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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Bäve/Videomöte kl. 11:00 onsdagen den 23 februari 2022  
  
Ordförande Monica Bang Lindberg  
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  
Förslag: Mikael Staxäng (M) fredagen den 25 februari kl. 09:00 

 

2.  Information från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 
Dnr KS 317329  

Mats Johansson, 
förbundschef 
Kl. 11:00-11:30 

3.  Information om renovering av Rimnersvallen 
Dnr KS 317330  

Paula Nyman, 
processledare m.fl. 
Kl. 11:30-12:00 

4.  Medborgarförslag från Dan Sallander om hantering av det öppna 

drogmissbruket i Uddevalla centrum 
Dnr KS 2021/00294  

Kl. 13:00 

5.  Medborgarförslag från Malin Hansson om cykelbana till 

Lillesjöindustriområde 
Dnr KS 2021/00603  

Kl. 13:00 

6.  Medborgarförslag från Pär Allvin om nollbasbudgetering 
Dnr KS 2021/00664  

Kl. 13:00 

7.  Medborgarförslag från Örjan Boström om cykelbana längs med 

gamla E6 Grohed-Ljungskile  
Dnr KS 2021/00485  

Kl. 13:00 
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8.  Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Dnr KS 2020/00765  
 
Beredning inför kommunfullmäktige 

Kl. 13:00 

9.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) 

om att utveckla och ta tillvara på möjligheter för att bli ett fantastiskt 

besöksmål 

Dnr KS 2021/00171  

 

10.  Begäran från kultur och fritidsnämnden om ökad investeringsram och 

driftsram avseende omklädningsrum på Bodele 
Dnr KS 2022/00081  

 

11.  Försäljning av industrimark på fastigheterna Kuröd 4:35  
Dnr KS 2021/00731  

 

12.  Översyn och revidering av generellt ägardirektiv för Uddevalla 

kommuns direkt och indirekt helägda bolag och bolagspolicy för 

kommunala bolag  
Dnr KS 2021/00381  

 

13.  Översyn och revidering av ägardirektiv och bolagsordning för 

Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk Shipping AB 
Dnr KS 2021/00379  

 

14.  Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och bolagsordning 

för Uddevalla Energi AB och dotterbolag Uddevalla Energi Elnät AB, 

Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB  
Dnr KS 2021/00380  

 

15.  Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och bolagsordning 

för Uddevalla Turism AB  
Dnr KS 2021/00378  

 

16.  Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och bolagsordning 

för Uddevalla Utvecklings AB  
Dnr KS 2021/00377  

 

17.  Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och bolagsordning 

för Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB 
Dnr KS 2022/00105  

 

18.  Antagande av energi- och klimatplan, uppdrag från 

kommunfullmäktige  
Dnr KS 2021/00348  
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19.  Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och liknande 

produkter samt försäljning av folköl, receptfria läkemedel samt 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
Dnr KS 2022/00103  
 
Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

20.  Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2021 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 

ekonomisk redovisning 
Dnr KS 2022/00051  

 

21.  Inriktningsdokument för Hälsokällan 2022 - 2025 
Dnr KS 2021/00673  

 

22.  Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022/00084  

Malin Krantz, 
kommundirektör 

23.  Uppdrag från kommunstyrelsen att se över samt redovisa vilka 

alternativ till medlemskap i "Fairtrade City" som finns för kommunen att 

stödja rättvis och etisk handel 
Dnr KS 2021/00613  

 

24.  Ansökan från Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening om 

kompetensutvecklingsbidrag för kommunens nämndemän i 

Uddevalla domsaga 
Dnr KS 2022/00067  

 

25.  Hemställan från kultur och fritidsnämnden om godkännande av 

hyresavtal för Uddevalla stadsbibliotek 
Dnr KS 2022/00083  

 

26.  Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 

2022 
Dnr KS 2022/00050  

 

27.  Initiativ till IOP-avtal, Idéburet Offentligt Partnerskap, mellan Uddevalla 

Open Parasport och Uddevalla kommun 
Dnr KS 2020/00106  

 

28.  Verksamhetsberättelse 2021 för arbetsmarknads-och 

integrationsutskottet 
Dnr KS 2022/00049  

 

29.  Markanvisningsavtal för verksamhetsmark Kuröd 4:35 
Dnr KS 2021/00335  
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30.  Beslut om fas två enligt partneringkontrakt, detaljprojektering och 

byggnation, Rimnersvallen 
Dnr KS 2021/00738  

 

31.  Fråga från kommunens revisorer om uppföljning av måluppfyllelse för 

verksamhetsmässiga mått 
Dnr KS 2022/00071  

 

32.  Remiss från Fyrbodals kommunalförbund om förslag till 

Näringslivsstrategi 2030 
Dnr KS 2021/00692  

 

33.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, införande av 

delegation för försäljning av tomtmark för villabebyggelse 
Dnr KS 2022/00106  

 

34.  Revidering av förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför flerårsplan 

2023-2025 med budget 2023 
Dnr KS 2021/00732  

 

35.  Remiss från Trafikverket om förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 
Dnr KS 2021/00705  

 

36.  Uddevalla kommuns särskilda inlägg till infrastrukturdepartementet 

avseende inre vattenvägar i nationell trafikplan 2022-2033 
Dnr KS 2022/00124  

 

37.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2022  
Dnr KS 2022/00005  

 

38.  Information från kommundirektören 2022  
Dnr KS 2022/00004  

 

39.  Redovisning av delegationsbeslut 2022 

Dnr KS 2022/00002  
 

40.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022 
Dnr KS 2022/00003  

 

Viktigt information angående deltagande på kommunstyrelsens sammanträde 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Ordförande rekommenderar, mot bakgrund av covid-19, partierna att endast låta sig representeras av en 
företrädare per part i sammanträdesrummet. Övriga välkomnas att delta på distans från andra 
sammanträdesrum i stadshuset. Vid särskilda skäl så som sjukdom, familjekarantän tillåts deltagande 
från annan plats. Likaså om ledamoten/ersättare tillhör en riskgrupp. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-02-03 Dnr KS 2021/00294 

  

 

Handläggare 

Säkerhetssamordnare Fredrik Olsson 
Telefon 0522-69 60 51 
Fredrik.c.olsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Dan Sallander om hantering av det 

öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum 

Sammanfattning 

Den 30 april 2021 inkom ett medborgarförslag rörande kommunens hantering av det  
öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum. I förslaget framställer förslagsställaren att  
det har pågått ett öppnat drogmissbruk i Uddevallas centrum där denna aktivitet leder 
till en ökad otrygghet för allmänheten som vistas i det offentliga rummet kring 
Uddevallas centrala stadsdelar. I förslaget yrkar förslagsställaren att kommunen anlitar 
väktare med avsikt att avhysa de individer som intar droger och alkohol offentligt samt 
att kontakta polisen vid de fall som det är nödvändigt. Kommunfullmäktige beslutade 
den 12 maj 2021att överlåta beslutanderätten till kommunstyrelsen i ärendet.  
 
Uddevalla kommun har ett område i centrala stan med ordningsvakter i enlighet med  
LOV3 (§ 3 Lagen (1980:578) om ordningsvakter). Kommunfullmäktige har därtill 
beslutat att tillföra ytterligare medel, fyra miljoner kronor, för trygghetsfrämjande 
ändamål. Sådana innebär, bland annat, ökade resurser för ordningsvakter i Uddevalla. 
Kommunledningskontoret föreslår därför att anse medborgarförslaget besvarat. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Kommunens tilläggsbudget till flerårsplaner 2022–2024.  
Medborgarförslag från Dan Sallander  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 § 120  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med ovan anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Fredrik Olsson 
Kommundirektör Säkerhetssamordnare  
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2(2) 

2022-02-03 Dnr KS 2021/00294 

  

 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Hantering av det öppna drogmissbruket i Uddevalla centrum 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det har under flera år pågått ett öppet drogmissbruk i och runt Uddevalla centrum. Missbruket leder 
förutom stor skada för missbrukarna själva även till en ökad otrygghet för allmänheten som vistas i 
och runt centrum. Lämplig hantering av detta är nödvändig för att  öka tryggheten i och runt centrum 
samt för att minska skadeeffekterna från nämnt missbruk vad gäller brukarna och deras familjer. 
 
Jag yrkar således att kommunen anlitar väktare som i högre grad än i dag patrullerar allmänna platser 
i och runt centrum (även innanför avstängda områden). Detta i syfte att väktarna ska avhysa 
personer som publikt intar droger (inklusive alkohol) samt att väktarna i de fall det är nödvändigt 
även kontaktar polis och begär omhändertagande enligt lag. 
 
