi missar vinsten med att träffas och umgås och att skapa viktiga kontakter nu när 


konferensen inte är fysiskt. Det framförs synpunkter på att det är två halvdagar och inte en heldag. Det 


splittrar två dagar vilket kan vara problem. De ur styrelsen som vill delta anmäler sig och skickar kopia på 


bekräftelsen till förbundschefen i Sof Väst. 


att  tidigare beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021 gäller, att så många som så önskar från förbundet 


kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och personal. 


Styrelsen beslutar: 


att i enlighet med förslag till beslut från styrelsemöte nr 2 – 2021, att så många som så önskar från 


förbundet kan delta på Finsamkonferensen 2022, styrelseledamöter, beredningsgrupp och 


personal. 


§ 18 Förbundets Dag 17 maj, 8.30 – 17.00  


Programmet bygger på tankar som finns runt kommande ESF-ansökan om gränsgångare. Dagen kommer 


inledas med Anna Lexelius som kommer prata om tillitsbaserad ledning och styrning. Därefter Heiti Ernits 


som berättar om Gränsgångare.  


Förslag till beslut:  


att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets 


Dag 


Styrelsen beslutar: 


att förbundschef och verksamhetsutvecklare arbetar vidare med planeringen inför Förbundets 


Dag  
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§ 19 NNS årsmöte inkl. en dags konferens den 3 juni på Arlanda 


Karin Blomstrand som är förbundets styrelseledamot i NNS informerade om det förslag som ligger nu om 


NNS nya organisation.  Förslaget innebär eventuellt en höjning av serviceavgiften. Linda Biltmark har ingått 


i referensgrupp i samband med förslaget.  


NNS styrelseledamöter i VG-regionen, Värmland och Dalarna har bjudit ordförande och förbundschefer i 


dessa regioner till gemensamt digitalt möte den 4 april för att diskutera förslagit och samla in synpunkter.  


Karin framförde önskemål om att styrelseledamöterna läser igenom förslaget och ställer frågor och 


synpunkter till henne.  


Flera styrelseledamöter var skeptiska till att NNS bygger för stor överbyggnad och saknar fortfarande 


tydlighet om budgeten, vad pengarna går till? 


Årsmötet ska enbart vara fysiskt, för att det inte ska bli problem med omröstning.  


Förslag till beslut:  


att tacka Karin och Linda för informationen 


att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då 


ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet 


att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet 


den 4 april och på NNS årsmöte  


Styrelsen beslutar: 


att tacka Karin och Linda för informationen 


att Karin och Linda återrapporterar till styrelsen vid nästa möte och styrelsen diskuterar då 


ytterligare Sof Väst ställning inför beslut vid årsmötet 


att ordförande Robert Yngve, samt förbundschefen kommer att delta på det regionala mötet 


den 4 april och på NNS årsmöte  


§ 20 Besök till kommunerna KS, KF och Folkhälsoråden 


Förslag till beslut:  


att  ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga 


kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.  


att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till 


KF eller KS i respektive kommun 


att  verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin 


besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd 


Styrelsen beslutar: 


att  ordförande eller vice ordförande tillsammans med förbundschefen kommer att besöka samtliga 


kommuners KS eller KF till hösten enligt varje kommuns önskemål.  
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att  kommunernas representanter i styrelsen återkommer till förbundschefen om det önskas besök till 


KF eller KS i respektive kommun 


att  verksamhetsutvecklaren tillsammans med respektive kommuns rehabvägledare fortsätter sin 


besöksrunda till kommunernas Folkhälsoråd 


§ 21 Mötestider 2022 


Inga ändringar i tidigare beslut om mötestider för styrelsen i Sof Väst: 


• 17 maj   8.30 – 17.00   Förbundets Dag mm, samtliga styrelseledamöter på plats 


• 27 september  12.00 – 17.00  Möte med beredningsgruppen före styrelsemötet 


• 22 november  13.00 – 16.00  Styrelsemöte, Verksamhetsplan 2023 


Förslag till beslut:  


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 


Styrelsen beslutar: 


att tidigare beslut om mötestider ska gälla 


§ 22 Nya frågor 


Inga nya frågor var anmälda. 


§ 23 Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla för ett bra möte och hälsar samtidigt som så önskar att delta vid medlemssamrådet 


som börjar kl. 13.00.  


 


 


 
 






Service Description

Last updated: Fri 06 Mar 2020 14:08:40 UTC

Index

1. Definitions

2. Purpose

3. Design the workflow (Author)

3.1 Add Parties

3.1.1 Simple Workflow Session

3.1.2 Mass-signing Workflow Session

3.1.3 Invitation order

3.1.4 Role

3.1.5 Invitation method

3.1.6 Authentication to view

3.1.7 Authentication to sign

3.1.8 Confirmation method

3.2 Place fields

3.2.1 Main Document upload

3.2.2 Main Document removal

3.2.3 Text field

3.2.4 Checkbox

3.2.5 Signature box

3.2.5 Radio buttons

3.3 Other settings

3.3.1 Add Attachment

3.3.2 Request Attachment

3.3.3 Main Document name

3.3.4 Workflow Session language

3.3.5 Due date

3.3.6 Automatic reminder

3.3.7 Personal invitation message

3.3.8 Personal confirmation message

3.3.9 Edit Sign View UI

3.4 Save as template workflow

3.5 Settings available via API only

3.5.1 Set highlighting

3.5.2 Field editable by Signatory

4. Initiate the workflow (Initiator)

4.1 Initiate Workflow Execution from Design View

4.2 Initiate Workflow Execution from Template Workflow

4.2.1 List of Template Workflows

4.2.2 Select to edit Template Workflow or directly initiate Workflow Execution

5. Administer the Workflow Execution (User)

5.1 Progress history

5.2 Withdraw invitation

5.3 Extend due date

5.4 Restart document

5.5 Start signing

5.6 Download document

5.7 Send reminder

5.8 Send document again

5.9 Change of authentication to view and authentication to sign methods

5.10 Bounce management

5.11 Review Attachments

5.12 Review evidence attachments

6. Follow the workflow (Party)

6.1 Overview of Workflow Execution

6.2 Accessing the Sign View

6.2.1 Invitation message

6.2.2 List of Initiated Workflows

6.3 Authenticate to view

6.3.1 Authentication to view

6.4 Reviewing the Sign Material

6.4.1 Contact information

6.4.2 Branded header

6.4.3 Other branded Sign View components

6.4.4 Signing header

6.4.5 Review instruction

6.4.6 Mandatory/optional explanation

6.4.7 Download PDF

6.4.8 Document display

6.4.9 Guiding arrow

6.4.10 Text fields

6.4.11 Checkboxes

6.4.12 Radio buttons

6.4.13 Signature box

6.4.14 About you section

6.4.15 Attachments section

6.4.16 Requested attachments section

6.4.17 Signatories section

6.4.18 Reject or sign section

6.5 Rejecting to sign the Sign Material

6.5.1 Reject button

6.5.2 Rejection section

6.5.3 Rejection confirmation page

6.6 Signing the Sign Material

6.6.1 Signature Drawing Modal

6.6.2 PIN by SMS authentication and Signature Confirmation Section

6.6.3 Swedish BankID authentication and Signature Confirmation Section

6.6.4 Signature Confirmation Section

6.7 Receiving the confirmation after signing

6.7.1 Signature Registration Section

6.7.2 Signature confirmation page

6.7.3 Signature confirmation message

7. Evidence collection

7.1 Collecting missing Sign Material

7.2 Producing the Transaction Logs

7.2.1 Recording Signatories’ activities in Scrive eSign

7.2.2 Generating images of the confirmation after Signatories signed

7.2.3 Recording Signatories’ system information

7.2.4 Record the time of each event in Scrive eSign relating to a Signatory’s activity

7.3 Recording clock error

8. Evidence Package generation

8.1 Preparing the Evidence Package

8.1.1 Prepare a Final PDF (step 1)

8.1.2 Append the Verification Page (step 2)

8.1.3 Append the Evidence Quality of Scrive E-signed Documents (step 3)

8.1.4 Append the Evidence Quality Framework (step 4)

8.1.5 Append the Service Description (step 5)

8.1.6 Append the Evidence Log (step 6)

8.1.7 Append the Evidence of Time (step 7)

8.1.8 Append the Evidence of Intent (step 8)

8.1.9 Append the Digital Signature Documentation (step 9)

8.1.10 Append the Digital Signature (step 10)

8.1.11 Append the Keyless Digital Signature (step 11)

8.1.12 PAdES Digital Signature (optional to Steps 10 and 11)

9. Document administration

9.1 Document list

9.1.1 List view

9.1.2 Learn more and manage workflow

9.1.3 Mass-withdraw invitations

9.1.4 Send mass-reminder

9.1.5 Delete

9.1.6 Filter and search

9.1.7 Download all documents

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

		2022-03-17 11:09:20.91493 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      52.166.198.114
      
        
      
    		
      
        The initiator Hippoly (H) 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 2022-06-15 21:59:59 UTC, d) set the time zone to Europe/Stockholm and e) initiated the signing workflow.
      

    

		2022-03-17 11:09:20.91493 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (christer.hoij@telia.com) to Lars Oscar Christer Höij (LOCH). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Peter Thomas Aebeloe har startat signeringen i samarbetsytan Uddevallahem Bastionen AB
      

    

		2022-03-17 11:09:20.91493 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (anders.linusson@se.ey.com) to Anders Linusson (AL). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Peter Thomas Aebeloe har startat signeringen i samarbetsytan Uddevallahem Bastionen AB
      

    

		2022-03-17 11:09:20.91493 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (david.sahlsten@uddevalla.se) to David Sahlsten (DS). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Peter Thomas Aebeloe har startat signeringen i samarbetsytan Uddevallahem Bastionen AB
      

    

		2022-03-17 11:09:20.91493 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (pernilla.hallberg@veera.se) to Pernilla Hallberg (PH). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Peter Thomas Aebeloe har startat signeringen i samarbetsytan Uddevallahem Bastionen AB
      

    

		2022-03-17 11:09:20.91493 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (paula.berger@uddevalla.se) to Paula Erna Kristina Berger (PEKB). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Peter Thomas Aebeloe har startat signeringen i samarbetsytan Uddevallahem Bastionen AB
      

    

		2022-03-17 11:09:20.91493 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (thomas.aebeloe@uddevallahem.se) to Peter Thomas Aebeloe (PTA). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Peter Thomas Aebeloe har startat signeringen i samarbetsytan Uddevallahem Bastionen AB
      

    

		2022-03-17 11:09:20.91493 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign sent an invitation to sign the document via email (Kiomars.heydar@uddevalla.se) to Kiomars Heydar (KH). The invitation included a link that when clicked led to Scrive eSign’s online interface to sign documents. 
The invitation contained the following message: 
 Peter Thomas Aebeloe har startat signeringen i samarbetsytan Uddevallahem Bastionen AB
      

    

		2022-03-17 11:09:28.474842 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Lars Oscar Christer Höij (LOCH) was delivered.
      

    

		2022-03-17 11:09:28.502246 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Anders Linusson (AL) was delivered.
      

    

		2022-03-17 11:09:28.56996 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Pernilla Hallberg (PH) was delivered.
      

    

		2022-03-17 11:09:28.622907 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Peter Thomas Aebeloe (PTA) was delivered.
      

    

		2022-03-17 11:09:28.672387 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Kiomars Heydar (KH) was delivered.
      

    

		2022-03-17 11:09:29.673362 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      78.78.200.107
      
        Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Pernilla Hallberg (PH) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-17 11:09:31.361446 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to David Sahlsten (DS) was delivered.
      

    

		2022-03-17 11:09:31.384248 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation to sign the document sent via email to Paula Erna Kristina Berger (PEKB) was delivered.
      

    

		2022-03-17 11:09:37.373019 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      78.78.200.107
      
        Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        An SMS with a PIN was sent to +46706020202 for Pernilla Hallberg (PH) to use for authentication.
      

    

		2022-03-17 11:09:38.185374 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to pernilla.hallberg@veera.se was opened.
      

    

		2022-03-17 11:09:40.783561 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        The SMS with the PIN was delivered to +46706020202 for Pernilla Hallberg (PH) to use for authentication.
      

    

		2022-03-17 11:09:54.775791 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      78.78.200.107
      
        Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The signatory Pernilla Hallberg (PH) signed the document using PIN by SMS as authentication method. The PIN was sent to +46706020202.
      

    

		2022-03-17 11:10:05.002585 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to Kiomars.heydar@uddevalla.se was opened.
      

    

		2022-03-17 11:10:06.038584 UTC ±11 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      92.33.2.235
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Kiomars Heydar (KH) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-17 11:10:15.767719 UTC ±12 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      40.94.95.13
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Kiomars Heydar (KH) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-17 11:10:24.506072 UTC ±12 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      92.33.2.235
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The document was signed by Kiomars Heydar (KH) using 
  Swedish BankID
 through 
  the BankID network
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


SmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyBVZGRldmFsbGFoZW0gQmFzdGlvbmVuIEFCIDIwMjEiIG1lZCB0cmFuc2FrdGlvbnNudW1tZXIgOTIyMjExNTU1NzQ2NTIyNTQ0Mi4=







Data returned from 
  the BankID network
:
  
Name: KIOMARS HEYDAR
  
ID number: 
  195703212174

  
IP: 195.198.220.52















Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzE3MTExMDIzWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCGZ2F47z7pFcgAAYDzIwMjIwMzE3MTExMDIzWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgFQZlVvxqhiHkMKKA6L5sEYkG8CwzElDM669/blHL+CYwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBACmN1QVucmbQ8k9zZP17+PpBSWOMDuRA5oV3J8QwN/dQAljGmrWdu4q/7O9x9LaI5L6EyjXgkHcq8argaph1GmPmx1+EkXX4jlmQUBzMrKOIhOzHM6N7ACcyFAGjLLb9WJTDJ2IUGaJhXK0xsRNUVoGOcbMf+bvdP4lSrhTFJ6qTcNAfeZk0nSGASSt/X5Q14AclkcICc0XpXyQEhfKPNlF4pjkfWFgOZSUdLpPKHmKF7+cqheaYALXL5+4ERICZrikR1nTl9i4/c20Nm+Y2r3xLD7Rk/3DJrWo0fsaY1//erZv3KMCA1c/b5fAiOo5fX1FnCwbLThg2Kc6MxB/FAuSgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0=




      

    

		2022-03-17 11:11:34.758725 UTC ±12 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      195.198.127.33
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Paula Erna Kristina Berger (PEKB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-17 11:11:38.556515 UTC ±12 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to paula.berger@uddevalla.se was opened.
      