Dagens datum: 
2021-04-30 
 
Namn: 
Dan Sallander 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Malin Hansson om cykelbana till 

Lillesjöindustriområde 

Sammanfattning 

Malin Hansson påtalar att det saknas gång- och cykelbana ända fram till Lillesjö 
industriområde. Vägen är väldigt trafikerad av bil och tyngre fordon och det finns risk 
för allvarlig olycka. Malin vill att kommunen ska utveckla gång- och cykelbanor för att 
främja att invånare cyklar eller promenerar med hänsyn till friskvård och miljö och för 
att förhindra att någons liv kommer till skada eller ännu värre. 
 
Väg 172 från Kurödsmotet och norrut är en statlig väg vilken förvaltas av Trafikverket. 
Kommunen får därför inte bygga en gång- och cykelbana i direkt anslutning till denna 
väg. Kommunen samverkar dock med Trafikverket och Västra Götalandsregionen kring 
utveckling av GC-vägar efter det statliga vägnätet inom ramen för den regionala 
cykelplanen. Kommunen ansöker om utbyggnad av gång- och cykelvägar och med-
finansierar också sådana utbyggnader. Urvalet av åtgärder prioriteras utifrån uppställda 
kriterier. En GC-väg efter väg 172 prioriterades högt (plats nr 2) av kommunen vid den 
senaste ansökningsomgången men fick ändå inte plats i den regionala cykelplanen.  
 
Cykling mellan Kurödsmotet och Lillesjö industriområde är under dagens förhållande 
möjlig på separat GC-bana från Kurödsmotet till ca 600 meter före infarten till Lillesjö 
och vidare via Enekasvägen vilken erbjuder skyddad förbindelse in i industriområdet. 
Kollektivtrafik med omfattande turutbud finns vid hållplats Myren vid infarten till 
industriområdet. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Malin Hansson, 2021-10-27. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-01. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sven Andersson 
Kommundirektör Strateg samhällsplanering 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Malin Hansson 



Medborgarförslagets ärende: 
Cykelbana till Lillesjöindustriområde 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej, 
Det saknas gång och cykelbana som går ända fram till Lillesjöindustriområde, den slutar 600m innan 
avtagsvägen till industriområdets in/utfart. Denna sträcka är totalt livsfarlig då den är väldigt 
trafikerad av både bil och tyngre fordon och det finns en stor risk för allvarlig olycka kan inträffa. Jag 
vet att flertalet personer vill både ta cykel eller buss till och från jobbet men avstår just p.ga risken 
att bli påkörd. Jag förutsätter att Uddevalla kommun främjar dels att invånarna åker kollektivt 
färdmedel eller ännu bättre cyklar eller promenerar med hänsyn till friskvård och miljö. Gör som 
många andra städer, utveckla gång/cykelbanor för att främja ovan och för att förhindra att någons liv 
kommer till skada eller ännu värre. Tack på förhand. 
 
Dagens datum: 
2021-10-27 
 
Namn: 
Malin Hansson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Pär Allvin om nollbasbudgetering 

Sammanfattning 

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen inför ett system för 
nollbasbudgetering. 
Nollbasbudgetering är ett system som introducerades på 1970-talet som metod till den 
tidens traditionella budgetsystem. Metoden grundar sig på att man inför varje budgetår 
börjar om med ett blankt papper, dvs från noll. Budgeten byggs sedan upp nedifrån och 
uppåt, utifrån en analys av vad varje funktion i organisationen tillför samt dess 
kostnader och resultat. En nollbasbudget kräver att ansvariga chefer kan motivera alla 
sina budgeterade utgifter, samt att de identifierar alternativa sätt att utföra varje 
aktivitet. 
Denna metod har, precis som alla andra budgetmetoder, sina för- respektive nackdelar. 
Till fördelarna räknas kravet på att chefer behöver överväga alternativa sätt att bedriva 
verksamhet samt en direkt koppling av utgifter till aktiviteter. Till nackdelarna räknas 
främst den omfattande resursinsats som krävs för att utreda och börja om från början 
inför varje budgetperiod, samtidigt som verksamheterna behöver stabila förutsättningar 
över tid. Det finns också svårigheter att motivera utgifter för verksamsamheter som inte 
har konkreta och direkt mätbara resultat. 
 
Metoden använts numera ytterst sparsamt, främst på grund av att den är resurs- och 
tidskrävande att genomföra kontinuerligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-22 
Medborgarförslag 2021-11-16 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 §295 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Bengt Adolfsson 
Tf. förvaltningschef Ekonomichef 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 



Medborgarförslagets ärende:   KS 2021/664 
Nollbasbudgetering 
 
Ditt medborgarförslag: 
Kommunal budget – ja det brukar inte intressera så många. Inte ens alla förtroendevalda har insikt i 
vad det är hen beslutar och konsekvenserna av detsamma. Men, då det är en av de viktigaste 
styrfunktionerna i kommunen borde budgetprocessen och framtaga förslag också göras mer 
överskådligt för medborgarna, såväl som för de förtroendevalda.  
Idag kan man lite styggt säga att budgeten är ett självspelande piano. Hen ser vad vi gjort av med 
innevarande år, lägger till något politiskt gångbart – och så ökar hela tiden budgetomslutningen. Ofta 
utan att vi kan se några praktiska resultat i den kommunala kärnverksamheten. Det verkar också som 
helt omöjligt att ta bort något från den lokala budgeten. Men den byråkratiska överbyggnaden har 
dessutom fått öka – år för år. 
Det finns dock andra sätt att angripa problematiken på. Om vi börjar med nollbasbudgetering och 
styr detta bl a utifrån principerna om vad som lag och förordning kräver av vår kommun och därefter 
värderar det vi anser vara väsentligt – då kan vi få en större transparens och förhoppningsvis ett 
större engagemang kring hur vi använder allas våra skattepengar. 
Nollbasbudgetering introducerade för första gången på 70-talet av Peter A. Pyhrr i en artikel i Harvad 
Business Review. Metoden började användas av allt fler som ett alternativ till den traditionella 
budgeteringen, dvs. den som till stor del baseras på resultatet från föregående år, inklusive mindre 
justeringar beroende på förväntningar och krav.  
Nollbasbudgetering handlar i grund och botten om att man inför varje ny budgetcykel och börjar om 
från noll, med ett blankt papper. Budgeten byggs sedan nerifrån och upp baserat på att varje 
funktion inom organisationen analyseras och godkänns utifrån de kostnader och resultat som 
funktionen tillför. Rätt använt ger nollbasbudgetering verksamheten bättre koll över kostnader. Det 
ger en insyn i vilka som är de stora kostnadsdrivarna, men även vilka funktioner eller uppgifter som 
tillför värde. Dessutom möjliggör metoden att organisationens strategier och långsiktiga mål i större 
grad kan knytas till specifika funktioner och uppgifter inom organisationen.  
Den kommunala verksamheten i Uddevalla är fylld av vackra mål. Men när målen ska uppnås – 
framför allt i kärnverksamheter som omsorg och utbildning- framgår ganska tydligt att det inte finns 
medel att klara av dessa mål. Det hyvlas ekonomiskt lite här och där i verksamheten, men målen 
ligger kvar. På sikt skapar detta en otydlig styrprocess – vi har vackra mål men vi kommer aldrig att 
nå dit. 
Med tanke på de prognoser som SKR har lämnat om kraftigt sjunkande totala intäkter i 
kommunsektorn de närmaste åren är det dax för Uddevalla att ta budgetprocessen och 
prioriteringarna av våra skattepengar till en ny nivå. 
 
Jag föreslår att: 
1. Uddevalla kommun skyndsamt inför ett system med nollbasbudgetering som utgår 
från 
a) Att uppfylla krav enligt lag och förordning 
b) Att mål som sätts upp i budget  finansieras till 100 procent 
 
2. Att kommunen årligen initierar en folkbildningskampanj om hur man avser att 
använda våra gemensamma skattepengar. Detta innan beslut tas så att medborgarna kan efterhöra 
åsikter från de politiska partierna och kanske påverka desamma. 
 
Dagens datum: 2021-11-15 
Namn: Pär Allvin 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-11-19 Dnr KS 2021/00485 

  

 

Handläggare 

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

 

Medborgarförslag från Örjan Boström om cykelbana längs 

med gamla E6 Grohed-Ljungskile  

Sammanfattning 

Örjan Boström har inkommit med medborgarförslag om en cykelbana längs med ganla 
E6 mellan Grohed och Ljungskile.  
 
Förslagsställaren skriver att det finns en skyltad väg för cyklister från Uddevalla söderut 
som heter E6-stråket. När den når vägkorsningen mellan väg 678 och 680 (gamla E6) 
vid Grohed leds cyklisterna ut på gamla E6:an söderut mot Ljungskile. Förslagsställaren 
anser att denna vägsträcka inte är lämplig för cyklister då den är både smal, saknar 
vägren och livligt trafikerad av bilar och att det vore av vikt att prioritera bygget av en 
cykelväg på detta vägavsnitt. Förslagsställaren bedömer vidare att det torde finnas goda 
möjligheter att bygga en cykelbana i vägens närhet då även järnvägen går parallellt med 
vägen och det är lätt att anlägga en cykelväg utmed denna. 
 