    

		2022-03-17 11:11:45.986519 UTC ±12 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      40.94.94.58
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
      
    		
      
        The party Paula Erna Kristina Berger (PEKB) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-17 11:11:50.744983 UTC ±12 ms		2022-03-17 10:28:35.659539 UTC		
      195.198.127.33
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The document was signed by Paula Erna Kristina Berger (PEKB) using 
  Swedish BankID
 through 
  the BankID network
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


SmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyBVZGRldmFsbGFoZW0gQmFzdGlvbmVuIEFCIDIwMjEiIG1lZCB0cmFuc2FrdGlvbnNudW1tZXIgOTIyMjExNTU1NzQ2NTIyNTQ0Mi4=







Data returned from 
  the BankID network
:
  
Name: Paula Erna Kristina Berger
  
ID number: 
  196409124846

  
IP: 195.198.127.33















Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPjcwanE2b0NrRVk2UW5Na2ZwNkg1MVJGUGhESHQ3aVJoN2NLODg3R251WjQ9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5ldlRxa21RVzVza1ROYTRVMHl3aytxTzVvcGl4SlkwY0FmcjdWWE9ZbFlBPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5uQ09nNEZHN1ZwYjBIeXE5MmFUNHhwWXlBMkgzTGRhTkVWaHk5Y20rVllUekhSeXUvMDVTeGhoeFRhUmpyTmVXNU5MUWYyN1NVcVNFRWYwckdqUVF1ZmlqdzVQblV5cERKc3E5NFJ0RFpGM0FsMGVJQjFodTVWWkhpMTZzenFEdlhCNmdOQlQvU282RXBFeWVhOEt3TVBZVzhOaVdTdm1nejZJcG1nZTEvOTIrSExiSWVsaFJpZDFxWnF6eUpUeUc1SllQMUs2eE1QRzhBYlVjMEhmTFlxQkpnSEpWNXBzU3UyNnh6ZDQ3T0xwenZrTEN4UXRGaW12WDRDUUJsdmtjWXo5ejhIUzVCOHVCZUZzV0MvSWtPNmU4UlpOdnVWZmdqV2dSQW9jYTV4VGFpczNWSDQxcXdIY0pxVGNSOXFaMWFQY2JiaExoWGRraWppNGlmRWpiRWc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGc0RDQ0E1aWdBd0lCQWdJSWFiWFZvYVQvQlBrd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1UQXlNakV5TXpBd01EQmFGdzB5TkRBeU1qSXlNalU1TlRsYU1JSHhNUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVE4d0RRWURWUVFFREFaQ1pYSm5aWEl4SERBYUJnTlZCQ29NRTFCaGRXeGhJRVZ5Ym1FZ1MzSnBjM1JwYm1FeEZUQVRCZ05WQkFVVERERTVOalF3T1RFeU5EZzBOakZDTUVBR0ExVUVLUXc1S0RJeE1ESXlNaUF4T0M0eU5pa2dVR0YxYkdFZ1JYSnVZU0JMY21semRHbHVZU0JDWlhKblpYSWdMU0JOYjJKcGJIUWdRbUZ1YTBsRU1TTXdJUVlEVlFRRERCcFFZWFZzWVNCRmNtNWhJRXR5YVhOMGFXNWhJRUpsY21kbGNqQ0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQUxPeDJ1ZlB1N3JMcG56MkpPVTF3SElXODAzQjFyclB0WDN6QlBIdTZtVHc4ZFlxZUxYOEtkbzdUS3RmYWRzOGhGTTRzUUJXYUtNOGJHTHNSQUZNR09JL1Nrb2ZFQ3hKQ25RQzYvSzhqRG5ZYlNxNnFmTzlnalpOUmp3c2tXNjdKREo5citZRFZsak5rWDJyMEgzUGNsV2lrQ3Z5NmRyajJjeWR0Znk3bTdUYUNHNWUxZGNOV0J2S0F3YXF3cG02bTF1VlhMZmN2cXVOaDlpVTIxbUFJdlV6M0phT25ISGxKT0hEUnJqZnBvR0xneGkxTjEyYUxvQ1p6STRBYktBZ3RGVzNnWnlLTE5OaTJHY2MzK2g3bkNKbk1KNksyUWE1K2UxWUUrbm1vSXZ1WmNicTFMMklEMUdMQ0JnMUQ2b0J2azN2Y0RrUmxvbXNMUFJISnBVMTdKRUNBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkRPc1JxVTVkanV3cnQ5eTNxUGlWZzkwclZVb01CMEdBMVVkRGdRV0JCVEpwL0o1cmNIUFo2TVhiV3V3dTcrUjBRQnhtVEFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBTzhxYlE0R3VUNnloRCtnQXNnUTduRUsvN2VxWVlYRHJ0Um9BNzJ4cWkwYllIS2JzK2lCUDQ0bFZ1Vi9McWhGNDBtaGZweTdYSEk5TFNkYXhhSkd0elNmZCt2MWNjWmx2QWJFNGdPQUJvUEE5bVU5TG0vUXpjT1F5RDRyMmVNVTlJMUFud3NWUXpQdXZ0elRrM2ZpdUJ4ZFdYaVFyV0o1TnJsaGRLTWdsTExaVzNkalFzb3pERVhKMXMyZi9DV2lGd1RES1hVeHZRMzFYSFZkSEIybitZVTNVc3BKZlZ3TlJBYUNsQ0dRRmtvaW9OSXZYSHZreGZiTEFaQmZwUzhXU2h3UEVxUzFaOFJGSlB0eU1UYXZFZ1pBTmc5dkdVbmg3cTlLd0h5RC9PajY3Q2I0L0tkclNwYy9VM0R6REJZQUkrRzVDNDhFUDVtOFVnT0hTV1YxcVhXQWlwOE0rc2FGSklKZE9hekJicmxmeGFEcWV2azI3dld4NVcySmpZNDFJN20vZDJLUENBbVN3UUhiYjB3bXAvYUNNOENIQ1VCYUNlUjZSSzZ4eGNKNE5JRllMYTQrVkxKWWdvdUN5S3p4dWtDOUd6UzJ0RmZuZlZUdC9iRjRranBZaHRNSm5zbGhXS3QxUmlVOUFYY0FhWGVwbjkrMm5TMEZ2VFBmcE5aRFp3ZXUxaE5JemtkOUZJZTZSZFhjVFlydVpYbGtOaENOWHVFTWJYRHF5ZWpMTmswOVdQU1JsZDY4QWpDUm1wVThyT2FYalZ6STRZM3pZOVBTQ3NBNUNpaUs5anQ2alR1ZUNydCtwU0U0bnV4SVF0czhxSUt1SUVUclBpazFLdk9jUkpDWmVZaWRzY1kweTlIbXlybmZzMjNtS3Zsb3BRN0tnRWxnTjhaQWJmWUU9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHSERDQ0JBU2dBd0lCQWdJSUo4WGc5UHp6Rlpvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1lzeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4TWpBd0JnTlZCQU1NS1V6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNQjRYRFRFeU1ERXdNekE1TURRd04xb1hEVE0wTVRJd01UQTVNRFF3TjFvd2daVXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRNd01RWURWUVFLRENwTXc2UnVjMmJEdG5Kenc2UnJjbWx1WjJGeUlFSmhibXNnUVd0MGFXVmliMnhoWnlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdNVGs0TnpneFBEQTZCZ05WQkFNTU0wekRwRzV6WnNPMmNuUERwR3R5YVc1bllYSWdRbUZ1YXlCRGRYTjBiMjFsY2lCRFFUTWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRDQ0FpSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnSVBBRENDQWdvQ2dnSUJBT2wxOG1Wak5RMVVTTk1OUzU1T0pIZkIvL2RHcnAxMlkvNXF4SDNBTHVHZkxJaEIvREdHSEVVVDkwQkdyRDA2UUx6S1lueEo1cVlOTlI4VHAveFg0emIrOEV1MEFXdWdEdWh6bzZoMUphSDdIVmJXRUdSQTdJbWJTSTQzSTRCNVhvSTQwZC9URDNIU21Ma25BT1BZK3Nrd2tRYmwwTUJwMERJQjdtZXNHT1V2M1B3Z3VMZmYzMzYvazgxZU1GbEZCV1dWRHU0UVhBTDBtRVhneFpsd0p5cWJYMk94c0RvQXBlbEZ6UW82UTBEQjdwNndKdmhkOHRsOW5rY3Zma1ZIc3E5K3VtRlJCRmFNUTdlV2hvL05NZHByNWVpM2d2ZGo3N2JOUnJxZDB1YURXOTZ6ek1teEl5eWJFb0hvV2ZmcW1zMWI5TFY0b3Zsa1pBeHhBdm5Lam0xNW5SMDViUUNFZzFGd3VNaFYveVFqSnA4WUFMZmFheFRobXY0Snd6Y1NJTExibHgxWXF3RnVsUmRvemFHbHlHbWdYZEdXbDlyLzRxYk5jelNMSnBuVHZKbk5SdDdxSGJhWExEc0ZjTmVnb3p4cnkrSkdNN3BJUTljRTR6cWlRSEJpYm1xSnZJMDNYKzJZMnZ6MWNOWERsanR3cHU5bk94UzEwdWNqQVFWNnlTaCtUN2VtUkFka05kbDU2Q2VEYzZkWkNJeEpIZjhSYzByaTJ1M2JNbHR3R3RMekY4S01TZDdHVkgxakt2YTBoaFFpaytXQlltcnZLbVFoUEl4a3RFNlUxSERnRDVOSnpBK2hNbHRVYjB4ZytVTGFYRkdkcktwQ2JmSDBUWHFXb1JKSnkvcCtEYTZTTHZmcytjcXdmV2lBN1A5akdxOUNjKzc1eFd2RU5hSTdBZ01CQUFHamVEQjJNQjBHQTFVZERnUVdCQlF6ckVhbE9YWTdzSzdmY3Q2ajRsWVBkSzFWS0RBUEJnTlZIUk1CQWY4RUJUQURBUUgvTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZFaGdQQlVkK2NPbXk1NFo4OWlScEhQY3Y0TlJNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUJCakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVEwRkFBT0NBZ0VBYmVEd2s4YzNGSW9LcUUvakRYQm1WVE1EaW5wTnBGSVJsMm94K3B3cm9QODdOVFFpUUwyc1ArZXk2bm9GSDNSZmFNbGcxU1dGNFlpMXpwVkxTT2pYcGx5UlVHR3paOENSc0VTbm9yTmVMV2NtS1BraVkrUGVGUXFpQzBKRUFlenJsV0d3aU9yODV4QUw4ajhzUldCeXZ2WHdtekI0MTBXcUkvVHN1ZkE5cXpVN1JobFdYOEdyaDZuUXpieERsWXEva1dwV3NseHpkaElWckRKNW1vTFI4bVRYaXErL2ZQd243L1czT2pyQnJKdytZUWIrVlgwS0dLKzFZc0ZKVHB1bUc3WkZqSGxjbDVIeXRQbTc5aGhScVkvcFBpdEUwaGkrTDczbDVSemR6R1M5UWZYeHhMYTZvUWVRSENGeGZvQU5WVnU5WldGK1lScmF5N2RnYmZoZjE0UDJuaFBSUTFZUjJyMmswUkhLNE1vZXp4d2l4cFN5SHAzMnhuRy8venIwdVNvK1BwejZhUnh4STZUc2RDZnVNRnA2cDhmNVFxL1l4N3NvYStOM3YrRFEyQys1TWNSaU1sU0lrS1pPUU1XaE5BU215Z0xXelEvRjRBSldDbEI1QlhaL3VTSjRyajh2SFB4Q0lKUmxkR1h0bUp4S3ZNR0pmaEIrR2hWOXhxM1V3YUdwNWdkUXZBUFdTQUFSL1RlQjlGc1hxS3FxSW8rMXlrTW4wODg4UitYeXNoN3paR0lBQUY1RkZzNlNGZ25kY2F1ZzBhbFh6WWJyQTROZGdFNlFMc285M2grZUhlYTRLTXFEVkVoeWlwbDFncytHbW5pRWVDOGlabXNBL2pvbkRyYyt4TkIwS3hvZWtSV1V0Ui9qL3hxNDd3Um5jdEwxQ09vclVYeFZkRVU9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNlRDQ0E5R2dBd0lCQWdJSWZ3TFZFVFBmWVZRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF4TURNd09ESXlNRFJhRncwek5ERXlNekV3T0RJeU1EUmFNSUdMTVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXpNREVHQTFVRUNnd3FUTU9rYm5ObXc3WnljOE9rYTNKcGJtZGhjaUJDWVc1cklFRnJkR2xsWW05c1lXY2dLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURFNU9EYzRNVEl3TUFZRFZRUUREQ2xNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQ0NBaUl3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0lQQURDQ0Fnb0NnZ0lCQUxmUHZrWFlObHRUeVR5dk92b2tHWHhFZFNzbnEvQ2JRc0YzR0Y2ZG1ZVm9FK1ZVSExjMkNmTHlzSmR0Umo5MUVienNIaGhhS2xlRWlXSGNzMjg4akFGOXdiK2pkU25jbzcxQkNUOFdWR3c4UldhR3ROWXFtS0g2RmZTck8zYmdxcDVCbVdkNWo3N2hwUzVPS05rR04yZXpiOTc3Q3VrTWxwNjg5V1dhK1c5VU9OckRKSjhWOWpKZk1Kc283bHBMRmNjTEwvVTdrd1ZYcmw0S1AyZGtYY29ZUThWQlkvQTk3RXdUK01JaXhtNlVpOVM4TVJvT0ZlYm1GcytzZDlIYi9iVDFxMlRqL2xncERIb3BmTmNlbzZQQVVUejZVK25sSnc5Qi9OdHl2ejhCQ0gvdDl6YjBiakJyQkxXdzZtLytnNG9rVCtJYWxPSkRUQ25lYnBOcWIyaEphd3lkVlFwYWYzSklrRGQ5bVFwbFpIQ252a1NmQks4aTBNMDZtVHB4OCtUdDhOaWpzcmZLMTI5WE95YmgyaFZMZ3F1MGIzWHhUbjBQa1NGOEtkd2tzZGtqKzlVZEZOb1puVXpWalkwM2UxZndMemVkS0NhMDFybStnNXF4RjAwVWtsdEV0MVRCRjZiVHVSQnNDVWhGQUREZ09Gd2MvWUpzckU2UWNCb3FpQW9iL1V4cE95NDRzNFFsZldxWlJsMHR6Y0w3dFBIUWVWWEI1NnF6dDRmVEZvbm9qeVFPZ3BJeWRlRUVscVZuM0xKK0hTeURzSVpNYStNUHovTFNxRXJCV0o1RHJHM1ZIbHIvT0l6NUs1RzVFZkZZak50Q2Niek84QWZoNUxOOVZPVlRGZFhJOEdjZkdscUgzVm9PVmpQM09pVWNyTDFTVC9aTTVvSzR5enZwQWdNQkFBR2plREIyTUIwR0ExVWREZ1FXQkJSSVlEd1ZIZm5EcHN1ZUdmUFlrYVJ6M0wrRFVUQVBCZ05WSFJNQkFmOEVCVEFEQVFIL01COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGR2VLdXJMcVNCeDY5VHRvTnlkeUJ1dVJZOHRUTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFQk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lCQmpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRMEZBQU9DQWdFQXVKNGZGd2pnRGJzTzBTMGxOdU5sNlFxYmlkdzY4YmpIeEZxOGlzcFVSZ0xaSDl1VjVlOFNuRVJ6dHVDT1JJV0wxeVBldndsclllZTI0ajdsYlVwMnY2VWZnclljL2NKc2lNTnJoZmRaZGRCMFljTHRlajdIYUd4Y2VpMmpmRW5ITU5weFZHS1JlN3ZnTVVMYXUxLzZqdWQrSUVSOUtUcjU3NDBTMVJaMzJFLzJFbVY2OUFkeTFLdk1zbWxERkZnd0ZNaUFkUnloRXpXaThqbVRqM2ZxKzd3UFlFLzl0NUV2MjFzcEszM1BlU3pHR3dLenlMa3BEbHRCWk1SUlVNL2tRMHc5VXB4UE0wSnRvem5XcTBlTmpoVE1FazE0QmFlQWUwcElUNFpudzJreUlyRUNYS2lhT1NaT2VoZG8zZmVVS3JQZERIbDI0WEhvTWVYakNBdHgrRExXdmhkYWlnd0VRendjYWhZd1JHazFiUHBvMUMwWEk4c1QwUnFzaE15S3ZPRjg2VVp0N25Sam0vSlAwbnp0dk5NLzR3YzJXeE5ZTGVIaUVjaEtmaVp1QWZuaENtTGJTeTdLNFpUNDg4RlExbWU4aW9hMUR5bXFlaGtwbFIzMlE5ZnJSWUpKOTZpblBTNUlOT1N5U0VQWG1vS1lycUs3N1E5cFVLb3lLSE5CaE4yRkl6Rkl6UWVPckJyTElsUURCYjlQM0hKYSs3YTFrS3VFdmhZRitTQ1Q2eTE1VnlMZEp6aGU1ZERRSWZyZG5oVm5mdmw2TnFhb0Y1TlRUWmNpN3p1SWhCZks1QjRZVkl2NEVlZWlhTkgvSGhla1RRUnNxV01hTjJ5QUErdTZrbU1waitXV3BTSWVjK1hKY0JEcFdObGFzRGZWL1dIc1RWOTJJLzRWVFlZPTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lzT0Zjbk55WldSdmRtbHpibWx1WnlCVlpHUmxkbUZzYkdGb1pXMGdRbUZ6ZEdsdmJtVnVJRUZDSURJd01qRWlJRzFsWkNCMGNtRnVjMkZyZEdsdmJuTnVkVzF0WlhJZ09USXlNakV4TlRVMU56UTJOVEl5TlRRME1pND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlVMk55YVhabElFRkNJRndySUVocGNIQnZiSGtnUVVJc2JtRnRaVDFJYVhCd2IyeDVMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTRNVFkyT0RBMExHODlUbTl5WkdWaElFSmhibXNnUVdKd1hDd2dabWxzYVdGc0lHa2dVM1psY21sblpTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT51Ny9GZHI0TkV2ZGRSbTRsSnRyT3I0N1MyWk09PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+U0dsd2NHOXNlUT09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU5pNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1TXk0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPjZKSmlGeFFwR1Y0YWZMQlZWeElMcnBOaWpNND08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5mYWNlMTwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIH3AoBAKCCB9UwggfRBgkrBgEFBQcwAQEEggfCMIIHvjCCAU2hgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzE3MTExMTQ1WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33Leo+JWD3StVSgCCGm11aGk/wT5gAAYDzIwMjIwMzE3MTExMTQ1WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgieY1i1e14shDMxFIWjx7bOptAp4WTL2ma9iLbScb0tUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAFXNg+sbPZhjJGWk144MjeNG0dFqS0eTxx35q76alvB2IAqsywEQ9mN1KnqNQBO964zpAu9kDtF4Zp0kIWetPUv1cWAUukScvNyxUAYIS8cSOqCc4D9KsFLmt+ej/v2dlAKlZB7uA1HY3fBUsPMdloZqaU8sf4V0RxXtsj70l82pkADg21kdOlqK1p0vLjvhAFT/03gP8Vfhwe1YhpyfPBGOWKnDVu9BOEi51xjAIUJlmyVCKDb0oRvthcLRdPNb9QpJTVUcwlgr0vl54gyxUab3DBx5Y104szVgDfZKFZ9xeEf0mi4sz3lvkQF/BJc0//RPplSHOgNe/K1luBoKC42gggVVMIIFUTCCBU0wggM1oAMCAQICCG+75iotHAb/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGVMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTwwOgYDVQQDDDNMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjExMDE3MjIwMDAwWhcNMjIwNTE4MjE1OTU5WjCBojELMAkGA1UEBhMCU0UxMzAxBgNVBAoMKkzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTg3ODFJMEcGA1UEAwxATMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMKfcNY9WXb1gQyvLGk9+F78qY5WsushvNtnuAvGJ+tCxAJ+TYv5ppnQZ7jJ7hXDNu11NbHJ3L+N+WgtSmZj1lo6zZhHhUMovG80qpwcPh3+k0n6jDdEAfAKfn32OIHR7Zqt1HhsKtSdy+GarB533Ll0Uf7DVmCxbr5ODQd1oUPzOuIj3V0cuwz/dReNYNemWCeXqxxjDKKgse8zAarGfF48T/6hlF1xOcFpDYGqJH30bIo4q329WaAUp6PfxRUSpDV/WO24wiks5TEFApI9SYuuC5xEC7/d3qKvEFx/C8PF+JC6UsCJSKF5i/wNCwaR61SltofJp+SbBhCn4buKGT0CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAdBgNVHQ4EFgQUFoNVM72k823QyvkHcMPpGMqF1dUwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAABvp0KkKzob95maSNMbXZ/Pyd/8+ptX3P5EQDI+TrAs9DdG3QhCroiWpsi3Tyhy62K9PP5jaXfK4QNPwoPddpCoFO5GSIbKzY5+KFRrbYitJgmoAjp8AeLgUmSLm4CG4pkJudCmrVEpZePWen69v2ijD6jG07Ws66XMFHtC/24KftTFpU0DJKQv1ZpP9sQJS7zaVjxGKcLr3NMCSyA6NcYgqMcSbeexm3Q8obUH8tKjyOLAQip9QS3ZVmz5eDAF+EbQqIvb998Y3manVdjoS6OpZX81dIjk+BRUle/p5pyO8+cYbLcjNSoj9xqexOkNRoLvM+4LnS4feIHyGm+wZM3wgsNfT1CPSBr/ixVt6JvVZCyFt6P1TsoQOBLG79vuIbsd63K4kQrTl9Tcto7l1VfUUH7uodQVSSo+bg2QQ1zP26Ag5iDmLBe9QpLnxBfjmVEsXd4yvaAADDAwy6BAnkPH1WWvWK5UvnL2my7zVA/urq81j4VNI8SfJGmbD3MIqZ8e14z0YhZ7JSxBVWfuXLCj/HRrAGI3pqmvovsLHqAGfgO/VzDaMWovPBj4MW4dCo8KPRZR4mxDpcePkcb5uaXUDoeIPQSPQN396+QGBwVW2kwwz8u63RV+C7/pmHUMUKC1mzMyNaKZvryijjVl4WEZNoc/UeA5HGSms/dagI6E




      

    

		2022-03-17 15:17:00.306528 UTC ±12 ms		2022-03-17 14:28:44.021222 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to christer.hoij@telia.com was opened.
      

    

		2022-03-17 15:17:04.648804 UTC ±12 ms		2022-03-17 14:28:44.021222 UTC		
      91.128.170.43
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The party Lars Oscar Christer Höij (LOCH) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-17 15:17:27.69989 UTC ±12 ms		2022-03-17 14:28:44.021222 UTC		
      91.128.170.43
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The document was signed by Lars Oscar Christer Höij (LOCH) using 
  Swedish BankID
 through 
  the BankID network
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


SmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyBVZGRldmFsbGFoZW0gQmFzdGlvbmVuIEFCIDIwMjEiIG1lZCB0cmFuc2FrdGlvbnNudW1tZXIgOTIyMjExNTU1NzQ2NTIyNTQ0Mi4=







Data returned from 
  the BankID network
:
  
Name: Lars Oscar Christer Höij
  
ID number: 
  194404034839

  
IP: 91.128.170.43















Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIH3AoBAKCCB9UwggfRBgkrBgEFBQcwAQEEggfCMIIHvjCCAU2hgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzE3MTUxNzI2WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33Leo+JWD3StVSgCCCxQC5q8DLU0gAAYDzIwMjIwMzE3MTUxNzI2WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgD8HfiBEPXFC5iqMJPeDNVs4VhdZxJv/c14RHXIU8PuwwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAGd8IG/fUsiHPijfZdDB3gyMsfDn08a8x3BbhW3qyc+K/6+PmDvroAzGAsarIf6eTOUeAUz2il1m9/A0zxEmC59t+9kuyfCP2yGDiMy4d1z08vifcUyyi2Cq74eKNjWvJcmfTd60qe2x18NScR7DqjMXOdr+pyRCKZrVET+CRPVXUviH3rV1o+P7pxltq+hPxFbiMwiphTXIAA133VzdT7oT9xy3JnJlFSmSuZAL4vI+5DcVwCSAtA+E+3CbiTCq/9DZVNecWbNurfl+Fm7+6SdlB3U/h/XjyFXmFCHJJsNXdtaKHMZiHu35XR9GHzYe2Lr/H7OB8KOTwn7DCT6lKbSgggVVMIIFUTCCBU0wggM1oAMCAQICCG+75iotHAb/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGVMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTwwOgYDVQQDDDNMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjExMDE3MjIwMDAwWhcNMjIwNTE4MjE1OTU5WjCBojELMAkGA1UEBhMCU0UxMzAxBgNVBAoMKkzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTg3ODFJMEcGA1UEAwxATMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMKfcNY9WXb1gQyvLGk9+F78qY5WsushvNtnuAvGJ+tCxAJ+TYv5ppnQZ7jJ7hXDNu11NbHJ3L+N+WgtSmZj1lo6zZhHhUMovG80qpwcPh3+k0n6jDdEAfAKfn32OIHR7Zqt1HhsKtSdy+GarB533Ll0Uf7DVmCxbr5ODQd1oUPzOuIj3V0cuwz/dReNYNemWCeXqxxjDKKgse8zAarGfF48T/6hlF1xOcFpDYGqJH30bIo4q329WaAUp6PfxRUSpDV/WO24wiks5TEFApI9SYuuC5xEC7/d3qKvEFx/C8PF+JC6UsCJSKF5i/wNCwaR61SltofJp+SbBhCn4buKGT0CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAdBgNVHQ4EFgQUFoNVM72k823QyvkHcMPpGMqF1dUwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAABvp0KkKzob95maSNMbXZ/Pyd/8+ptX3P5EQDI+TrAs9DdG3QhCroiWpsi3Tyhy62K9PP5jaXfK4QNPwoPddpCoFO5GSIbKzY5+KFRrbYitJgmoAjp8AeLgUmSLm4CG4pkJudCmrVEpZePWen69v2ijD6jG07Ws66XMFHtC/24KftTFpU0DJKQv1ZpP9sQJS7zaVjxGKcLr3NMCSyA6NcYgqMcSbeexm3Q8obUH8tKjyOLAQip9QS3ZVmz5eDAF+EbQqIvb998Y3manVdjoS6OpZX81dIjk+BRUle/p5pyO8+cYbLcjNSoj9xqexOkNRoLvM+4LnS4feIHyGm+wZM3wgsNfT1CPSBr/ixVt6JvVZCyFt6P1TsoQOBLG79vuIbsd63K4kQrTl9Tcto7l1VfUUH7uodQVSSo+bg2QQ1zP26Ag5iDmLBe9QpLnxBfjmVEsXd4yvaAADDAwy6BAnkPH1WWvWK5UvnL2my7zVA/urq81j4VNI8SfJGmbD3MIqZ8e14z0YhZ7JSxBVWfuXLCj/HRrAGI3pqmvovsLHqAGfgO/VzDaMWovPBj4MW4dCo8KPRZR4mxDpcePkcb5uaXUDoeIPQSPQN396+QGBwVW2kwwz8u63RV+C7/pmHUMUKC1mzMyNaKZvryijjVl4WEZNoc/UeA5HGSms/dagI6E




      

    

		2022-03-17 17:03:36.522448 UTC ±10 ms		2022-03-17 16:28:48.420788 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to thomas.aebeloe@uddevallahem.se was opened.
      

    

		2022-03-17 17:03:37.598067 UTC ±10 ms		2022-03-17 16:28:48.420788 UTC		
      217.215.152.166
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party Peter Thomas Aebeloe (PTA) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-17 17:03:51.077407 UTC ±10 ms		2022-03-17 16:28:48.420788 UTC		
      217.215.152.166
      
        Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The document was signed by Peter Thomas Aebeloe (PTA) using 
  Swedish BankID
 through 
  the BankID network
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


SmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyBVZGRldmFsbGFoZW0gQmFzdGlvbmVuIEFCIDIwMjEiIG1lZCB0cmFuc2FrdGlvbnNudW1tZXIgOTIyMjExNTU1NzQ2NTIyNTQ0Mi4=







Data returned from 
  the BankID network
:
  