Kommunfullmäktige överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Märkningen ”E6-stråket” är en cykelled som skapades för uppskattningsvis 20 år sedan. 
Leden är inte längre aktuell och marknadsförs och underhålls inte längre. Det finns dock 
fortfarande skyltar kvar på vissa platser. Kommunen arbetar aktivt tillsammans med 
andra aktörer för att skapa en ny cykelled led mellan Göteborg och Oslo som ska vara 
kvalitetssäkrad ur bl.a. trafiksäkerhetssynpunkt.  
 
Kommunledningskontoret delar uppfattningen att väg 680 har brister för gående och 
cyklister. Landsvägen är dock en del av det statliga vägnätet och det är inte kommunens 
ansvar att anlägga gång- och cykelvägar (GC-vägar) efter statligt vägnät. Kommunen 
ansöker dock om stöd för GC-utbyggnader inom ramen för den regionala 
infrastrukturplaneringen, dock har andra angelägna vägar prioriterats före väg 680 i 
detta arbete.  
 
Kommunledningskontoret delar uppfattningen att det är positivt om möjligheterna till 
cykling förbättras och att behoven av utbyggt cykelvägnät är stort. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-11-19. 
Medborgarförslag från Örjan Boström. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-11-19 Dnr KS 2021/00485 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget.  
 
 
 
 
 
 
Sara Gustafsson Markus Hurtig 
Tf. förvaltningschef Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 



Medborgarförslagets ärende: 
Cykelbana längs med gamla E6 Grohed-Ljungskile 
 
Ditt medborgarförslag: 
I många av våra grannkommuner finns fina, asfalterade cykel och gångvägar utmed landsvägar. 
Uddevalla kommun ligger långt efter här och vi behöver förbättra säkerheten för cyklisterna också i 
vår kommun! 
 Det finns en skyltad väg för cyklister från Uddevalla söderut som heter ”E6 stråket”. När den når 
vägkorsningen mellan väg 678 och 680 (gamla E6) vid Grohed leds cyklisterna ut på gamla E6:an 
söderut mot Ljungskile. Denna vägsträcka är inte lämplig för cyklister då den är både smal, saknar 
vägren och livligt trafikerad av bilar. Cyklister, och för den delen mopedister, lever farligt på denna 
sträcka och det vore av vikt att prioritera bygget av en cykelväg på detta vägavsnitt innan det händer 
en olycka.  
Det torde finnas goda möjligheter att bygga en bana i vägens närhet då även järnvägen går parallellt 
med vägen och det är lätt att anlägga en cykelväg utmed denna. Få delar torde vara privatägda så att 
hela eller större delen av sträckan borde kunna anläggas utan dröjsmål.  
Dessutom torde kostnaderna för en sådan anläggning på denna sträcka vara låga p.g.a. fördelaktiga 
markegenskaper. 
Mitt förslag är att skyndsamt handlägga detta ärende som kommer att öka motionerandet, minska 
CO2 utsläpp (fler tar cykel istället för bilen) samt rädda liv i framtiden. De flesta avstår att cykla 
denna väg p.g.a. trafiken och riskerna med den men inte alla, och det vilar en ständig risk för allvarlig 
olycka över de som vågar. Det finns heller inga bra alternativ då dessa är betydligt längre och mycket 
mer kuperade (också bilvägar) alt. delvis på stigar i skogen. 
 
Dagens datum: 
210905 
 
Namn: 
Örjan Boström 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2022-02-16 Dnr KS 2020/00765 

  

 

Handläggare 

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

 

Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2020-12-03 om en lokal för uthyrning till lokala 
hantverkare i syfte att dessa skulle kunna hyra en bit av en vägg för att få visa och sälja 
sina alster. Förslagsställaren skriver vidare att det skulle vara ett sätt att visa fram 
kommunens lokala hantverkare och även visa upp kommunen. Förslagsställeran 
förordar lokalerna på I 17-området. Kommunfullmäktige har överlåtit åt 
kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt remissvar 
skriver att kommunen inte äger fastigheter på I 17-området och därför ej har möjlighet 
att hyra ut lokaler där. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget heller ingen 
annan lämplig lokal för ändamålet. Nämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-16. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-12-09 § 493. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16.  
Medborgarförslag 2020-12-03. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå medborgarförslaget.  
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 493 Dnr SBN 2020/00774 

Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2020-12-15 om önskan att hyra en lokal för lokala 
hantverkare i syfte att lokala hantverkare skulle få hyra en bit av en vägg, för att få visa 
och sälja sina lokala producerade alster. Vidare beskriver förslagsställaren att det skulle 
vara ett sätt att visa fram kommunens lokala hantverkare och visa upp vårt vackra 
Uddevalla. Förslag ges på lokal i de gamla lokalerna på I17. 

Kommunen äger ej fastigheter på I17-området och har därför ej möjlighet att hyra ut 
lokal inom området. Förvaltningen har i dagsläget ingen lämplig lokal för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Medborgarförslag 2020-12-15 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 322 
 

Yrkanden 

Maria Johansson (L), Henrik Sundström (M), Per-Arne Andersson (S) och Krister 
Olsson (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att avslå medborgarförslaget 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 

Justerat 2021-12-14  
Mikael Staxäng  
Jarmo Uusitalo 
 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-14 intygar  
Malin Witt 
  
Skickat 2021-12-15 till 
Förslagsställare 
Kommunfullmäktige 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-11-16 Dnr SBN 2020/00774 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Peter Fridlund 
Telefon 0522-69 64 04 
peter.fridlund@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om lokal för lokala hantverkare 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom 2020-12-15 om önskan att hyra en lokal för lokala 
hantverkare i syfte att lokala hantverkare skulle få hyra en bit av en vägg, för att få visa 
och sälja sina lokala producerade alster. Vidare beskriver förslagsställaren att det skulle 
vara ett sätt att visa fram kommunens lokala hantverkare och visa upp vårt vackra 
Uddevalla. Förslag ges på lokal i de gamla lokalerna på I17. 
 
Kommunen äger ej fastigheter på I17-området och har därför ej möjlighet att hyra ut 
lokal inom området. Förvaltningen har i dagsläget ingen lämplig lokal för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16 
Medborgarförslag 2020-12-15 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 322 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå medborgarförslaget 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Peter Fridlund 
Förvaltningschef Enhetschef 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 



Medborgarförslagets ärende: 
Lokal för hantverare 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej 
Söker en lokal för lokala hantverkare som kan få hyra en bit av en vägg för att få visa o sälja sina 
lokala producerade alster. 
Gärna i gamla fina lokaler som står tomma, som på gamla I17. 
Tänker att man kan få hyra för en kortare el längre tid. 
Ett sätt att få visa fram våra lokala hantverkare o visa upp vårt vackra Uddevalla där platser som tex 
de gamla lokalerna på I17 är. 
Tyggården vore ett perfekt hantverkcentrum. 
Jag själv är mkt intresserad av att hålla i en sån verksamhet. 
Tanken är att det inte ska vara för dyrt att hyra en plats o att en del ska täcka hyran o ev få sponsring 
från kommunen. 
Visst vore det en bra idé för vårt Uddevalla? O gärna innan turism säsongen börjar. 
Med vänlig hälsning, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-02-02 Dnr KS 2021/00171 

  

 

Handläggare 

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

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 

Hasslebäck (UP) om att utveckla och ta tillvara på möjligheter 

för att bli ett fantastiskt besöksmål 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) har inkommit med motion 
om att flytta nuvarande ställplats för campingfordon till Skeppsviken och att upprätta 
ställplats för husbilar på gamla trävaruhandeln i Ljungskile, Ljungs-Hälle 1:20. 
 
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden som berett ärendet. 
 
Nämnden skriver i sitt yttrande att det tidigare har utretts om Skeppsviken skulle kunna 
fungera som en ställplats men att det krävs detaljplaneändring samt större kostnader för 
att dra VA-ledningar till området. En terrassering av området för att få möjlighet att 
inrymma ca 30 husbilar skulle även vara mycket kostsam. Fler vanliga parkeringsplatser 
behöver också skapas vid ett anläggande av ställplatsområde  
 
Ett annat alternativ på ställplatsområde vid Gustavsberg har tagits fram och en förstudie 
har genomförts. Samhällsbyggnadsnämnden har givit igångsättningsbeslut och det finns 
en avsatt investeringsram i flerårsplanen 2022-2024. Som komplement till ställplatsen i 
Gustavsberg kommer även ett fåtal enklare husbilsplatser eventuellt förberedas vid 
Skeppsviken, Svenskholmen eller nuvarande plats vid museet.  
 