Name: Thomas Aebeloe
  
ID number: 
  196412125079

  
IP: 217.215.152.166















Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkpCUXJWMm83bVpOZmsvaGIwRHBHekhseGpZcXBkamduTU9rZStwWk8xZnc9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT53WTNIS28xYU9Da093MHNGSG1KRTZ0dXQ1SFdqY0pzZXJJenptbDFxK2tvPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5jUGFEZlh2djlYc1lxNkJWZ2pDWFhLWlZ0NkdMUGdBbk5TOWV0alkzdEhGdDdSejQ2Y2JqcGRaNUdjTUFtQklSM0VZK1VXV2NUODhQQ1JwTTRZQ1dyMTJhbDdWQkJQUnJFeXRUL0xqQ0dTbHdYZFV0bWJJYkFDM0t6Y1h6dUNlY3VRY3N5c1ZDQm4vS2dzSXM1NEhGODArekkyNURRWXk3K2s2UjVGSDRyREZIYXI3ZExmK3ZNdmtTbXg1Yk5OY2swd29vYjBYUVFGTDNlUHoxeXEweVE2ejk5b0d3N09uMGtxanpqWmVJYWlSMitMMG1JZEJ5cFIyTmc1V2FGcEdBUmptc3pHdzE3QjY0TVQ0SUVhNjhrUEVKUEUva3pTdTNXWWlYM1JpV1hrNzc2Njc1ODdsQVpaUlN3eGN5a3NiK2JnRHoxdW1RQzgyV1pQdWRiM3RCTlE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGakRDQ0EzU2dBd0lCQWdJSVJ2QWNaRzJMTnNjd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3Z1pVeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4UERBNkJnTlZCQU1NTTB6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEZFhOMGIyMWxjaUJEUVRNZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweU1qQXhNVEF5TXpBd01EQmFGdzB5TlRBeE1UQXlNalU1TlRsYU1JSE5NUXN3Q1FZRFZRUUdFd0pUUlRFek1ERUdBMVVFQ2d3cVRNT2tibk5tdzdaeWM4T2thM0pwYm1kaGNpQkNZVzVySUVGcmRHbGxZbTlzWVdjZ0tIQjFZbXdwTVJBd0RnWURWUVFFREFkQlpXSmxiRzlsTVE4d0RRWURWUVFxREFaVWFHOXRZWE14RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU5qUXhNakV5TlRBM09URTJNRFFHQTFVRUtRd3RLREl5TURFeE1TQXhOUzR3TmlrZ1ZHaHZiV0Z6SUVGbFltVnNiMlVnTFNCTmIySnBiSFFnUW1GdWEwbEVNUmN3RlFZRFZRUUREQTVVYUc5dFlYTWdRV1ZpWld4dlpUQ0NBU0l3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0VQQURDQ0FRb0NnZ0VCQUxmcjdCZTFDcFpSdDBrYTBlZ29SbFU2ZHByVHRjMEV5WEtOQzlGdWVQMXRTVkVDbWlPamVIQjR5SWxJODlDdVFMLzkyMktrS3JoNzlmRFhWMTliNW0vbE9Uc1NMOFNja1U4VU5id0lvL2Fab3JWaDNVZ0hHdzFVTjNGeDBqTVJkS2k3U0RrRUZWZURtNldoc2ZWWEtBWDJoMmhlNHhIMnEzSDR1SGxHY1p2dW9ReTFjblR5bjF4dWtsUEx6UEZlMTZBYUlEbEwwc3FUUVNIM1MxdVczMktMYi9jRFV3bUk5cmRIU3QxYnQ5WlJHL0d5OHZQL2JKbEpLUFFNTS9PcWp6dGJIK0UzU1R0ajhFVW1OSGhFUWdOamRkQ05QTjdaWnV1UDRxZmRzeTh5OHh3Qmg0YWRPV3NaQTdRQ0hIUks2Z3FmMnZlSXNweXUzMjJzL1ArMURjOENBd0VBQWFPQnBUQ0JvakE3QmdnckJnRUZCUWNCQVFRdk1DMHdLd1lJS3dZQkJRVUhNQUdHSDJoMGRIQTZMeTl2WTNOd0xuSmxkbTlqWVhScGIyNXpkR0YwZFhNdWMyVXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnWkFNQjhHQTFVZEl3UVlNQmFBRkRPc1JxVTVkanV3cnQ5eTNxUGlWZzkwclZVb01CMEdBMVVkRGdRV0JCVGxINmRnakNxdjBtdGRFalF0dkxzcEJYRlltekFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFzRkFBT0NBZ0VBdjI1V0JLNHMwbzlWRXllemZTL1l4L203OU04Sm45cVVIRkVYYnI3YmpxeWZNNHFnVHJrTE5HTVEvemk5eGxOTnZZVTJUc2tjcExYWkN1Q0hWU3REdVB1Rk9NbmhRQzNsNUQ4akhJNGczdm1NbVlvWFhialZROHV6dXY3Q3Y0UTllVzBVekFzTzBhMUM1cnRzVmZ1bElpelpPSThKNUhtU0tmSWlNUUR2MW1oa09EM29TYTFkcnpKa1JySGFTT2NCN3lNQnZZUXNQU09BRUZKVlRSL3Y2Q3gzbTJiZDZsWUNMTzd6U09GVDZvT2tvcDR2aDU3Q2UrVlhzbHlRR3FlVmVsM3BwbTJ3UUViUHU4anBNM0pITGRNZGx6TC8zYnBtN0RVRlZ2TnlRc1RIZVdhWFk0TmRjdWxuK0hQdVBUK0xDZ3ZMaDJIVm55UWJlZE9XWmhESU5rSHlMbGdCT0RySHBpQ1JEZk9wZnhjTy9zaXRiVDNLWFNxK056M0x0M1F4eWJSUlFxTHh5TFg3bjNBaG1oWVdEQmd5RjZmaUtScC9YT3hReTU0S2tIQmE0bVpLY3ZRUFgrZ0dza1R4cDVUcHB4VkpEdStBUTBpOEpmQzQvUFRxbWFYbERJVXpzczJNUllid25DRkFmTTdaWDZLS2ZoNDZ0Y05LMkhwRGxGLzVqdFN6V3U0Z0x2TVJwRE5aR3hRY2Z6TkNWUmltVWxSY01Zd3kva1hWdFRuYWFwRUNNdk85M2Jnc0N4UU1vZkl3eXdpenUyMFhjcTA1SDBnbGV5djJwR0tTcnlrck1oanRwdG9kUnEySDc3enJlTzY2TDVVbVFtU1RpRUYxOWtWeFVrTHk1enBobEgrSzFza1l6cWw1RVRMeUpRZk9XYlRER3Y4a1NFN1gyZlU9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlHSERDQ0JBU2dBd0lCQWdJSUo4WGc5UHp6Rlpvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3Z1lzeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNVE13TVFZRFZRUUtEQ3BNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRV3QwYVdWaWIyeGhaeUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV4TmpRd01UazROemd4TWpBd0JnTlZCQU1NS1V6RHBHNXpac08yY25QRHBHdHlhVzVuWVhJZ1FtRnVheUJEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNQjRYRFRFeU1ERXdNekE1TURRd04xb1hEVE0wTVRJd01UQTVNRFF3TjFvd2daVXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVRNd01RWURWUVFLRENwTXc2UnVjMmJEdG5Kenc2UnJjbWx1WjJGeUlFSmhibXNnUVd0MGFXVmliMnhoWnlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVeE5qUXdNVGs0TnpneFBEQTZCZ05WQkFNTU0wekRwRzV6WnNPMmNuUERwR3R5YVc1bllYSWdRbUZ1YXlCRGRYTjBiMjFsY2lCRFFUTWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRDQ0FpSXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVCQlFBRGdnSVBBRENDQWdvQ2dnSUJBT2wxOG1Wak5RMVVTTk1OUzU1T0pIZkIvL2RHcnAxMlkvNXF4SDNBTHVHZkxJaEIvREdHSEVVVDkwQkdyRDA2UUx6S1lueEo1cVlOTlI4VHAveFg0emIrOEV1MEFXdWdEdWh6bzZoMUphSDdIVmJXRUdSQTdJbWJTSTQzSTRCNVhvSTQwZC9URDNIU21Ma25BT1BZK3Nrd2tRYmwwTUJwMERJQjdtZXNHT1V2M1B3Z3VMZmYzMzYvazgxZU1GbEZCV1dWRHU0UVhBTDBtRVhneFpsd0p5cWJYMk94c0RvQXBlbEZ6UW82UTBEQjdwNndKdmhkOHRsOW5rY3Zma1ZIc3E5K3VtRlJCRmFNUTdlV2hvL05NZHByNWVpM2d2ZGo3N2JOUnJxZDB1YURXOTZ6ek1teEl5eWJFb0hvV2ZmcW1zMWI5TFY0b3Zsa1pBeHhBdm5Lam0xNW5SMDViUUNFZzFGd3VNaFYveVFqSnA4WUFMZmFheFRobXY0Snd6Y1NJTExibHgxWXF3RnVsUmRvemFHbHlHbWdYZEdXbDlyLzRxYk5jelNMSnBuVHZKbk5SdDdxSGJhWExEc0ZjTmVnb3p4cnkrSkdNN3BJUTljRTR6cWlRSEJpYm1xSnZJMDNYKzJZMnZ6MWNOWERsanR3cHU5bk94UzEwdWNqQVFWNnlTaCtUN2VtUkFka05kbDU2Q2VEYzZkWkNJeEpIZjhSYzByaTJ1M2JNbHR3R3RMekY4S01TZDdHVkgxakt2YTBoaFFpaytXQlltcnZLbVFoUEl4a3RFNlUxSERnRDVOSnpBK2hNbHRVYjB4ZytVTGFYRkdkcktwQ2JmSDBUWHFXb1JKSnkvcCtEYTZTTHZmcytjcXdmV2lBN1A5akdxOUNjKzc1eFd2RU5hSTdBZ01CQUFHamVEQjJNQjBHQTFVZERnUVdCQlF6ckVhbE9YWTdzSzdmY3Q2ajRsWVBkSzFWS0RBUEJnTlZIUk1CQWY4RUJUQURBUUgvTUI4R0ExVWRJd1FZTUJhQUZFaGdQQlVkK2NPbXk1NFo4OWlScEhQY3Y0TlJNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUJCakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVEwRkFBT0NBZ0VBYmVEd2s4YzNGSW9LcUUvakRYQm1WVE1EaW5wTnBGSVJsMm94K3B3cm9QODdOVFFpUUwyc1ArZXk2bm9GSDNSZmFNbGcxU1dGNFlpMXpwVkxTT2pYcGx5UlVHR3paOENSc0VTbm9yTmVMV2NtS1BraVkrUGVGUXFpQzBKRUFlenJsV0d3aU9yODV4QUw4ajhzUldCeXZ2WHdtekI0MTBXcUkvVHN1ZkE5cXpVN1JobFdYOEdyaDZuUXpieERsWXEva1dwV3NseHpkaElWckRKNW1vTFI4bVRYaXErL2ZQd243L1czT2pyQnJKdytZUWIrVlgwS0dLKzFZc0ZKVHB1bUc3WkZqSGxjbDVIeXRQbTc5aGhScVkvcFBpdEUwaGkrTDczbDVSemR6R1M5UWZYeHhMYTZvUWVRSENGeGZvQU5WVnU5WldGK1lScmF5N2RnYmZoZjE0UDJuaFBSUTFZUjJyMmswUkhLNE1vZXp4d2l4cFN5SHAzMnhuRy8venIwdVNvK1BwejZhUnh4STZUc2RDZnVNRnA2cDhmNVFxL1l4N3NvYStOM3YrRFEyQys1TWNSaU1sU0lrS1pPUU1XaE5BU215Z0xXelEvRjRBSldDbEI1QlhaL3VTSjRyajh2SFB4Q0lKUmxkR1h0bUp4S3ZNR0pmaEIrR2hWOXhxM1V3YUdwNWdkUXZBUFdTQUFSL1RlQjlGc1hxS3FxSW8rMXlrTW4wODg4UitYeXNoN3paR0lBQUY1RkZzNlNGZ25kY2F1ZzBhbFh6WWJyQTROZGdFNlFMc285M2grZUhlYTRLTXFEVkVoeWlwbDFncytHbW5pRWVDOGlabXNBL2pvbkRyYyt4TkIwS3hvZWtSV1V0Ui9qL3hxNDd3Um5jdEwxQ09vclVYeFZkRVU9PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGNlRDQ0E5R2dBd0lCQWdJSWZ3TFZFVFBmWVZRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakF4TURNd09ESXlNRFJhRncwek5ERXlNekV3T0RJeU1EUmFNSUdMTVFzd0NRWURWUVFHRXdKVFJURXpNREVHQTFVRUNnd3FUTU9rYm5ObXc3WnljOE9rYTNKcGJtZGhjaUJDWVc1cklFRnJkR2xsWW05c1lXY2dLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNVFkwTURFNU9EYzRNVEl3TUFZRFZRUUREQ2xNdzZSdWMyYkR0bkp6dzZScmNtbHVaMkZ5SUVKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQ0NBaUl3RFFZSktvWklodmNOQVFFQkJRQURnZ0lQQURDQ0Fnb0NnZ0lCQUxmUHZrWFlObHRUeVR5dk92b2tHWHhFZFNzbnEvQ2JRc0YzR0Y2ZG1ZVm9FK1ZVSExjMkNmTHlzSmR0Umo5MUVienNIaGhhS2xlRWlXSGNzMjg4akFGOXdiK2pkU25jbzcxQkNUOFdWR3c4UldhR3ROWXFtS0g2RmZTck8zYmdxcDVCbVdkNWo3N2hwUzVPS05rR04yZXpiOTc3Q3VrTWxwNjg5V1dhK1c5VU9OckRKSjhWOWpKZk1Kc283bHBMRmNjTEwvVTdrd1ZYcmw0S1AyZGtYY29ZUThWQlkvQTk3RXdUK01JaXhtNlVpOVM4TVJvT0ZlYm1GcytzZDlIYi9iVDFxMlRqL2xncERIb3BmTmNlbzZQQVVUejZVK25sSnc5Qi9OdHl2ejhCQ0gvdDl6YjBiakJyQkxXdzZtLytnNG9rVCtJYWxPSkRUQ25lYnBOcWIyaEphd3lkVlFwYWYzSklrRGQ5bVFwbFpIQ252a1NmQks4aTBNMDZtVHB4OCtUdDhOaWpzcmZLMTI5WE95YmgyaFZMZ3F1MGIzWHhUbjBQa1NGOEtkd2tzZGtqKzlVZEZOb1puVXpWalkwM2UxZndMemVkS0NhMDFybStnNXF4RjAwVWtsdEV0MVRCRjZiVHVSQnNDVWhGQUREZ09Gd2MvWUpzckU2UWNCb3FpQW9iL1V4cE95NDRzNFFsZldxWlJsMHR6Y0w3dFBIUWVWWEI1NnF6dDRmVEZvbm9qeVFPZ3BJeWRlRUVscVZuM0xKK0hTeURzSVpNYStNUHovTFNxRXJCV0o1RHJHM1ZIbHIvT0l6NUs1RzVFZkZZak50Q2Niek84QWZoNUxOOVZPVlRGZFhJOEdjZkdscUgzVm9PVmpQM09pVWNyTDFTVC9aTTVvSzR5enZwQWdNQkFBR2plREIyTUIwR0ExVWREZ1FXQkJSSVlEd1ZIZm5EcHN1ZUdmUFlrYVJ6M0wrRFVUQVBCZ05WSFJNQkFmOEVCVEFEQVFIL01COEdBMVVkSXdRWU1CYUFGR2VLdXJMcVNCeDY5VHRvTnlkeUJ1dVJZOHRUTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFQk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lCQmpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRMEZBQU9DQWdFQXVKNGZGd2pnRGJzTzBTMGxOdU5sNlFxYmlkdzY4YmpIeEZxOGlzcFVSZ0xaSDl1VjVlOFNuRVJ6dHVDT1JJV0wxeVBldndsclllZTI0ajdsYlVwMnY2VWZnclljL2NKc2lNTnJoZmRaZGRCMFljTHRlajdIYUd4Y2VpMmpmRW5ITU5weFZHS1JlN3ZnTVVMYXUxLzZqdWQrSUVSOUtUcjU3NDBTMVJaMzJFLzJFbVY2OUFkeTFLdk1zbWxERkZnd0ZNaUFkUnloRXpXaThqbVRqM2ZxKzd3UFlFLzl0NUV2MjFzcEszM1BlU3pHR3dLenlMa3BEbHRCWk1SUlVNL2tRMHc5VXB4UE0wSnRvem5XcTBlTmpoVE1FazE0QmFlQWUwcElUNFpudzJreUlyRUNYS2lhT1NaT2VoZG8zZmVVS3JQZERIbDI0WEhvTWVYakNBdHgrRExXdmhkYWlnd0VRendjYWhZd1JHazFiUHBvMUMwWEk4c1QwUnFzaE15S3ZPRjg2VVp0N25Sam0vSlAwbnp0dk5NLzR3YzJXeE5ZTGVIaUVjaEtmaVp1QWZuaENtTGJTeTdLNFpUNDg4RlExbWU4aW9hMUR5bXFlaGtwbFIzMlE5ZnJSWUpKOTZpblBTNUlOT1N5U0VQWG1vS1lycUs3N1E5cFVLb3lLSE5CaE4yRkl6Rkl6UWVPckJyTElsUURCYjlQM0hKYSs3YTFrS3VFdmhZRitTQ1Q2eTE1VnlMZEp6aGU1ZERRSWZyZG5oVm5mdmw2TnFhb0Y1TlRUWmNpN3p1SWhCZks1QjRZVkl2NEVlZWlhTkgvSGhla1RRUnNxV01hTjJ5QUErdTZrbU1waitXV3BTSWVjK1hKY0JEcFdObGFzRGZWL1dIc1RWOTJJLzRWVFlZPTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lzT0Zjbk55WldSdmRtbHpibWx1WnlCVlpHUmxkbUZzYkdGb1pXMGdRbUZ6ZEdsdmJtVnVJRUZDSURJd01qRWlJRzFsWkNCMGNtRnVjMkZyZEdsdmJuTnVkVzF0WlhJZ09USXlNakV4TlRVMU56UTJOVEl5TlRRME1pND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlVMk55YVhabElFRkNJRndySUVocGNIQnZiSGtnUVVJc2JtRnRaVDFJYVhCd2IyeDVMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTRNVFkyT0RBMExHODlUbTl5WkdWaElFSmhibXNnUVdKd1hDd2dabWxzYVdGc0lHa2dVM1psY21sblpTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5YSlhrNllIY3JhSk0vUS8xd0QzbHd2Q3dhSE09PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+U0dsd2NHOXNlUT09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU5pNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1TWk0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPkFxdzB2endnNkRiWUN4S3pXc2g2T2lBMG94UT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5mYWNlMTwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIH3AoBAKCCB9UwggfRBgkrBgEFBQcwAQEEggfCMIIHvjCCAU2hgaUwgaIxCzAJBgNVBAYTAlNFMTMwMQYDVQQKDCpMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQWt0aWVib2xhZyAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUxNjQwMTk4NzgxSTBHBgNVBAMMQEzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzE3MTcwMzQ4WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBShCe2TeJhFnFU8Wp45Ntc896JzbAQUM6xGpTl2O7Cu33Leo+JWD3StVSgCCEbwHGRtizbHgAAYDzIwMjIwMzE3MTcwMzQ4WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgcaFQ6LWUpkfG7WCsgYDMZTCOAMXGj26MJaVYBeex6OAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAAM7Vg7QF7hl5zdkQPKS4fwk/y3Fo42YT8zloj9BBLv2+YR/Bg6Zw/v2RaZfX29NYkNV+osuNdR4nvLGZkKZVbgEP/ZLZUvmU+1GRrm+3gXAUht1AxVIshEKwpD4xLLy87X9mqY7/XwW2gkEldmVaY90FuhB3dDZJFK7TeVRn0JzbdNKCC/9xC31Esw1jAr13+Ygo6U+64yjnMgAGjyWrTcVC/88ZAVHylh0yUj1+SKjOqakZCueURteZMMDUzLxAYy8z8fQ3YCdkvxsyLIRy+SYX77UxFoDNv5S8/N3Pm6s0o4UFealvp4e5pQx1CCX/1qYSDVOiuCRnmlp3xPbaX6gggVVMIIFUTCCBU0wggM1oAMCAQICCG+75iotHAb/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGVMQswCQYDVQQGEwJTRTEzMDEGA1UECgwqTMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEFrdGllYm9sYWcgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MTY0MDE5ODc4MTwwOgYDVQQDDDNMw6Ruc2bDtnJzw6RrcmluZ2FyIEJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQwHhcNMjExMDE3MjIwMDAwWhcNMjIwNTE4MjE1OTU5WjCBojELMAkGA1UEBhMCU0UxMzAxBgNVBAoMKkzDpG5zZsO2cnPDpGtyaW5nYXIgQmFuayBBa3RpZWJvbGFnIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTE2NDAxOTg3ODFJMEcGA1UEAwxATMOkbnNmw7Zyc8Oka3JpbmdhciBCYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEIE9DU1AgU2lnbmluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMKfcNY9WXb1gQyvLGk9+F78qY5WsushvNtnuAvGJ+tCxAJ+TYv5ppnQZ7jJ7hXDNu11NbHJ3L+N+WgtSmZj1lo6zZhHhUMovG80qpwcPh3+k0n6jDdEAfAKfn32OIHR7Zqt1HhsKtSdy+GarB533Ll0Uf7DVmCxbr5ODQd1oUPzOuIj3V0cuwz/dReNYNemWCeXqxxjDKKgse8zAarGfF48T/6hlF1xOcFpDYGqJH30bIo4q329WaAUp6PfxRUSpDV/WO24wiks5TEFApI9SYuuC5xEC7/d3qKvEFx/C8PF+JC6UsCJSKF5i/wNCwaR61SltofJp+SbBhCn4buKGT0CAwEAAaOBkTCBjjATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqFcE4BATAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBkAwDwYJKwYBBQUHMAEFBAIFADAfBgNVHSMEGDAWgBQzrEalOXY7sK7fct6j4lYPdK1VKDAdBgNVHQ4EFgQUFoNVM72k823QyvkHcMPpGMqF1dUwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAABvp0KkKzob95maSNMbXZ/Pyd/8+ptX3P5EQDI+TrAs9DdG3QhCroiWpsi3Tyhy62K9PP5jaXfK4QNPwoPddpCoFO5GSIbKzY5+KFRrbYitJgmoAjp8AeLgUmSLm4CG4pkJudCmrVEpZePWen69v2ijD6jG07Ws66XMFHtC/24KftTFpU0DJKQv1ZpP9sQJS7zaVjxGKcLr3NMCSyA6NcYgqMcSbeexm3Q8obUH8tKjyOLAQip9QS3ZVmz5eDAF+EbQqIvb998Y3manVdjoS6OpZX81dIjk+BRUle/p5pyO8+cYbLcjNSoj9xqexOkNRoLvM+4LnS4feIHyGm+wZM3wgsNfT1CPSBr/ixVt6JvVZCyFt6P1TsoQOBLG79vuIbsd63K4kQrTl9Tcto7l1VfUUH7uodQVSSo+bg2QQ1zP26Ag5iDmLBe9QpLnxBfjmVEsXd4yvaAADDAwy6BAnkPH1WWvWK5UvnL2my7zVA/urq81j4VNI8SfJGmbD3MIqZ8e14z0YhZ7JSxBVWfuXLCj/HRrAGI3pqmvovsLHqAGfgO/VzDaMWovPBj4MW4dCo8KPRZR4mxDpcePkcb5uaXUDoeIPQSPQN396+QGBwVW2kwwz8u63RV+C7/pmHUMUKC1mzMyNaKZvryijjVl4WEZNoc/UeA5HGSms/dagI6E