Det föreslås även i motionen att området vid Ljungskiles gamla trävaruaffär skulle 
kunna nyttjas till uppställningsplats till dess att man beslutat vad som ska hända med 
området. Det kommer krävas stabiliserande åtgärder och belastningsrestriktioner är 
rekommenderat. Efter att nuvarande byggnad har rivits kan det eventuellt ge utrymme åt 
en tillfällig ställplats. Ljungskile segelsällskap har under en tid haft husbilsuppställning 
på sin arrenderade mark och har uttryckt en vilja att fortsätta med detta om de kan 
erhålla en längre arrendetid. Detta bedöms som ett lämpligare alternativ än en av 
kommunen tillfällig iordningställd ställplats. 
 
Nämnden föreslår med ovan att motionen ska anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-02. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-01-25 § 28. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29. 
Förstudie ställplats Gustavsberg 2021-10-11. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-02-02 Dnr KS 2021/00171 

  

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §448, 2021-11-11 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP).  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med ovan anse motionen besvarad. 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) 
Christer Hasslebäck (UP) 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr SBN 2021/00153 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 
Hasslebäck (UP) om att utveckla och ta tillvara på möjligheter 
för att bli ett fantastiskt besöksmål 

Sammanfattning 

Inkommen motion beskriver hur Uddevalla kommun kan utveckla och tillvara ta 
möjligheter att bli ett fantastiskt besöksmål, genom att iordningställa Skeppsvikens 
gamla campingplats samt att nyttja området kring Ljungskiles gamla trävaruaffär. 

Det har tidigare utretts att Skeppsviken skulle kunna fungera som en ställplats men att 
det krävs detaljplaneändring samt större kostnader för att dra VA- ledningar till området 
då det inte finns till den tänkta platsen. En terrassering av området för att få möjlighet 
att inrymma ca 30 husbilar skulle även vara mycket kostsam. Då den relativt nyanlagda 
skate-parken tagit ett flertal tidigare parkeringsplatser i anspråk bör man vid ett 
anläggande av ställplatsområde även komplettera med en ny parkeringsplats i området. 

Ett annat alternativ på ställplatsområde vid Gustavsberg har tagits fram och en förstudie 
om platsens lämplighet har tagits fram. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge 
ett igångsättningsbeslut för att fortsätta att planera ett område för campingfordon vid 
Gustavsberg och det finns en avsatt investeringsram i flerårsplanen 2022-2024 för 
ändamålet. Som komplement till ställplatsen i Gustavsberg kommer även ett fåtal 
enklare platser eventuellt förberedas till husbilsuppställning vid områden kring 
Skeppsviken, Svenskholmen eller nuvarande uppställningsplats vid museet. 

Det föreslås även i motionen att området vid Ljungskiles gamla trävaruaffär skulle 
kunna nyttjas till uppställningsplats till dess att man beslutat vad som ska hända med 
området.  

Det finns en gestaltningsplan för nämnda område och geotekniska undersökningar som 
har utförts visar på sämre markförhållanden. Det kommer krävas stabiliserande åtgärder 
och belastningsrestriktioner är rekommenderat. Efter att nuvarande byggnad har rivits 
kan det eventuellt ge utrymme åt en tillfällig ställplats. Ljungskile segelsällskap har 
under en tid haft husbilsuppställning på sin arrenderade mark och har uttryckt en vilja 
att fortsätta med detta beroende på om de kan erhålla en längre arrendetid. Om 
föreningen är villig att ordna en ställplats i området så kan detta vara ett lämpligare 
alternativ än en av kommunen tillfällig iordningställd ställplats.   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP) 2021-03-16 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §62, 2021-03-16 
Förstudie ställplats Gustavsberg 2021-10-11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §448, 2021-11-11 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2022-01-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Kenneth Engelbrektsson (S), Swen Stålros (M) och Krister Olsson 
(C) och yrkar bifall till förslaget i handlingarna 
 
Kent Andreasson (UP) yrkar att bevilja motionen 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition på Roger Johansson med fleras yrkande mot Kent 
Andreassons yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Roger Johanssons 
med fleras yrkande 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 
 
att anse motionen besvarad 
 
 
Vid protokollet  
Malin Witt  
 
Justerat 2022-01-27  
Mikael Staxäng  
Roger Johansson  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-27 intygar  
Malin Witt  
  
Skickat 2022-01-28 till  
Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(2) 

2021-11-29 Dnr SBN 2021/00153 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Christer Bergsten 
Telefon 0522-69 75 26 
christer.bergsten@uddevalla.se 

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer 

Hasslebäck (UP) om att utveckla och ta tillvara på möjligheter 

för att bli ett fantastiskt besöksmål 

Sammanfattning 

Inkommen motion beskriver hur Uddevalla kommun kan utveckla och tillvara ta 
möjligheter att bli ett fantastiskt besöksmål, genom att iordningställa Skeppsvikens 
gamla campingplats samt att nyttja området kring Ljungskiles gamla trävaruaffär. 
 
Det har tidigare utretts att Skeppsviken skulle kunna fungera som en ställplats men att 
det krävs detaljplaneändring samt större kostnader för att dra VA- ledningar till området 
då det inte finns till den tänkta platsen. En terrassering av området för att få möjlighet 
att inrymma ca 30 husbilar skulle även vara mycket kostsam. Då den relativt nyanlagda 
skate-parken tagit ett flertal tidigare parkeringsplatser i anspråk bör man vid ett 
anläggande av ställplatsområde även komplettera med en ny parkeringsplats i området. 
 
Ett annat alternativ på ställplatsområde vid Gustavsberg har tagits fram och en förstudie 
om platsens lämplighet har tagits fram. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge 
ett igångsättningsbeslut för att fortsätta att planera ett område för campingfordon vid 
Gustavsberg och det finns en avsatt investeringsram i flerårsplanen 2022-2024 för 
ändamålet. Som komplement till ställplatsen i Gustavsberg kommer även ett fåtal 
enklare platser eventuellt förberedas till husbilsuppställning vid områden kring 
Skeppsviken, Svenskholmen eller nuvarande uppställningsplats vid museet. 
 
Det föreslås även i motionen att området vid Ljungskiles gamla trävaruaffär skulle 
kunna nyttjas till uppställningsplats till dess att man beslutat vad som ska hända med 
området.  
Det finns en gestaltningsplan för nämnda område och geotekniska undersökningar som 
har utförts visar på sämre markförhållanden. Det kommer krävas stabiliserande åtgärder 
och belastningsrestriktioner är rekommenderat. Efter att nuvarande byggnad har rivits 
kan det eventuellt ge utrymme åt en tillfällig ställplats. Ljungskile segelsällskap har 
under en tid haft husbilsuppställning på sin arrenderade mark och har uttryckt en vilja 
att fortsätta med detta beroende på om de kan erhålla en längre arrendetid. Om 
föreningen är villig att ordna en ställplats i området så kan detta vara ett lämpligare 
alternativ än en av kommunen tillfällig iordningställd ställplats.   
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

2(2) 

2021-11-29 Dnr SBN 2021/00153 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-29 
Motion från Ann-Charlott Gustafsson(UP) och Christer Hasselbäck (UP) 2021-03-16 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag §62, 2021-03-16 
Förstudie ställplats Gustavsberg 2021-10-11 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag §448, 2021-11-11 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 
 
att anse motionen besvarad 
 
 
 
 
Maria Jacobsson Christer Bergsten 
Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 



2021 -03- 0 g

enr
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Motíon:

Att utveckla och ta tillvara på möjligheter för att bli ett fantastiskt besöksmål

Uddevallas strandpromenad har ju nu under 15 år varit populär för både invånare och
turism. Nu vill Uddevallapartiet ge förslag på några åtgärder, som inte är särskilt
kostnadskrävande för att göra området ännu mer attraktivt och öka antalet besökare.

Flytta ställplatsen för husbilar från Kampenhof och upprätta ny
husbilsparkering vid Skeppsvikens fd campingplats

o Terrassera området, så ca 30 husbilsplatser iordningsställs
o Placera en enkel funktionsduglig servicebyggnad för dusch/toaletter. Koppla in

avlopp/vatten. Detta finns där fd. servicebyggnad låg.
o Flytta betalsystem, eluttag från befintlig plats (bakom museet).

Skeppsviken är en av Uddevallas vackraste platser. Husbilsägare kommer att lockas
till vackra Uddevalla. De husbilsägare som övernattar vid den nuvarande
husbilsparkeringen bakom museet, kommer aldrig tillbaka, såvida man inte vill gå

upp mitt i natten och titta på när bilburna ungdomar som gör slut på gummidäck
tvärs över gatan i sin bil- lek! Husbilsägare vill naturligtvis se vatten, cykla runt, titta
på staden och få fullgod service.

Upprätta ställplats för husbilar, om än tillfälligt, på den av kommunen köpta
fastigheten gamla Trävaruhandeln i Ljungkire, Ljungs-Hälle 1:20

Kommunens fastighet kan nyttjas på ett mer positivt sätt än att ligga iträda tiils den framtida
användningen har bestämts.

Uddevallapartiet förslår att föreslagna åtgärder genomförs.

Uddevallapartiet

Ann-Charlott Gustafsson ( Up ) Christer Hasslebäck ( Up )



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 448 Dnr SBN 2020/00177 

Förstudie gällande ställplats avseende Gustavsberg 1:6, 
igångsättningsbeslut 

Sammanfattning 

Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att i en förstudie utröna om en yta vid 
Gustavsberg 1:6 kan lämpa sig som ett område för uppställningsplatser för 
campingfordon samt en ungefärlig kostnad för en sådan. Förstudien är utförd och visar 
på att platsen är lämplig och möjlig som uppställningsplats. Med tanke på avståndet från 
Gustavsberg till Uddevalla centrum föreslås det samtidigt i förstudien att några enklare 
ställplatsytor skulle kunna erbjudas vid Skeppsviken, Svenskholmen, parkeringen vid 
gamla badhuset alternativt vid nuvarande ställplats vid museet. Kostnaden för en 
ställplats uppförande vid Gustavsberg beräknas till cirka 5 miljoner kronor. I 
investeringsbudgeten för år 2022-2024 finns en avsatt belopp om 5 miljoner kronor 
avseende ”ställplats Bodele”.  För en fortsatt process att påbörja projektet avseende 
ställplatsens anläggande fordras, för samhällsbyggnads projektavdelning, ett 
igångsättningsbeslut av samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-19 
Länsstyrelsens dispens naturförskrifter/strandskydd 2021-10-12 
Förstudie avseende ställplats Gustavsberg 1:6 2021-10-11 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 241 inkommet 2021-09-29 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-20 § 260  
Karta förslag ställplats Gustavsberg 1:6 2020-04-22 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-09-17 § 370 Köp av bostadsarrende 
Gustavsberg 1:6 

Yrkanden 

Anna-Lena Heydar (S), Swen Stålros (M) och Torun Elgebäck (C): bifall till förslaget i 
handlingarna 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen igångsättningsbeslut för att påbörja projekt med anläggande av en 
ställplats avseende campingfordon vid Gustavsberg 1:6.   

att anse uppdraget att påbörja förstudie gällande möjlighet till ställplatser avseende 
campingfordon på del av Gustavsberg 1:6 avslutat 
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Förstudien avser: Ställplats för campingfordon vid Gustavsberg 

1:6 samt alternativa lokaliseringar 
 

1. Bakgrund 
 
Uddevalla kommun har sedan några år tillbaka försökt att finna ett område som kan 
lämpa sig för korttidsuppställning av campingfordon och detta i närheten av centrum. 
Det finns idag en uppställningsplats vid Uddevalla museum som förvisso fungerar men 
det finns inga sanitära funktioner och platsen kan upplevas som en aning ogästvänlig då 
området omgärdas av öppna parkeringsytor samt en hård trafikerad genomfartsled. När 
kommunen i oktober 2019 köpte in en arrendestuga vid Gustavsberg 1:6 så framkom en 
möjlighet att vid denna plats anordna en uppställningsplats.  
 
Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden att ta 
fram en förstudie som ska utröna om platsen vid Gustavsberg 1:6 kan vara lämplig som 
uppställningsplats och till vilken kostnad 
 
 
 

2. Beställarens syfte och mål 
 
Syftet med förstudien är att få fram fakta om den tänkta platsen kan nyttjas som uppställningsplats 
med avseende på läget, Målet med förstudien är att eventuellt kunna föreslå ett område för en ny 
ställplatsplats för campingfordon i Uddevalla som kan tas i bruk under 2022-2024.  
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3. Förstudiens omfattning och avgränsning  
Förstudien inriktar sig främst på ställplatsens lokalisering och de förutsättningar som finns för att 
anlägga en ställplatsyta på det aktuella området samt påvisa en grov kostnadskalkyl för en sådan 
anläggning  
 
Frågor såsom hur eller vem som ska drifta anläggningen tas inte upp i denna förstudie.  
 
Tillvägagångssätt/metod  

För att får svar på frågor som kommit upp under förstudiens gång så har intervjuer och samtal förts 
med nedanstående.  
 

 Beställare Samhällsbyggnadsnämnden 
 Byggprojektledare 
 SWE marketing/ Husbilsdestination Sverige 
 Trafikingenjör/tekniker 
 Planarkitekt  
 Västvatten 
 Uddevalla energi 
 Kommunekolog 
 KULF 
 Länsstyrelsen 
 Bygglovsavdelningen 

 

4. Baskrav/service för uppställningsplats för 

husbil/campingfordon 
 
En uppställningsplats för campingfordon siktar in sig på kortare besök om ca 1-3 dygn. 
Eftersom dessa gäster inte stanna på platsen så länge så krävs heller inga stora 
investeringar i anläggningar såsom t.ex kiosk, minigolfbanor större servicebyggnader 
med duschar, toaletter, disk och matlagningsutrymmen o.s.v. Vad som är efterfrågat av 
dessa besökare är en lugn plats att stå på, gärna naturskönt och någorlunda närhet till 
centrum. Om platsen kan erbjuda latrintömningsstation, toalett/dusch och tillgång till 
elstolpar är detta ett extra plus som kan öka områdets attraktivitet. Swe Marketing och 
Husbilsdestination Sverige har dock tagit fram några punkter för vad som kan krävas 
vid/på en ställplats: 
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 Basservice för en ställplats  
- Plats med ett attraktivt och bra läge. Min. 8 platser 
- Plats md en plan yta och tillräcklig bärighet 
- Platsen ska vara väl skyltad med bra hänvisningar. 
- Hänvisning till närmaste plats för bl.a. tömning m.m. Max 3 km 
- Prisinformation 
- Minsta avstånd mellan uppställda fordon i enlighet med MSBs 

rekommendationer alt. lokala brandmyndigheter. 
 
 

 Baskrav för uppställningsplats: 
- Tömning- och påfyllningsstation med betalningsfunktion för påfyllning 
- Betalningsfunktion för övernattning 
- Informationstavla med tel.nr driftskötare (svenska engelska tyska) 
- Tillsyn gällande städning och fungerande utrustning 
- Sophantering, källsortering 
- Minimum avstånd enligt MSBs rekommendationer alt. lokala 

brandmyndighet 
- Brandsläckare 
- Belysning 

 
 

 
 Tilläggsåtgärder för att förstärka servicegraden 

- In och utfartsbom med korthantering 
- Inhägnat alt, områdesbevakning 
- Tillsyn 
- Turistinformation 
- Eluttag med betalningsfunktion 
- Växtlighet 
- Fasta grilla, bord stolar 
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5. Ställplatsområden  

Gustavsberg/Bodele 

 
Lokaliseringen på gräsytan ovanför befintlig parkeringsplats för besökande till badet 
och naturreservatet vid Gustavsberg erbjuder ett lugnt område med närhet till 
ovanstående rekreationsområden och dessutom leder den uppskattade 
strandpromenaden in till centrum. Redan i dag nyttjas platsen för spontanbesökande 
husbilsägare. Platsen kan erbjuda och uppvisa en positiv bild av Uddevalla under de få 
dygn dessa gäster stannar till och förhoppningsvis sprider sig denna positiva bild till fler 
gäster som besöker Uddevalla kommun. Det som eventuellt skulle upplevas som en 
nackdel är avståndet till Uddevalla centrum. För de som önskar komma närmare 
centrum så kan eventuellt ett färre antal enklare platser erbjudas på exempelvis 
Skeppsviken, Svenskholmen eller nuvarande ställplats vid museet  
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 Tomtyta (inklusive aktivitetsytor, områden för avfallshantering etc.) 
Den tänkta avgränsande ytan är ca 4300kvm och på ytan kan ca 20-25 stycken 
husbilar inrymmas. (En plats för en husbil beräknas grovt till 3,5m x 6,5 m. 
Rekommendationerna på avstånd mellan fordon är 4 meter) 
Antalet husbilar/campingfordon som kan inrymmas på den totala ytan om 
4 300kvm beror sålunda på hur ytan disponeras och ordnas. På grund av en 
nyanlagd allé mot Göteborgsvägen så bör dock marken längs denna väg 
avgränsas in mot området.  
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 Grov disponering av tomten 

 

 
 
 
 