      

    

		2022-03-17 21:41:39.302089 UTC ±9 ms		2022-03-17 21:28:56.934493 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to christer.hoij@telia.com was opened.
      

    

		2022-03-18 08:26:09.984899 UTC ±10 ms		2022-03-18 07:29:18.782599 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to david.sahlsten@uddevalla.se was opened.
      

    

		2022-03-18 08:26:10.250863 UTC ±10 ms		2022-03-18 07:29:18.782599 UTC		
      195.198.127.33
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      
    		
      
        The party David Sahlsten (DS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-18 08:26:18.901966 UTC ±10 ms		2022-03-18 07:29:18.782599 UTC		
      40.94.89.19
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
      
    		
      
        The party David Sahlsten (DS) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-18 08:26:39.160533 UTC ±10 ms		2022-03-18 07:29:18.782599 UTC		
      195.198.127.33
      
        Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15
      
    		
      
        The document was signed by David Sahlsten (DS) using 
  Swedish BankID
 through 
  the BankID network
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


SmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyBVZGRldmFsbGFoZW0gQmFzdGlvbmVuIEFCIDIwMjEiIG1lZCB0cmFuc2FrdGlvbnNudW1tZXIgOTIyMjExNTU1NzQ2NTIyNTQ0Mi4=







Data returned from 
  the BankID network
:
  
Name: DAVID SAHLSTEN
  
ID number: 
  198110118950

  
IP: 195.198.220.52















Signature: 


  PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPjNHRnVwZ0hPaVcySnF6NXQyQUY5bi80Q0NTb2xrSGJSOWpGZmZYajg0VEU9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT44QkVmSXpsM1JjRm9Fempyd0JlL1ZuWDBkZDhzbFo5cWFBQld6azN0NjFZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5GMzd4WFJHQ1hraXp5dFRlbHhXOTZWa2pZVU1RdGhGeE95dmpEb0t4cDNTNklLL3UrdVQ4MTlWWDd6RThXckV6WGxESUlpa0kvVFdYV2c4ZU5WcXN3ais0MmQxM2dxMmlNdXVZT2RONUlhUy9wQTd1YUhmY0M0dWxiZGt0d2dFZzc4bnNKcmtINWRCTW1KVjJHVlczTGxmSUEwNEkzZ3VrUnV1K25GUE1GS2lSWGRlbW4rY09tblRTWlB6SEhod2xoempzbHB2Y280a3RyZGw5T2g0OEFxVll4dXQ0VnFtdWdIYnVoMmhiVWg3NDdqZU5pUXpxZTFsUTgxU0lpd0ptN2VOM0JaNHIzdTNyUFg1TW5ZNjNRL0VOSmJiUUd1T0N0RHFibmhGYmwvK21Ya1RVTi81OE8xdnllRlRGNEVseGFqeXEveGo3bThMUW5KdjZmMUNCNkE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGU3pDQ0F6T2dBd0lCQWdJSUVMTTFicXFjaHA0d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakF3TnpNd01qSXdNREF3V2hjTk1qTXdOek14TWpFMU9UVTVXakNCdFRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVSTUE4R0ExVUVCQXdJVTBGSVRGTlVSVTR4RGpBTUJnTlZCQ29NQlVSQlZrbEVNUlV3RXdZRFZRUUZFd3d4T1RneE1UQXhNVGc1TlRBeE5qQTBCZ05WQkNrTUxTZ3lNREEzTXpFZ01qQXVORFVwSUVSQlZrbEVJRk5CU0V4VFZFVk9JQzBnVFc5aWFXeDBJRUpoYm10SlJERVhNQlVHQTFVRUF3d09SRUZXU1VRZ1UwRklURk5VUlU0d2dnRWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUJEd0F3Z2dFS0FvSUJBUUM2TkpNY0VNM01RYk5IZXRucENTOVNNa3Y1eGhjRlZjbGhPWEhvb3hZVzRzUTJkd2UvTnNPUkdsVUwyYWIwSFFlU3YzajJwZk90NzRTbEJYTVQrNmpGU3hiUitzSXNjT3Y2ZFJmdmswRUtybGR5eUVJRUVYblVQWDlYZ3NObkpVdFZOU0h4SXBrS1dqMHpObnUrNmZZbWIvN05HNHRYUit5bWJJQXhKOGZpRldVWEhIZ2laa1lEOUY4ek5rOUNScDJDMXVJK0dMVzZ3ZkxBWmd0enA3UGxtYlZLLzZUTVFTYlhaQzZoajRnUGs4YTYxRTBEQTA1aHVlZFQvdVM4WkpLQ0Y5ZTlRU1A5TWcxMnJ0czRhZHdvbzcyVGh0VGZSblA3LytXQzkzSzZOL3RmRzhsV1l4VkwxUFl1V2xnOWlZOGNtL3I3M0VnRUV2VW1aQUdlM002M0FnTUJBQUdqZ2FVd2dhSXdPd1lJS3dZQkJRVUhBUUVFTHpBdE1Dc0dDQ3NHQVFVRkJ6QUJoaDlvZEhSd09pOHZiMk56Y0M1eVpYWnZZMkYwYVc5dWMzUmhkSFZ6TG5ObE1CTUdBMVVkSUFRTU1Bb3dDQVlHS29Wd1RnRUZNQTRHQTFVZER3RUIvd1FFQXdJR1FEQWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlIzcEFqV3JyMTBJL2dEdzlmWlhtajRJRzNDTWpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWw4dnBkRHJTeDVvejk1MmxUbFFrNXVmVGxCVXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVMQlFBRGdnSUJBR3ZZMU1PaEtxT21IM2pxdmhidWNpQndDRUdjM1ZuYW5RVEFxekplZVpmejZUY2tHd1o5SEwrU3dlRGVMRUpZZkJoY0NSdDJaZThHUXR6UFAxdXVFYVVJZG5zS0VUZ3lvb1ZISXd4VGY2OUw0RkZRTVg1SXNIMGhzTlBiYmdyOW9IT3ZENjhUaitibWxzdElKQkt1RnM2TGsrMGFKMDhybWNDb1N6UnVVRExNZS9Jb1N1aXJWVlhsaDJGQWx5Qm84eVRCT0QxY0NWNkdGWVByWFgzOVc4cXlPN0svRTFSKzJ2OG5hNUJEZ1ZDOWRtQVd1U0FxYjRudnN5eTVaYXpMSVRCZGxmRFZmUWliVDlpbFVLcFg5c3NxOVJ6M0xMN1czQkNDVk10dnZMZDBKMVhtb3pneERsM2ZwSW9KMXJ3RVhGamFkaTRFdndNTnNGR0ZjWENQdmFmVnVRY0ZZQVM2N0ZNclVNem9peTlPc25NbWlacFh5akp1T1J4YjBSb3daWmp2c1pRNHJxcXMyV1RieEFIeGhJd3VmUlZZQmh3VXdUUVZiMG9GN2NxZ1pmZm50TjNIN0w1R2NNODZSc1F5eTQvdmlkUHFNandOLzNHbzJXRUxuTmRYNDB3Sld5Q1A0b3VjOVhyUGxCcUpQZS9hR0RITGdBSFZNdDFJWnJqSlR0czZiTHcwN1lsM2laRFg4NkJCeVg5QmFWUjdRTTdaS2Q4WC9iZDdjaWJMQ2RJVWVxQldqSVFyQlVPV3o4NWtRTW5kMGprWTFvUzlvRm9ZdUFrNmRaZlpOZ3ViTlI3TWFJUEswQVI1Y2tWUzFSWFl2SldCMUhmWTJtb2F2OXczSU9zL1FTR0hHcU1KamdWdkd1NHY3ZlFvcHBKejNGRG1hUVVzQjRqR3VzamU8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ5akNDQTdLZ0F3SUJBZ0lJTm1SZlR3dndzMkV3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeEd6QVpCZ05WQkFvTUVsTjNaV1JpWVc1cklFRkNJQ2h3ZFdKc0tURVRNQkVHQTFVRUJSTUtOVEF5TURFM056YzFNekVpTUNBR0ExVUVBd3daVTNkbFpHSmhibXNnUTBFZ2RqRWdabTl5SUVKaGJtdEpSREFlRncweE1qRXlNVE13T1RFNE1ERmFGdzB6TkRFeU1ERXdPVEU0TURGYU1HMHhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhMREFxQmdOVkJBTU1JMU4zWldSaVlXNXJJRU4xYzNSdmJXVnlJRU5CTXlCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQXhYUVp2ZjMvZ1VkSU9OZGZEUXVCMXA0RjB5U3EySk5Wc3MvTVZNVjZqcXRyaThsM0F5TC8xbUE0V1JsZU43dGtja0ZvVGlrTVlKYTc2Z2x1TFJmZjNINkNDTko4WFd4WWh5bFlnOHN3QXRncUx3ZjcvSzRvUHpEa3I0T1BIWXBodzBON25tdTJsaEJSQXduV3ZoNm5hd25aSjhKSnVVelpzdXFBVWZSMmlURmU0dVJKSmZZM3ZubTB0UVlBdU5yU2tialNRZVlvbXo3eEVxSjMyb0NFNm44VEZ1RHgzdEwzRUxITVgxOWhuTytra3IxVVlkbFFIa0wvczRIcjZoUW1QNC9nUnduMXRDc3hnVzh4ajZhMmZrQ3FDdURvWGsrZTZjbnpnOUpWQllSMFV4ZHYvcHMzbThlOEZUS0hvaEc4R1ltNW5BQTF6dlhGK21nOW1sZ1hIcGE2QVllY3YrYU1sYnYxa3A0Zzhrc1MzMEFVY1Vobk1XTC9idnk0MU1zQ09TR3R2T2YvZFU5UGtScTlwcW5vZEV5OTkxTUtNcUxTdnBYcUFqd2R2NnpOTmhUSFhQdUtpTzl5NW5MdlBRbnRhSkZ2L2VpZU1RTHZUTU1KRzdTT1lpc0dCUTJtLzJhM2VJckVtaFd3ZjZjd0QydFVIY0dPOEN6RXNOZ2VGNTNweGdOc0w1cU5SOFpMNWZ5UVV5N1VnZzBsVGhKQWRZaTJ6N24xeUh0b0ZnVEk3YzZYMjJlbmxTajA4eHlSbnRneTNONGdBOFVDdzVIN0RQZmJDZU9rQS84YXFXNWtyMmhCOUF4YzVYUmlGdGVObGxUcC9hNUx1emlwSjlLNElCUkVONDZuViszVkhKWUpZQXIwbXMyblV2dzhaZ1ZPQktFTlVEWEcrWjdMcitrQ0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZIZWtDTmF1dlhRaitBUEQxOWxlYVBnZ2JjSXlNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRVXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQkxZUlpBMjAybHJmWHdUVEhXb096N1p4VGlhdlNJMjNhUllFZzdwN1gzRG9IV21CNE5MZ3R1OHdVQnBkOVFmQnc2ZGM3N3VlN1lCSDRQR2tsNWpGUTc2MExLNENvUTZCaVlHTmxRSEF1SFkvdnBjMWJ1QXI3VmRuRFNhZTNIbU02M2dqVkpHSytLUUdkMFBIcU82dlgxaERQeDBSdFdtZjVPakFQQ08wM0NwdkU1ZjV2bWVWMWMxdFlVOFc0anFWTjEzc2lmVWtMSG01YkpQeWNwM3NLRXQzSVoxTktXNmR4bms5WEZMYWR1a0Y0SkM4VnpaM2pPcTBGRUVORFZHWGZGRm4yUHdjbnl5aDc5SGswd1I4cU9TOVpSOGE4UU0vMDgySjdnNkhjQmJuQlYwYW1hS3VKY3FKVDFsOSsrSDlmTmFPaGtoR3JYbFVTenZtNWc1UmJjV1FSOCtSTkYzN3N4TzA3cXFpU25lM1UyVW1rZVo5bFgyS2J4aE5tSloyK1hmaUxHMzdhUlRsT05NRXF4c3pkQ3RraHdKU2ZScVNrZStPTXBCdUxmaXFqTU1wcEJVQkN1RFFQZVEraExyUjBody91dmluTTc2K1QzTTBZMitUM0tSbCtUWG9OOGd0djBtTU9lV3E5TFRIdm9sZ2UyRVQyK3EzdHBKTUFkRkdxNWJzQkc5d0hDYWg2WWRqSElMSFRkTVNPSGJjTWdQQ0IzajVCQm50UUw3cnNqcGNEemFERU9QbmpGYlZwYjFiNTNVNURNb3ZnUHVaMzg2OFBIaWhHRGpDKzJjUGY5aWtWeTd2YWJpNi8xRlNvMzFoMldMVWY0YXUrT2RSN3UrcXZlRmNBR3lMY0FUMndxcnl0UDVGWkpCRmpDb044VzJhVVFiKzhLMzUvUlZBPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUZ3RENDQTZpZ0F3SUJBZ0lJQTdzTFFURWh6dW93RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdZekVrTUNJR0ExVUVDZ3diUm1sdVlXNXphV1ZzYkNCSlJDMVVaV3R1YVdzZ1FrbEVJRUZDTVI4d0hRWURWUVFMREJaQ1lXNXJTVVFnVFdWdFltVnlJRUpoYm10eklFTkJNUm93R0FZRFZRUUREQkZDWVc1clNVUWdVbTl2ZENCRFFTQjJNVEFlRncweE1qRXlNRGN4TWpNeU16WmFGdzB6TkRFeU16RXhNak15TXpaYU1HTXhDekFKQmdOVkJBWVRBbE5GTVJzd0dRWURWUVFLREJKVGQyVmtZbUZ1YXlCQlFpQW9jSFZpYkNreEV6QVJCZ05WQkFVVENqVXdNakF4TnpjM05UTXhJakFnQmdOVkJBTU1HVk4zWldSaVlXNXJJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdnZ0lpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElDRHdBd2dnSUtBb0lDQVFEYW5TZStickpyMmt2L3VwZlZRN2VwR3lBQlgxN2pjU3lkYmhZVlFYYUdzTkZiODFGQkorYXB4VTkvMWFKWWNCK0hpREQxcnoySHRwUlpFekxsVHJCNUJ5KzlsQWZhSzFkd2lkUGdTNExacnNQL3RkdlNTMjVyR0Ftc0EzSGl1WDJRSklQOHpqMGtIM0xYMzdmZ2RkMzM4eHB4VmVucEhVcTVEbXJRTytkZk5PQlNRR1NESk1ScGpxTnhFNVl5ZGREWUpwVWMxMHlYWjZtYkR4Qm9oaEhZeWR1UUtWMVlNelRwcHdMbWFUS0FVdUc5cDNKZ2ZHZlV5Q3ovZ3NURlZvYTVsVlVUR1RRekxJOGVFWDdHYWVpZ1h3UlVzR0xwYUtRUStsNTZ3YWdyT0tzU3FZaDNTYlZFK01TazJwMzJObGUxaGovWFlFQ3RVTXhuVldXa3BRUUQ5ZGNUWnhNWEZLNzcwd2FqNytrQWJLUDJqNmlQM2FIaW1acWpwRWtRMkxCV1c5UitWS3VBQ21KZlRXL25wWmsyVnpJeERIQ0NIcTh0MWN3dVRUUzB2Z0xvRmdYSXBoeWhXSWNRZVQ2YUxObVQwZVBCSGNjcE11UjZQb0d4SGVXMVM0TFNPQXhGQTBDMktDNnp5SVF2MjBXUHB0VG9jM2VEVTkyNjd4Sk01TU84MUZwd3VFNmJnUkxnNS96dTVqeGVmL0NNSmZSYzc5Y1JIaFdNWFZ2Rm1GTkVGdUxkV2lVd3ZCWmpRb3ByeWkrb0t2eE8yeDRTeVI5OUVwSUVaa2VmMXkyS1pncSs4UFlZMlkvTTJ3a1VZK0hKd3pod3Vlem52enIyTklXWTJmc1M5cHp2QURvZkV3M1N4ZHNlTXY2SE9sMXJZdFY0NVJrcUV5MW5zRmpXTFFJREFRQUJvM2d3ZGpBZEJnTlZIUTRFRmdRVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdEd1lEVlIwVEFRSC9CQVV3QXdFQi96QWZCZ05WSFNNRUdEQVdnQlJuaXJxeTZrZ2NldlU3YURjbmNnYnJrV1BMVXpBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkFUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQVFZd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUFEZ2dJQkFBWTNjNm9EZC9RdURqY1BBbWsvaHh0OGVZeU1FemdTNE1VQkRGQUVhSU00NjU3RUtFcDB4VTZKeElGcG9GNS9SZHlXLy9qdlZpcUEzcmJVV1lub0FDejA5b2lDUWdqbmFaSmdIRE9RK3Q2ZytrVjJWbkVKR0dvL1VENnhjbkpDRm1ka0VLd3hnNG5qL2tiMVZSdFBqWml3QUtvMWFSMUNqVlNpOUtFQVVpblF6VzNITW54Q1g5c2M5Wmk4eEVmckJTVmtoMmhVNllKM2lNYjhVVEdXdUcyMkRSQnlkMzRTTUNJMmNRT1lYVnoyTWQ1anpLd01NcktYaWpCWEhtTVNUaEZsUG5HY1J2aHFDdjMyN1drMVNYUE81ejJrWkpFSDU3dFRNajZFMDFIYUZnQ3NnYWp6YU5uWjhqQUU0Sk1IcWxlQTJWV2NIQVhqOG1ySEhHVVZsTHo3VzZSR0F4eXNwT0N4dEp4STFBUU1JUFhkaFpCQjF4NHBvaUd1RFY4TUk3Q0Znd2FuZCsxbG1tN2ttamdZblBSS051R0tPNUN0T0Zmdmw2NTNha3RFY1ViUlNpdzkvdWVtbzVOSTRQWDRzV3pVbTMvYURva1NPR2FUZlJPOHBibWpOQlNpbVdFMjQ1RDQvR3NDckd1UDZFMk12a1VpeFNPQVR4eDdjYXNQcWtsbFZPNnp5TFJXclM3emhBeFFveFI4TnFDblJRb1VvYTkzTzV0Z3NpMUJjU2VuaHJ0U2FDaTNmdlZtWSs2VkhOYjhIUWkvbEduelR0WDNnVkl1REhxVy9qMnE5azJLdDhqeXF4dUhQSUcrSXFsbHMybFNhR3AwT3AzS1hRWWNiOGIrMU1nR3RNaGV6c3JqWk5GTERxdmhKQUoyelYxcmxndVM5V0JXcCtxVzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjwvWDUwOURhdGE+PC9LZXlJbmZvPjxPYmplY3Q+PGJhbmtJZFNpZ25lZERhdGEgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cuYmFua2lkLmNvbS9zaWduYXR1cmUvdjEuMC4wL3R5cGVzIiBJZD0iYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PHVzclZpc2libGVEYXRhIGNoYXJzZXQ9IlVURi04IiB2aXNpYmxlPSJ3eXNpd3lzIj5TbUZuSUhOcFoyNWxjbUZ5SUdSdmEzVnRaVzUwWlhRZ0lzT0Zjbk55WldSdmRtbHpibWx1WnlCVlpHUmxkbUZzYkdGb1pXMGdRbUZ6ZEdsdmJtVnVJRUZDSURJd01qRWlJRzFsWkNCMGNtRnVjMkZyZEdsdmJuTnVkVzF0WlhJZ09USXlNakV4TlRVMU56UTJOVEl5TlRRME1pND08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlVMk55YVhabElFRkNJRndySUVocGNIQnZiSGtnUVVJc2JtRnRaVDFJYVhCd2IyeDVMSE5sY21saGJFNTFiV0psY2owMU5UWTRNVFkyT0RBMExHODlUbTl5WkdWaElFSmhibXNnUVdKd1hDd2dabWxzYVdGc0lHa2dVM1psY21sblpTeGpQVk5GPC9uYW1lPjxub25jZT5hU200UG1LMHZGQW9qRGZxNTVGYXNiTGdDWDQ9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+U0dsd2NHOXNlUT09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU5pNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1TXk0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPjJHVHRNcHhGc2VJNStKM3hBYzhXbHNxdy9MYz08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+QWxsb3dGaW5nZXJwcmludDwvdHlwZT48dmFsdWU+eWVzPC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5mcDE8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==


Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
  

MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzE4MDgyNjM5WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCBCzNW6qnIaegAAYDzIwMjIwMzE4MDgyNjM5WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQggo7u8m2HZrtK2Gz2oaAu5Z9cvBrkz1aMNCMc/3qGFHQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAJ4kBuM1kdoFyUfWoS39NwqUoUyDa3iFNmwQBkGmcc24CR8bkWYD1LB3WoywI/YMW6YkmJ2L9Mo9469G8dumPymncu9XLpB7hI+Lspkr8isS/Kyf36wciXctvx24xCc3kvbZSiAIXKA4emBDWuisfyyo8o1w75SASV9VNPgDyScBXY/fOv6eU6ehSkbmnkRJo4WSOj0MC5CNtw90RSyEWneZN6f+EyeW+fu2FL+5+lOi2+98CTHvAKwcYGsGLzx0ysv/u9u9ZNOab81wHvcsVhH6Y0w3I80jG09y72jB6Aq4vLkr48j2qc5qVOyuuK5AG2Flrwpc5z/pHovpyGxZr8KgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0=




      

    

		2022-03-19 08:38:56.475699 UTC ±2 ms		2022-03-19 08:30:10.430459 UTC		
      
      
        
      
    		
      
        Scrive eSign’s external email delivery system reported that the invitation sent to pernilla.hallberg@veera.se was opened.
      

    

		2022-03-21 14:16:06.99455 UTC ±14 ms		2022-03-21 13:31:59.512172 UTC		
      145.62.64.102
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.46
      
    		
      
        The party Anders Linusson (AL) opened the document in Scrive eSign’s online interface to sign documents.
      

    

		2022-03-21 14:16:42.505336 UTC ±14 ms		2022-03-21 13:31:59.512172 UTC		
      145.62.64.102
      
        Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36 Edg/99.0.1150.46
      
    		
      
        The document was signed by Anders Linusson (AL) using 
  Swedish BankID
 through 
  the BankID network
 as the authentication method. 