 Trafiksituationen och infrastrukturen 

Enligt samråd med trafikingenjör så är själva infarten inget större problem men 
utfarten ut från området som ansluter till befintlig grusväg bör hålla en sådan 
bredd så att husbilar med lätthet kan ta sig ut. Hastighetsbegränsningen utmed 
vägen är idag 70 km/h som ändras till 50 km/h längs ställplatsområdet och 
eventuellt bör en ändring till en lägre hastighet sättas vid ett uppförande av 
ställplats. Frågan om att anlägga ett övergångställe över Göteborgsvägen har 
diskuterats eftersom den öppna gräsytan tvärsöver det tänkta ställplatsområdet 
stundtals används som parkeringsplats vid större arrangemang vid 
fotbollsplanerna. Ett övergångställe har dock inte bedömts vara nödvändigt  att 
anlägga för några enstaka arrangemang per år Trottoar finns redan anlagd på 
båda sidor av vägen. För att skydda den nyanlagda allén som går utmed 
Göteborgsvägen bör ett skäligt avstånd hållas ifrån ställplatserna 
Väganvisningar till ställplatsen kommer att behövas sättas upp.  
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Infart /utfart 

 

 
 

 
 
 

 Vatten och avlopp 

Anslutningspunkt för VA finns i anslutning till det tänkta området och är beläget 
vid utfartsområdet. Här är det möjligt att anlägga en station för latrintömning 
samt eventuellt en servicebyggnad för wc och dusch. Enligt samråd med KULF 
så saknas en hållbar lösning avseende toalett vid stranden. En tänkbar lösning är 
att man samtidigt vid anläggandet av vägen genom ställplatsområdet även drar 
en va-ledning över området och befintlig grusparkering 

 Energilösningar 

Tillgång till el finns i området vid befintlig grusparkering och det är möjligt att 
dra denna vidare in i området för att installera eluttag för ställplatserna samt till 
servicestationerna 

 Skred och rasrisk 

Ingen geoteknisk undersökning är utförd. Området i fråga är dock flackt och har 
ibland utgjort plats för tillfälliga parkeringar tidigare. Frågan om geoteknisk 
undersökning får tas upp vid en vidare projektering 
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 Dagvattenhantering (samt eventuell översvämningsrisk) 

Ingen dagvattenutredning har gjorts i detta skede och får ev. utföras vid en 
vidare projektering 

 Markmiljö 

Makemiljön lämpar sig väl till parkering/uppställningsplats då ytan är flack och 
någorlunda jämn. Idag är området en gräsmatta utan någon annan växtlighet. 
Inga träd bedöms behövas avverkas för att kunna anlägga ställplatsområdet. Viss 
del av gräsytan behöver för väg hårdgöras med grus och även platsen för själva 
husbilen/campingfordonet behöver grusas upp. I övrigt bedöms det enbart 
positivt att marken förblir som den är och att grönområden lämnas kvar. 

 Övergripande beskrivning av ev. miljökonsekvenser/påverkan (positiva och 

negativa)  

Bedömningen är att åtgärden inte har någon negativ påverkan på miljön 
 Naturvärden 

Området inom Gustavsberg 1:6 ingår i ett naturreservat och föreskrifterna för ett 
sådant gäller även vid det tänkta området för 
husbil/campingfordonsställplatserna. Området är även beläget inom 
strandskydd.  
Dispens från avsteg från naturföreskrifter samt strandskydd har sökts och 
beviljats. 
Länsstyrelsen betonar dock vikten att man inte stängslar in området samt att man 
även har möjlighet att låta allmänheten stundtals parkera på området. Om 
toaletter upprättas på platsen ska allmänheten även kunna nyttja dessa  
 
Längs Göteborgsvägen har nyligen planterats en allé som inte får påverkas 
negativt av ställplatsområdet.  

 Ägande och driftansvar  

Frågan om anläggandets ägande eller driftsansvar har inte tagits med i denna 
förstudie utan bör diskuteras vi en ev. fortsättning av projektet.  

 Behov av ny eller ändrad detaljplan 

För anläggande av ställplatser är inte en ny detaljplan nödvändig dock är 
anläggande av parkeringsplatser bygglovspliktigt och uppställningsplatser är av 
samma dignitet som parkeringsplatser oavsett det finns detaljplan eller ej.  

 Behov av fler och fördjupade utredningar inom olika områden 

Kommunen köpte under 2019 in ett hus som då låg på ett arrende. En tanke med 
detta var att det eventuellt kunde nyttas som servicehus till en eventuell 
ställplats. Enligt fastighetstekniker så bedömdes huset inte vara lämpligt som ett 
sådant varvid ett beslut fattades att huset skulle rivas. KULF har dock flaggat för 
att det kan komma till nytta för deras verksamhet såsom t.ex. värmestuga, kiosk 
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eller omklädningsrum. Detta kommer att utredas innan en eventuell rivning 
verkställs. 
Utredning om driftansvar och kostnad för detta avseende en ställplats har inte 
beaktats i förstudien och bör utredas vidare 
 
 
 
 
 
 

 Kalkyl för total investering exklusive driftkostnader 22 platser 

 

 

 
 

 

 

 

 

Grov kalkyl för ställplats Gustavsberg 

Tömningsstation 280 000

Elstolpar 11 st 2 uttag 110 000

Betalstation 215 000

Bommar 2 st 60 000

Stängsel 150 000

Belysning 150 000

Wc 1 500 000

Ansl. VA 400 000

El ansl. 45000

Markarb. El 200 000

Markarb. Väg/VA 1 450 000

Projektkostnad 400 000

SUMMA 4 960 000
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Alternativ/komplement 
 

5.1. Skeppsviken 

Förslag har tidigare kommit in om att låta uppföra ställplatser på den före detta 
campingplatsen vid Skeppsviken. En tidigare utredning avseende Skeppsviken som 
uppställningsplats mynnade ut i att området förvisso är möjligt att nyttja till 
ställplatser men att detta skulle bli kostsamt då en ny detaljplan måste tas fram, 
vatten och avlopp måste dras under befintlig väg och att del av ytan måste fyllas ut 
något i form av terasser för att möjliggöra flertalet ställplatser. Då det nyligen 
byggts en aktivitetspark i området så har ett flertal parkeringsplatser försvunnit i 
området. Skeppsviken är ett omtyckt besöksmål av kommuninvånare och gäster och 
för att ta den befintliga parkeringen i fråga bör en ny parkering anordnas i 
närområdet. Skeppsviken ligger dock något närmare centrum än området vid 
Gustavsberg vilket kan upplevas positivt av campingfordonsägare 
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5.2 Svenskholmen  

Svenskholmen är ytterligare ett tänkbart uppställningsplatsområde för campingfordon. 
Området har ingen detaljplan och en utökning av parkeringsplatser skulle vara möjlig 
dock med inskränkningar på övriga grönområden som finns där i dag, alternativt att 
man tar befintliga parkeringar i anspråk, platser som nyttjas av gäster till bad, 
strandpromenad, restaurang/kiosk och till hamnverksamheten Det som talar emot 
platsen är att det är förorenad mark samt att vägen till området har 
belastningsrestriktioner. Svårigheter finns också att dra ner erforderliga vatten och 
avloppsledningar till området.  
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5.3 Gamla badhuset 

 
Parkeringen vid gamla badhuset har tidigare nyttjas som uppställningsplats för husbilar 
innan den nuvarande platsen vid Bastionsgatan iordningställdes. Platsen är mycket 
central och det finns möjligheter till tömning av gråvatten och tillgång till el. Det är 
dock en begränsad yta som kan användas och kommunens planer på att låta staden växa 
västerut kan påverka en mer permanent lösning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 

 13 (14) 

 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

6. Slutsatser och rekommendationer 
 
Trots att området Gustavsberg är beläget längre i från Uddevallas centrum än övriga alternativ för 
en uppställningsplats för campingfordon så är det troligtvis den mest lämpade platsen. Det är ett 
naturskönt läge med närhet till bad, naturreservat och till strandpromenaden. Området används 
stundtals redan idag som en spontan uppställningsplats för husbilar vilket kan indikera på att 
området är uppskattat. Området består av en relativt flack gräsyta som med inte allt för mycket 
arbete eller kostnad kan förbättras till en mer hållbar uppställningsplats för ett flertal 
husbilar/campingfordon. Möjligheten att koppla på kommunalt VA finns och det finns på området 
tillräcklig plats med utrymme för serviceanläggningar som t.ex. betalstation, elstolpar sophantering, 
slamtömning samt wc/dusch.   
 
Utvecklingsmöjligheterna på ställplats Gustavsberg bedöms vara mer gynnsamma än de alternativa 
platserna då området inte hindras av upprättande av ny detaljplan eller framtida planer avseende 
Uddevalla stads expandering i västlig riktning. Om ställplatsområdet ska driftas av någon annan än 
kommunen är det också rimligt att anta att storleken på platsen är av intresse för att vara 
ekonomiskt gångbar.  
 