The text signed in the 
  Swedish BankID
 client was:


SmFnIHNpZ25lcmFyIGRva3VtZW50ZXQgIsOFcnNyZWRvdmlzbmluZyBVZGRldmFsbGFoZW0gQmFzdGlvbmVuIEFCIDIwMjEiIG1lZCB0cmFuc2FrdGlvbnNudW1tZXIgOTIyMjExNTU1NzQ2NTIyNTQ0Mi4=







Data returned from 
  the BankID network
:
  
Name: ANDERS LINUSSON
  
ID number: 
  197406054994

  
IP: 94.234.52.221















Signature: 
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Online Certificate Status Protocol (OCSP) Response:
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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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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: -0.32 ms

		standard deviation: 0.89 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: ≈99.218%

		|e| < 5 ms: ≈100.000%

		|e| < 10 ms: ≈100.000%



5. Clock Error Samples

The following are the clock error samples collected between 2022-02-07 21:59:04.799595 UTC and 2022-03-21 13:31:59.512172 UTC:

		Time collected		Clock offset

		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

		2022-03-01 11:15:52.728035		0.3 ms

		2022-03-01 12:15:54.530616		0.5 ms

		2022-03-01 13:15:56.833736		1.1 ms

		2022-03-01 14:15:58.38774		-0.1 ms

		2022-03-01 15:16:00.403707		-0.7 ms

		2022-03-01 16:16:02.849562		0.1 ms

		2022-03-01 17:16:04.877386		-0.6 ms

		2022-03-01 18:16:06.995922		-0.7 ms

		2022-03-01 19:16:08.720934		-0.4 ms

		2022-03-01 20:16:10.445782		-0.7 ms

		2022-03-01 21:16:12.20817		-1.0 ms

		2022-03-01 22:16:13.881795		-0.6 ms

		2022-03-01 23:16:15.671645		-1.9 ms

		2022-03-02 00:16:17.392375		-0.5 ms

		2022-03-02 01:16:19.166344		-0.8 ms

		2022-03-02 02:16:20.848562		0.8 ms

		2022-03-02 03:16:22.777499		-0.3 ms

		2022-03-02 04:16:25.044329		0.2 ms

		2022-03-02 05:16:26.722227		0.5 ms

		2022-03-02 06:16:29.035665		0.8 ms

		2022-03-02 07:16:30.624804		0.0 ms

		2022-03-02 08:16:33.533781		-0.4 ms

		2022-03-02 09:16:35.169125		-0.8 ms

		2022-03-02 10:16:37.420254		-0.5 ms

		2022-03-02 11:16:39.762972		-0.2 ms

		2022-03-02 12:16:41.329188		-0.1 ms

		2022-03-02 13:16:43.238075		0.0 ms

		2022-03-02 14:16:45.326488		-0.7 ms

		2022-03-02 15:16:46.989634		-0.8 ms

		2022-03-02 16:16:48.730425		-0.9 ms

		2022-03-02 17:16:50.481162		0.5 ms

		2022-03-02 18:16:51.954112		-0.1 ms

		2022-03-02 19:16:54.324387		0.3 ms

		2022-03-02 20:16:55.842008		0.6 ms

		2022-03-02 21:16:57.533441		-0.7 ms

		2022-03-02 22:17:00.24305		-1.8 ms

		2022-03-02 23:17:01.942902		-1.5 ms

		2022-03-03 00:17:03.564623		-1.4 ms

		2022-03-03 01:17:05.076647		-0.6 ms

		2022-03-03 02:17:06.999917		0.5 ms

		2022-03-03 03:17:08.942517		0.2 ms

		2022-03-03 04:17:10.753775		-0.6 ms

		2022-03-03 05:17:12.790034		-0.9 ms

		2022-03-03 06:17:14.454195		1.0 ms

		2022-03-03 07:17:16.210126		0.8 ms

		2022-03-03 08:17:18.319312		0.0 ms

		2022-03-03 09:17:21.04372		0.2 ms

		2022-03-03 10:17:23.356985		0.6 ms

		2022-03-03 11:17:25.313543		0.0 ms

		2022-03-03 12:17:27.549884		1.3 ms

		2022-03-03 13:17:29.841619		0.2 ms

		2022-03-03 14:17:31.633551		-0.8 ms

		2022-03-03 15:17:33.334344		-0.4 ms

		2022-03-03 16:17:35.539346		0.1 ms

		2022-03-03 17:17:37.80748		-1.3 ms

		2022-03-03 18:17:40.119445		-0.2 ms

		2022-03-03 19:17:41.676045		0.0 ms

		2022-03-03 20:17:43.227057		-0.5 ms

		2022-03-03 21:17:45.315657		-0.9 ms

		2022-03-03 22:17:46.709208		-0.9 ms

		2022-03-03 23:17:48.899812		-0.6 ms

		2022-03-04 00:17:50.64475		-0.4 ms

		2022-03-04 01:17:52.696355		0.0 ms

		2022-03-04 02:17:54.533204		0.3 ms

		2022-03-04 03:17:56.222339		1.0 ms

		2022-03-04 04:17:58.897422		-0.1 ms

		2022-03-04 05:18:01.034408		0.4 ms

		2022-03-04 06:18:02.769502		0.0 ms

		2022-03-04 07:18:05.47785		0.2 ms

		2022-03-04 08:18:07.532049		0.4 ms

		2022-03-04 09:18:09.277983		-0.9 ms

		2022-03-04 10:18:11.385956		-0.2 ms

		2022-03-04 11:18:13.831073		0.1 ms

		2022-03-04 12:18:16.162766		-0.6 ms

		2022-03-04 13:18:18.310553		0.5 ms

		2022-03-04 14:18:19.990052		0.7 ms

		2022-03-04 15:18:24.123895		0.2 ms

		2022-03-04 16:18:28.143059		-0.9 ms

		2022-03-04 17:18:30.24218		-1.5 ms

		2022-03-04 18:18:31.903224		0.3 ms

		2022-03-04 19:18:33.906241		0.2 ms

		2022-03-04 20:18:36.242302		-0.9 ms

		2022-03-04 21:18:38.134698		0.2 ms

		2022-03-04 22:18:39.653832		0.5 ms

		2022-03-04 23:18:41.876949		-1.0 ms

		2022-03-05 00:18:43.566017		-0.7 ms

		2022-03-05 01:18:45.751243		-0.7 ms

		2022-03-05 02:18:47.341285		-0.5 ms

		2022-03-05 03:18:50.367933		-0.5 ms

		2022-03-05 04:18:52.606929		0.0 ms

		2022-03-05 05:18:54.560975		-1.0 ms

		2022-03-05 06:18:55.969406		0.0 ms

		2022-03-05 07:18:57.516675		0.8 ms

		2022-03-05 08:19:00.073033		-0.5 ms

		2022-03-05 09:19:02.875208		-2.3 ms

		2022-03-05 10:19:05.168924		0.4 ms

		2022-03-05 11:19:07.273896		0.1 ms

		2022-03-05 12:19:09.355529		0.2 ms

		2022-03-05 13:19:11.15574		0.6 ms

		2022-03-05 14:19:13.150833		-0.7 ms

		2022-03-05 15:19:15.600816		0.9 ms

		2022-03-05 16:19:18.077024		0.3 ms

		2022-03-05 17:19:21.113493		0.0 ms

		2022-03-05 18:19:22.960045		-0.5 ms

		2022-03-05 19:19:26.400076		0.3 ms

		2022-03-05 20:19:28.464069		-0.5 ms

		2022-03-05 21:19:30.086224		-2.1 ms

		2022-03-05 22:19:31.916354		0.2 ms

		2022-03-05 23:19:33.592667		0.8 ms

		2022-03-06 00:19:35.040398		0.0 ms

		2022-03-06 01:19:36.737655		-0.2 ms

		2022-03-06 02:19:38.338988		-0.5 ms

		2022-03-06 03:19:41.217258		-0.9 ms

		2022-03-06 04:19:42.770568		-1.0 ms

		2022-03-06 05:19:44.872797		0.0 ms

		2022-03-06 06:19:46.84124		-0.9 ms

		2022-03-06 07:19:48.449942		-1.7 ms

		2022-03-06 08:19:50.253976		0.3 ms

		2022-03-06 09:19:52.199902		-0.9 ms

		2022-03-06 10:19:53.908185		-0.7 ms

		2022-03-06 11:19:56.059712		-0.1 ms

		2022-03-06 12:19:57.642086		1.0 ms

		2022-03-06 13:19:59.441534		1.5 ms

		2022-03-06 14:20:02.169227		0.1 ms

		2022-03-06 15:20:03.790287		0.9 ms

		2022-03-06 16:20:06.795993		-0.9 ms

		2022-03-06 17:20:08.621911		-0.9 ms

		2022-03-06 18:20:10.859723		-1.3 ms

		2022-03-06 19:20:12.987084		-0.9 ms

		2022-03-06 20:20:14.585421		-0.6 ms

		2022-03-06 21:20:16.0903		-0.1 ms

		2022-03-06 22:20:17.554305		-0.8 ms

		2022-03-06 23:20:19.163016		0.8 ms

		2022-03-07 00:20:21.604152		-0.3 ms

		2022-03-07 01:20:23.265887		0.8 ms

		2022-03-07 02:20:24.847759		-0.1 ms

		2022-03-07 03:20:27.48776		0.1 ms

		2022-03-07 04:20:29.231769		0.1 ms

		2022-03-07 05:20:31.096656		0.4 ms

		2022-03-07 06:20:32.818722		-0.1 ms

		2022-03-07 07:20:35.140781		0.5 ms

		2022-03-07 08:20:37.260684		-1.2 ms

		2022-03-07 09:20:38.846456		0.7 ms

		2022-03-07 10:20:40.36298		-0.2 ms

		2022-03-07 11:20:43.60089		-1.0 ms

		2022-03-07 12:20:45.743509		-3.1 ms

		2022-03-07 13:20:47.854462		-0.4 ms

		2022-03-07 14:20:50.007613		2.7 ms

		2022-03-07 15:20:51.962547		0.3 ms

		2022-03-07 16:20:53.765893		-0.5 ms

		2022-03-07 17:20:56.274449		-1.3 ms

		2022-03-07 18:20:57.799527		-0.2 ms

		2022-03-07 19:20:59.458525		-1.4 ms

		2022-03-07 20:21:01.107219		-2.4 ms

		2022-03-07 21:21:04.1549		-1.7 ms

		2022-03-07 22:21:06.589118		-0.4 ms

		2022-03-07 23:21:08.133301		-0.8 ms

		2022-03-08 00:21:09.742927		-1.2 ms

		2022-03-08 01:21:11.61418		-1.3 ms

		2022-03-08 02:21:13.315856		0.0 ms

		2022-03-08 03:21:15.664515		-0.1 ms

		2022-03-08 04:21:17.506751		-0.1 ms

		2022-03-08 05:21:19.257762		-0.7 ms

		2022-03-08 06:21:21.610424		-0.3 ms

		2022-03-08 07:21:23.911264		0.5 ms

		2022-03-08 08:21:26.344361		-0.5 ms

		2022-03-08 09:21:28.588269		0.0 ms

		2022-03-08 10:21:30.367692		-0.7 ms

		2022-03-08 11:21:32.030289		-1.7 ms

		2022-03-08 12:21:33.736347		-3.4 ms

		2022-03-08 13:21:35.730612		-0.8 ms

		2022-03-08 14:21:37.720737		-1.7 ms

		2022-03-08 15:21:39.821995		1.2 ms

		2022-03-08 16:21:41.675392		0.5 ms

		2022-03-08 17:21:43.276265		0.0 ms

		2022-03-08 18:21:44.954543		-0.1 ms

		2022-03-08 19:21:47.284861		-0.9 ms

		2022-03-08 20:21:49.298439		0.1 ms

		2022-03-08 21:21:51.829851		-1.2 ms

		2022-03-08 22:21:53.723667		-0.7 ms

		2022-03-08 23:21:55.597781		0.3 ms

		2022-03-09 00:21:57.162233		-0.1 ms

		2022-03-09 01:21:59.240914		-0.7 ms

		2022-03-09 02:22:00.975156		-1.1 ms

		2022-03-09 03:22:02.666962		0.2 ms

		2022-03-09 04:22:04.400815		-0.6 ms

		2022-03-09 05:22:06.851982		-0.7 ms

		2022-03-09 06:22:08.588104		0.6 ms

		2022-03-09 07:22:10.311133		0.5 ms

		2022-03-09 08:22:12.148919		0.9 ms

		2022-03-09 09:22:14.114046		-1.3 ms

		2022-03-09 10:22:16.286407		-0.5 ms

		2022-03-09 11:22:17.914976		-0.7 ms

		2022-03-09 12:22:20.211592		0.6 ms

		2022-03-09 13:22:21.814067		-0.6 ms

		2022-03-09 14:22:23.55044		-0.8 ms

		2022-03-09 15:22:25.296543		-1.1 ms

		2022-03-09 16:22:28.210797		-1.3 ms

		2022-03-09 17:22:30.01539		-0.6 ms

		2022-03-09 18:22:32.486623		-0.3 ms

		2022-03-09 19:22:34.817969		-0.8 ms

		2022-03-09 20:22:36.689727		-1.2 ms

		2022-03-09 21:22:38.537413		1.6 ms

		2022-03-09 22:22:40.197729		1.1 ms

		2022-03-09 23:22:42.112216		0.3 ms

		2022-03-10 00:22:44.104772		-4.6 ms

		2022-03-10 01:22:45.663069		-3.9 ms

		2022-03-10 02:22:47.210706		-4.2 ms

		2022-03-10 03:22:49.437031		0.0 ms

		2022-03-10 04:22:51.630698		1.1 ms

		2022-03-10 05:22:53.965749		-1.3 ms

		2022-03-10 06:22:55.760812		-4.1 ms

		2022-03-10 07:22:58.198777		-5.1 ms

		2022-03-10 08:23:00.016654		-0.4 ms

		2022-03-10 09:23:04.584245		0.2 ms

		2022-03-10 10:23:06.069296		2.1 ms

		2022-03-10 11:23:07.844687		2.3 ms

		2022-03-10 12:23:09.72456		0.8 ms

		2022-03-10 13:23:12.149829		-0.4 ms

		2022-03-10 14:23:14.672649		0.4 ms

		2022-03-10 15:23:17.045619		0.3 ms

		2022-03-10 16:23:18.77847		-1.0 ms

		2022-03-10 17:23:22.11603		-1.0 ms

		2022-03-10 18:23:23.650167		-0.9 ms

		2022-03-10 19:23:25.254686		-0.5 ms

		2022-03-10 20:23:27.249531		-2.1 ms

		2022-03-10 21:23:28.92482		3.3 ms

		2022-03-10 22:23:31.223288		3.0 ms

		2022-03-10 23:23:32.742499		0.8 ms

		2022-03-11 00:23:34.56594		0.2 ms

		2022-03-11 01:23:36.307399		-4.6 ms

		2022-03-11 02:23:38.06731		-1.4 ms

		2022-03-11 03:23:40.62503		-0.3 ms

		2022-03-11 04:23:42.164584		1.6 ms

		2022-03-11 05:23:44.327896		-3.2 ms

		2022-03-11 06:23:46.052329		-3.0 ms

		2022-03-11 07:23:48.35579		-1.0 ms

		2022-03-11 08:23:50.363851		0.0 ms

		2022-03-11 09:23:51.943539		2.7 ms

		2022-03-11 10:23:53.796914		1.9 ms

		2022-03-11 11:23:55.65108		-0.1 ms

		2022-03-11 12:23:57.772919		0.8 ms

		2022-03-11 13:23:59.709923		-0.6 ms

		2022-03-11 14:24:01.677118		-1.0 ms

		2022-03-11 15:24:03.342802		-2.0 ms

		2022-03-11 16:24:04.795501		-0.6 ms

		2022-03-11 17:24:06.385484		0.6 ms

		2022-03-11 18:24:08.802987		-0.3 ms

		2022-03-11 19:24:10.386101		-1.3 ms

		2022-03-11 20:24:12.016216		0.5 ms

		2022-03-11 21:24:13.638486		-0.3 ms

		2022-03-11 22:24:16.07594		-1.2 ms

		2022-03-11 23:24:17.932623		-0.6 ms

		2022-03-12 00:24:19.717256		-0.8 ms

		2022-03-12 01:24:21.325559		-0.3 ms

		2022-03-12 02:24:22.979937		0.2 ms

		2022-03-12 03:24:24.842935		-1.0 ms

		2022-03-12 04:24:27.086235		0.6 ms

		2022-03-12 05:24:28.647872		-0.5 ms

		2022-03-12 06:24:30.356518		-0.8 ms

		2022-03-12 07:24:32.90127		-1.4 ms

		2022-03-12 08:24:34.670326		-0.5 ms

		2022-03-12 09:24:37.222203		-0.3 ms

		2022-03-12 10:24:38.792631		-1.7 ms

		2022-03-12 11:24:40.248139		-0.7 ms

		2022-03-12 12:24:42.212907		-0.3 ms

		2022-03-12 13:24:43.853491		-0.7 ms

		2022-03-12 14:24:46.06051		-1.4 ms

		2022-03-12 15:24:47.998091		-0.5 ms

		2022-03-12 16:24:50.102785		0.6 ms

		2022-03-12 17:24:51.670254		-0.7 ms

		2022-03-12 18:24:53.509294		0.2 ms

		2022-03-12 19:24:55.359811		0.1 ms

		2022-03-12 20:24:57.242044		0.0 ms

		2022-03-12 21:24:59.090988		0.5 ms

		2022-03-12 22:25:00.687999		0.1 ms

		2022-03-12 23:25:02.235633		-0.3 ms

		2022-03-13 00:25:03.673575		-1.1 ms

		2022-03-13 01:25:05.320122		0.2 ms

		2022-03-13 02:25:07.180331		0.0 ms

		2022-03-13 03:25:09.199621		-0.9 ms

		2022-03-13 04:25:11.24335		0.8 ms

		2022-03-13 05:25:12.934816		-0.4 ms

		2022-03-13 06:25:14.501224		1.1 ms

		2022-03-13 07:25:16.399911		0.1 ms

		2022-03-13 08:25:17.985879		-0.5 ms

		2022-03-13 09:25:20.071913		0.6 ms

		2022-03-13 10:25:22.33809		0.3 ms

		2022-03-13 11:25:24.242043		-0.7 ms

		2022-03-13 12:25:26.281494		-0.6 ms

		2022-03-13 13:25:27.971353		-1.3 ms

		2022-03-13 14:25:29.775289		-1.1 ms

		2022-03-13 15:25:31.581429		-1.3 ms

		2022-03-13 16:25:33.372051		-2.0 ms

		2022-03-13 17:25:35.128827		-0.9 ms

		2022-03-13 18:25:37.165421		-0.6 ms

		2022-03-13 19:25:39.683654		0.1 ms

		2022-03-13 20:25:41.671339		-0.5 ms

		2022-03-13 21:25:43.36409		-0.6 ms

		2022-03-13 22:25:45.138953		0.9 ms

		2022-03-13 23:25:47.084664		0.9 ms

		2022-03-14 00:25:48.958338		0.2 ms

		2022-03-14 01:25:50.994951		-0.1 ms

		2022-03-14 02:25:52.873972		-0.4 ms

		2022-03-14 03:25:55.20535		-0.3 ms

		2022-03-14 04:25:57.47564		-0.8 ms

		2022-03-14 05:25:59.512234		-0.2 ms

		2022-03-14 06:26:02.557249		0.5 ms

		2022-03-14 07:26:04.37862		-0.1 ms

		2022-03-14 08:26:06.923556		-0.8 ms

		2022-03-14 09:26:08.753559		0.9 ms

		2022-03-14 10:26:10.701366		-0.6 ms

		2022-03-14 11:26:12.454959		-1.3 ms

		2022-03-14 12:26:14.71184		-0.2 ms

		2022-03-14 13:26:16.278555		1.4 ms

		2022-03-14 14:26:17.949716		-0.6 ms

		2022-03-14 15:26:19.455289		-0.2 ms

		2022-03-14 16:26:21.331217		-1.4 ms

		2022-03-14 17:26:23.890639		-2.3 ms

		2022-03-14 18:26:25.841647		-1.4 ms

		2022-03-14 19:26:27.790197		-1.9 ms

		2022-03-14 20:26:30.228608		-0.5 ms

		2022-03-14 21:26:32.305808		-2.8 ms

		2022-03-14 22:26:34.408328		-1.0 ms

		2022-03-14 23:26:36.110673		0.0 ms

		2022-03-15 00:26:37.566101		-0.6 ms

		2022-03-15 01:26:39.215022		0.0 ms

		2022-03-15 02:26:41.211732		-0.4 ms

		2022-03-15 03:26:42.957151		0.1 ms

		2022-03-15 04:26:44.95567		-0.2 ms

		2022-03-15 05:26:46.906809		0.2 ms

		2022-03-15 06:26:48.372958		0.1 ms

		2022-03-15 07:26:49.911197		-1.3 ms

		2022-03-15 08:26:51.664369		-1.4 ms

		2022-03-15 09:26:53.399368		-0.2 ms

		2022-03-15 10:26:55.101352		-0.8 ms

		2022-03-15 11:26:57.145648		-0.7 ms

		2022-03-15 12:26:59.057059		-1.1 ms

		2022-03-15 13:27:01.02322		-1.2 ms

		2022-03-15 14:27:02.962733		-1.1 ms

		2022-03-15 15:27:05.617769		-0.5 ms

		2022-03-15 16:27:08.325565		-0.1 ms

		2022-03-15 17:27:10.208854		-1.1 ms

		2022-03-15 18:27:11.877866		0.4 ms

		2022-03-15 19:27:13.543351		-0.1 ms

		2022-03-15 20:27:15.084751		1.2 ms

		2022-03-15 21:27:16.859795		1.1 ms

		2022-03-15 22:27:18.472614		0.4 ms

		2022-03-15 23:27:20.505187		-1.4 ms

		2022-03-16 00:27:22.237503		-0.7 ms

		2022-03-16 01:27:23.710559		0.1 ms

		2022-03-16 02:27:25.894256		1.4 ms

		2022-03-16 03:27:28.127212		1.7 ms

		2022-03-16 04:27:31.170088		0.6 ms

		2022-03-16 05:27:33.396859		-0.1 ms

		2022-03-16 06:27:36.010595		-1.0 ms

		2022-03-16 07:27:37.939497		-0.3 ms

		2022-03-16 08:27:39.768063		-1.5 ms

		2022-03-16 09:27:41.829857		-0.8 ms

		2022-03-16 10:27:44.465247		-5.2 ms

		2022-03-16 11:27:46.930483		-1.9 ms

		2022-03-16 12:27:48.951143		-0.1 ms

		2022-03-16 13:27:51.083198		-2.5 ms

		2022-03-16 14:27:52.998107		-0.3 ms

		2022-03-16 15:27:55.79036		0.3 ms

		2022-03-16 16:27:57.800137		-1.7 ms

		2022-03-16 17:27:59.579217		-1.3 ms

		2022-03-16 18:28:02.329115		-3.0 ms

		2022-03-16 19:28:04.003175		0.1 ms

		2022-03-16 20:28:05.837369		1.0 ms

		2022-03-16 21:28:08.504505		1.2 ms

		2022-03-16 22:28:10.168175		0.6 ms

		2022-03-16 23:28:11.90756		1.1 ms

		2022-03-17 00:28:13.919212		-0.5 ms

		2022-03-17 01:28:15.586904		-1.1 ms

		2022-03-17 02:28:17.229574		-0.3 ms

		2022-03-17 03:28:20.094087		0.1 ms

		2022-03-17 04:28:23.90247		0.4 ms

		2022-03-17 05:28:25.820434		0.3 ms

		2022-03-17 06:28:27.451385		0.2 ms

		2022-03-17 07:28:29.701502		-1.8 ms

		2022-03-17 08:28:31.292587		-0.6 ms

		2022-03-17 09:28:33.888917		-0.2 ms

		2022-03-17 10:28:35.659539		-0.3 ms

		2022-03-17 11:28:38.343725		-0.7 ms

		2022-03-17 12:28:40.17991		-0.1 ms

		2022-03-17 13:28:42.075286		-0.8 ms

		2022-03-17 14:28:44.021222		-1.5 ms

		2022-03-17 15:28:45.91557		-0.9 ms

		2022-03-17 16:28:48.420788		-0.7 ms

		2022-03-17 17:28:50.44263		0.0 ms

		2022-03-17 18:28:52.145083		0.2 ms

		2022-03-17 19:28:53.872044		0.6 ms

		2022-03-17 20:28:55.396439		-2.3 ms

		2022-03-17 21:28:56.934493		-2.3 ms

		2022-03-17 22:28:58.962089		-4.5 ms

		2022-03-17 23:29:00.660078		0.8 ms

		2022-03-18 00:29:02.458953		1.0 ms

		2022-03-18 01:29:04.390072		0.4 ms

		2022-03-18 02:29:06.302648		-0.4 ms

		2022-03-18 03:29:09.051189		0.5 ms

		2022-03-18 04:29:12.165359		-0.2 ms

		2022-03-18 05:29:13.832333		-0.8 ms

		2022-03-18 06:29:16.713		-1.3 ms

		2022-03-18 07:29:18.782599		-1.0 ms

		2022-03-18 08:29:20.751738		0.8 ms

		2022-03-18 09:29:23.030461		-0.3 ms

		2022-03-18 10:29:25.010747		0.3 ms

		2022-03-18 11:29:26.56446		-0.8 ms

		2022-03-18 12:29:28.274174		-0.8 ms

		2022-03-18 13:29:30.56446		-1.0 ms

		2022-03-18 14:29:32.652604		0.4 ms

		2022-03-18 15:29:34.4044		-0.2 ms

		2022-03-18 16:29:36.203977		0.8 ms

		2022-03-18 17:29:38.169535		0.8 ms

		2022-03-18 18:29:40.082592		-0.8 ms

		2022-03-18 19:29:42.404344		-1.0 ms

		2022-03-18 20:29:44.435831		-1.6 ms

		2022-03-18 21:29:46.312437		-1.5 ms

		2022-03-18 22:29:47.734355		-1.5 ms

		2022-03-18 23:29:49.518623		-0.1 ms

		2022-03-19 00:29:51.526433		-1.0 ms

		2022-03-19 01:29:53.189096		-0.4 ms

		2022-03-19 02:29:55.101576		0.7 ms

		2022-03-19 03:29:57.152388		0.5 ms

		2022-03-19 04:30:00.604853		-0.6 ms

		2022-03-19 05:30:02.289185		-0.3 ms

		2022-03-19 06:30:05.130755		-0.9 ms

		2022-03-19 07:30:07.210904		0.3 ms

		2022-03-19 08:30:10.430459		-0.2 ms

		2022-03-19 09:30:12.359613		-0.3 ms

		2022-03-19 10:30:13.900433		0.2 ms

		2022-03-19 11:30:15.82902		-0.1 ms

		2022-03-19 12:30:17.55467		0.0 ms

		2022-03-19 13:30:20.391069		0.1 ms

		2022-03-19 14:30:22.086103		0.4 ms

		2022-03-19 15:30:24.9263		0.2 ms

		2022-03-19 16:30:27.58767		-0.6 ms

		2022-03-19 17:30:29.682837		-0.4 ms

		2022-03-19 18:30:31.576186		-0.5 ms

		2022-03-19 19:30:33.587235		0.1 ms

		2022-03-19 20:30:35.4829		-0.4 ms

		2022-03-19 21:30:37.116906		-0.2 ms

		2022-03-19 22:30:38.693735		-0.8 ms

		2022-03-19 23:30:40.336087		-0.8 ms

		2022-03-20 00:30:41.998095		-1.4 ms

		2022-03-20 01:30:44.248012		-1.4 ms

		2022-03-20 02:30:45.8979		-1.8 ms

		2022-03-20 03:30:47.807036		-0.9 ms

		2022-03-20 04:30:49.551798		0.2 ms

		2022-03-20 05:30:52.063141		-0.3 ms

		2022-03-20 06:30:53.751568		-1.5 ms

		2022-03-20 07:30:55.500786		-0.8 ms

		2022-03-20 08:30:57.626545		-1.2 ms

		2022-03-20 09:31:00.001549		-0.9 ms

		2022-03-20 10:31:02.951158		0.1 ms

		2022-03-20 11:31:04.665758		-2.0 ms

		2022-03-20 12:31:06.737464		-0.4 ms

		2022-03-20 13:31:08.87114		0.5 ms

		2022-03-20 14:31:10.519675		0.3 ms

		2022-03-20 15:31:11.934808		0.5 ms

		2022-03-20 16:31:14.087066		0.2 ms

		2022-03-20 17:31:16.113963		-0.2 ms

		2022-03-20 18:31:18.411841		-0.4 ms

		2022-03-20 19:31:20.203768		-1.1 ms

		2022-03-20 20:31:22.417311		-0.7 ms

		2022-03-20 21:31:23.874541		-1.5 ms

		2022-03-20 22:31:25.952889		-0.3 ms

		2022-03-20 23:31:28.306714		0.6 ms

		2022-03-21 00:31:30.141411		-0.8 ms

		2022-03-21 01:31:31.950374		-0.7 ms

		2022-03-21 02:31:34.37946		-0.1 ms

		2022-03-21 03:31:37.586082		0.9 ms

		2022-03-21 04:31:40.647094		1.3 ms

		2022-03-21 05:31:42.865299		-1.0 ms

		2022-03-21 06:31:44.96817		-0.6 ms

		2022-03-21 07:31:46.3982		-0.5 ms

		2022-03-21 08:31:48.172812		-1.0 ms

		2022-03-21 09:31:50.277292		-0.4 ms

		2022-03-21 10:31:52.518255		-0.7 ms

		2022-03-21 11:31:55.202362		-1.4 ms

		2022-03-21 12:31:57.094057		0.2 ms

		2022-03-21 13:31:59.512172		0.2 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.
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