Skeppsviken är ett område som kan vara intressant om detaljplanen ändras och området tillåts 
expandera i sydlig riktning genom exempelvis med etagenivåer. Alternativt kan hela den befintliga 
parkeringen nyttjas för ställplatsyta men med detta kommer en brist på ordinära p-platser 
uppkomma och en ny parkeringsplats kommer behöva anläggas i närområdet. Kostanden för en 
iordningställd ställplats vid Skeppsviken bedöms bli hög på grund av VA- anslutning, markarbete 
samt detaljplaneändring 
 
Svenskholmen är även detta ett fint område som skulle passa bra till ställplatser men då till 
bekostnad av att ett antal ordinära parkeringsplatser försvinner, parkeringar som nyttjas av 
besökande till badet, strandpromenaden och till hamnverksamheten. VA-ledningar är 
underdimensionerade och behöver bytas samt vägen ner till hamnen har belastningsrestriktioner. 
 
Området vid gamla badhuset skulle vara möjligt att göra om till ställplatser dock till ett mycket 
begränsat antal fordon. Ström och gråvattentömning finns dock i dess närhet. Denna yta ligger dock 
i ett utvecklings/expansionsområde vilket skulle försvåra en mer permanent lösning. 
 
Rekommendationen är att fokusera på Gustavsberg som huvudområde för Uddevallas ställplats för 
campingfordon och eventuellt komplettera denna med ett få antal iordninggjorda ytor med enklare 
standard vid Skeppsviken, Svenskholmen alternativt behålla ett antal platser vid nuvarande 
ställplats bakom Bohusläns museum  
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 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-02-02 Dnr KS 2022/00081 

  

 

Handläggare 

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

 

Begäran från kultur och fritidsnämnden om ökad 

investeringsram och driftsram avseende omklädningsrum på 

Bodele 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med begäran om utökad investerings- och 
driftram för uppförande av omklädningsrum på Bodele på grund av ökade 
byggkostnader.  
 
Under 2021 beviljade kommunfullmäktige utökning av investeringsbudgeten i samband 
med uppförande av en stadigvarande byggnad avseende omklädningsrum på Bodele till 
5,7 mkr. Kommunfullmäktige beslutade även att kultur och fritidsnämndens 
driftkostnader om totalt 450 tkr finansieras utöver budget och belastar 2022 års resultat. 
 
Den kalkyl som lades fram som grund till ovan beslut har visat sig inaktuell sett till de 
markanta prisuppgångar som skett under det gångna året. Byggpriserna har stigit 
kraftigt och även kostnader för el, tele samt varmgrund av betong har ökat vilket gjort 
att tidigare kalkyl är i underkant sett till reell prisutveckling.  
 
Projektet omfattar en stadigvarande byggnad med sex nya omklädningsrum, 
omklädning för domare som tillika är tillgänglighetsanpassat samt tre publika toaletter 
varav en är tillgänglighetsanpassad.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-02. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-19 § 16. 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-07. 
Kalkyl Bodele, nybyggnad, 2022-01-05.  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 212. 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla kultur- och fritidsnämndens begäran om att öka av investeringsramen med 
1,7 mkr till total investeringsram om 7,4 mkr, för att möjliggöra nya omklädningsrum 
till Bodeles fotbollsplaner, 
 
att finansiering ska ske inom befintlig investeringsram, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-02-02 Dnr KS 2022/00081 

  

 

 

 

 
att kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 90 tkr och belastar årets resultat 
2022.  
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen, planering och styrning 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-01-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KFN 2021/00107 

Omfördelning av investeringsmedel, omklädningsrum på 
Bodele 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog beslut i januari 2021 om investeringsramen 2,4 mkr för 
upprustning av omklädningsrum på Bodele. 

Nya kalkyler och förutsättningar har påvisat högre kostnader på 5,7 mkr. Förvaltningen 
har gjort en besiktning av befintliga byggnader vilka visade sig vara i sämre skick än 
befarat och samtliga 6 omklädningsrum är uttjänta. Förvaltningen föreslår då att uppföra 
en stadigvarande byggnad med 6 nya omklädningsrum, omklädning för domare som 
tillika är tillgänglighetsanpassat, 3 publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. 
För att finansiera de ökande kostnaderna önskar förvaltningen en utökning av 
investeringsramen med 3,3 mkr.  

Under 2021 beviljade kommunfullmäktige utökning av investeringsbudgeten i samband med 
uppförande av en stadigvarande byggnad avseende omklädningsrum på Bodele till 5,7 mkr. 
Kommunfullmäktige beslutade även att kultur och fritidsnämndens driftkostnader om totalt 450 
tkr finansieras utöver budget och belastar 2022 års resultat, KF 2021-10-13 § 212.   
 
Den kalkyl som tidigare lades fram som grund till ovan beslut har visat sig inaktuell sett till de 
markanta prisuppgångar på bland annat arbetsmaterial som skett under det gångna året. 
Byggpriserna har stigit kraftigt och även kostnader för el, tele samt varmgrund av betong har 
ökat vilket gjort att tidigare kalkyl är i underkant sett till reell prisutveckling.  
 
Trots prisökning föreslår kultur och fritidsförvaltningen fortfarande att uppföra en stadigvarande 
byggnad med 6 nya omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är 
tillgänglighetsanpassat samt 3 publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. För att 
finansiera de ökade kostnaderna önskar förvaltningen en utökad investerings- samt driftsram. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17 
Bygglovsunderlag 2021-05-20 
Kalkyl Bodele nybyggnad, 2021-05-20 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-01-27 § 16 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-07 
E-post från samhällsbyggnad 2022-01-05 
SBF Kalkyl Bodele nybyggnad, 2022-01-05 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 212 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-01-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

öka investeringsramen med 3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att 
möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 450 000 
kronor i ökad driftram för kultur och fritidsförvaltningen.  
 
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
öka av investeringsramen med 1,7 mkr till total investeringsram om 7,4 mkr för att 
möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 90 000 
kronor i ökad driftsram för kultur och fritidsförvaltningen. 
 
 

Förslag till beslut på mötet  
Jerker Lundin (KD) föreslår att ärendet återremitteras för att kunna få med en 
tillgänglighetsanpassning.  
 

Beslutsgång  
Ordförande ställer förslaget om att återremittera mot att avgöra ärendet idag och finner 
att nämnden beslutar att avgöra ärendet idag.  
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förslaget i handlingarna och finner att 
nämnden gör det.  
 
Beslut  
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
öka investeringsramen med 3,3 mkr till total investeringsram på 5,7 mkr för att 
möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 450 000 
kronor i ökad driftram för kultur och fritidsförvaltningen. 
 
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
öka av investeringsramen med 1,7 mkr till total investeringsram om 7,4 mkr för att 
möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 90 000 
kronor i ökad driftsram för kultur och fritidsförvaltningen. 
 
Reservation  
Jerker Lundin (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande motivering: KD 
yrkar på återremiss så att 1 av 6 omklädningsrum kan tillgänglighetsanpassas i tilltänkt 
om/nybyggnation på Bodele. Att kommunen satt flera föreningar i ett bekymmersamt 
läge är inte ett skäl att ignorera det uttalade målet att all nybyggnation och 
ombyggnation ska tillgänglighetsanpassas. 
 

Protokollsanteckning  
Annelie Högberg (S), Gösta Dahlberg (M), Anita Olsson (C), Monica Bang Lindberg 
(L), Åke Granath (S), Anders Andersson (SD), Kent Andreasson (UP), Josef Sannholm 
(S), Tony Wall (S), Christer Johansson (V) och Ann-Marie Viblom (MP) lämnar 
följande anteckning till protokollet:  
 
Efter diskussion på nämnden har vi i samråd med förvaltningen kommit överens om att 
anpassa ett omklädningsrum för de med funktionsvariationer. Förvaltningen 
återkommer på februarimötet med hur den anpassningen skall göras.  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-01-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2022-01-20 
Annelie Högberg, Åke Granath  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-20 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2022-01-27 till 
Kommunstyrelsen  
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Handläggare 

Lokalplanerare Jörgen Wollbratt 
Telefon 0522-69 65 42  
Jorgen.wollbratt@uddevalla.se 

 

Omfördelning av investeringsmedel, omklädningsrum på 

Bodele 

Sammanfattning 

Under 2021 beviljade kommunfullmäktige utökning av investeringsbudgeten i samband med 
uppförande av en stadigvarande byggnad avseende omklädningsrum på Bodele till 5,7 mkr. 
Kommunfullmäktige beslutade även att kultur och fritidsnämndens driftkostnader om totalt 450 
tkr finansieras utöver budget och belastar 2022 års resultat, KF 2021-10-13 § 212.   
 
Den kalkyl som tidigare lades fram som grund till ovan beslut har visat sig inaktuell sett till de 
markanta prisuppgångar på bland annat arbetsmaterial som skett under det gångna året. 
Byggpriserna har stigit kraftigt och även kostnader för el, tele samt varmgrund av betong har 
ökat vilket gjort att tidigare kalkyl är i underkant sett till reell prisutveckling.  
 
Trots prisökning föreslår kultur och fritidsförvaltningen fortfarande att uppföra en stadigvarande 
byggnad med 6 nya omklädningsrum, omklädning för domare som tillika är 
tillgänglighetsanpassat samt 3 publika toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. För att 
finansiera de ökade kostnaderna önskar förvaltningen en utökad investerings- samt driftsram. 
 
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2022-01-07 
E-post från samhällsbyggnad 2022-01-05 
SBF Kalkyl Bodele nybyggnad, 2022-01-05 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-10-13 § 212 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-08-17 

Förslag till beslut  

  
Kultur och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
öka av investeringsramen med 1,7 mkr till total investeringsram om 7,4 mkr för att 
möjliggöra nya omklädningsrum till Bodeles fotbollsplaner samt besluta om 90 000 
kronor i ökad driftsram för kultur och fritidsförvaltningen. 
 

Ärendebeskrivning 

Under 2021 beslutade kommunfullmäktige att öka investeringsbudgeten med 3,3 mkr 
till totalt 5,7 mkr i samband med uppförande av en stadigvarande byggnad på Bodele. 
Byggnaden föreslogs innefatta 6 st omklädningsrum, omklädning för domare som tillika 
är tillgänglighetsanpassat samt 3 publika toaletter varav 1 är tillgänglighetsanpassad. 
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Kommunfullmäktige beslutade även att kultur och fritidsnämndens driftkostnader om 
totalt 450 tkr finansieras utöver budget och belastar 2022 års resultat.  
 
Dessa beslut togs med hänvisning till ett långsiktigt perspektiv där det ansågs bättre att 
uppföra en stadigvarande byggnad än tidigare föreslagen modullösning dels ur 
underhållssynpunkt, dels driftskostnadsmässigt samt tillgänglighetsmässigt. Det har nu 
framkommit att den kalkyl som tidigare lades fram för en ny byggnad som uppfyller 
verksamhetens behov och ökar standarden och tillgängligheten på Bodelefälten inte 
längre är aktuell, sett till nuvarande priser. Under året som gått har det skett en markant 
förändring där bland annat priset för material har stigit kraftigt vilket innebär att tidigare 
kalkyl är i underkant sett till rådande utveckling.  
 
Bland annat har byggpriser generellt sett stigit med cirka 30–35 % vilket till stor del 
beror på att trävaror stigit ca. 50–80 % samt att plåt, stål och aluminium stigit med 100 
%. Kostnaden för rörarbeten var tidigare underkalkylerat samtidigt som materialpriserna 
även stigit, där bland annat kopparpriset ökat med 50–100 %. Även kostnaderna för el, 
tele samt varmgrund av betong har ökat markant vilket i sin tur också påverkat tidigare 
kalkyl.  
 
Utifrån denna nya information och efter erhållande av anbud har kostnadsramen påvisat 
en totalkostnad om 7,4 mkr, vilket är en ökning på 1,7 mkr från tidigare 
investeringsbudget om 5,7 mkr. 
 
Förvaltningen ser trots rådande prisförändring fortfarande ett stort värde i investeringen 
för att långsiktigt höja standarden och öka tillgängligheten till Bodelefälten. Detta då det 
kommer att vara ökad verksamhet i samband med ersättningsytan som byggs i 
anslutning till omklädningsrummen och att nyttja nuvarande omklädningsrum ses inte 
som ett alternativ då dessa är undermåliga sett till verksamhetens behov. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen föreslår således en ökning av investeringsramen med 1,7 
mkr vilket innebär en total investeringsram om 7,4 mkr. Utifrån detta ser förvaltningen 
även ett behov av en ökad årlig driftsram med 90 tkr/år vilket innebär en total driftsram 
om 540 tkr/år. 
 
Annica Ryman Jörgen Wollbratt 
Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 



KALKYL, nybyggnad omklädningsrum,  Bodele bodar 
Sammanställning ch rev 2022‐01‐05 
 
Kalkylosäkerhet har ökat efter väsentligt högre byggkostnader under  
andra halvåret 2021. 
Utgångsläge att bygga nytt hus med varmgrund och enl BBR. 
 
 
 
Programytor BTA ca 210 m2   
Etablering     100.000:‐ 
Rivning av bef byggnad     200.000:‐ 
Anslutningsarbeten VA, ingår inte 
 
Markarbeten, asfaltering     400.000:‐   
Grund     250.000:‐ 
Bygg och målning (16.000:‐/m2)  3.300.000:‐ 
Plåt och stål     320.000:‐ 
Ventilation (1.500:‐/m2)     270.000:‐ 
Rör (3.000:‐/m2)     630.000:‐ 
El, tele, styr, lås mm (2.500:‐/m2)     510.000:‐   
 
entreprenörsarvode 10 % tillkommande arbeten      190.000:‐ 
Byggherrekostnader och reserv ca 20 %   1.200.000:‐ 

Summa 5 moduler  7.370.000:‐      ca  35.100:‐/m2 BTA 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Försäljning av industrimark på fastigheten Kuröd 4:35 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Kuröd 4:35 på Lillesjö industriområde. Marken är 
planlagd för industriändamål och är till viss del hårdgjord men större delen av området 
är kuperad terräng som kräver exploateringsåtgärder som sprängning och uppfyllnad. 
Under 2021 inkom en ansökan om köp inom området från Fratera, nedan kallad 
köparen, tillsammans med Scandinavian Enviro Systems AB, nedan kallad 
verksamhetsutövaren.  
 
Köparen hyr ut och förvaltar industrilokaler till olika verksamheter på Lillesjö, bland 
annat PLX padel, Rybergs Charkuteri, Orkla m.fl. Köparen avser att köpa mark inom 
Lillesjö industriområde för att iordningsställa industrimark, anlägga en fullskalig 
återvinningsanläggning (samförbränningsanläggning) och hyra ut till 
verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren är ledande inom återvinningsteknologin 
med en stor expansionsplan som siktar på att till 2030 etablera en återvinningskapacitet 
för uttjänta däck på totalt 900 000 ton. Verksamheten som ska ske på fastigheten är 
tillståndspliktig och en tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende anläggning för 
materialåtervinning från däck har sökts. Anläggningen planeras att stå färdig senast vid 
årsskiftet 2023/2024.  
 
Ett köpekontrakt har upprättats där Uddevalla kommun överlåter cirka 30 000 kvm 
industrimark till köparen. Priset för marken är överenskommet till 260 kr/kvm där priset 
har utgått från en extern marknadsvärdering. 
 
Köparen förbinder sig att inom 12 månader, från beviljat miljötillstånd, iordningsställa 
markytan och påbörja byggnationen. Skulle byggnadsskyldigheten inte ha fullgjorts i 
önskad utsträckning innan utsatt tid äger kommunen rätt att häva köpet.  
 
Fastigheten ska styckas av från Kuröd 4:35 och Köparen står för förrättningskostnaden. 
Exakt tomtutformning är inte fastställd ännu och behöver anpassas till kommande väg 
inkl.diken med dagvattenhantering i pågående detaljplan för ny vägsträckning mellan 
Björbäck och Lillesjö. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10 
Köpekontrakt del av Kuröd 4:35, 2022-02-10 
Avstyckningskarta och principskiss för byggnation, 2022-02-10 
Översiktskarta, 2022-02-10 
Orienteringskarta Lillesjö industriområde, 2022-02-10 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat köpekontrakt gällande del av Kuröd 4:35 och Nöthult 1:14 
 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun äger fastigheten Kuröd 4:35 på Lillesjö industriområde. Marken är 
planlagd för industriändamål och får bebyggas med 1/3-del av tomtens areal och med en 
byggnadshöjd på max 12 meter. Marken är till viss del hårdgjord men större delen av 
området är kuperad terräng som kräver exploateringsåtgärder som sprängning och 
uppfyllnad. Under 2021 inkom en ansökan om köp inom området från Fratera, nedan 
kallad köparen, tillsammans med Scandinavian Enviro Systems AB, nedan kallad 
verksamhetsutövaren.  
 
Köparen hyr ut och förvaltar industrilokaler till olika verksamheter på Lillesjö, bland 
annat PLX padel, Rybergs Charkuteri, Orkla m.fl. Köparen avser att köpa mark inom 
Lillesjö industriområde för att iordningsställa industrimark, anlägga en fullskalig 
återvinningsanläggning (samförbränningsanläggning) och hyra ut till 
verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren är ledande inom återvinningsteknologin 
med en stor expansionsplan som siktar på att till 2030 etablera en återvinningskapacitet 
för uttjänta däck på totalt 900 000 ton. Verksamhetsutövaren har utvecklat en effektiv 
återvinningsteknologi som kan bidra till ökad cirkulär användning av värdefulla råvaror. 
Ur uttjänta däck kan de återvinna såväl kimrök som olja och stål för återanvändning 
inom bland annat däck- och gummiindustrin och den kemiska industrin. En användning 
av återvunnen kimrök och olja ger stora såväl miljömässiga som finansiella fördelar.   
Verksamheten som ska ske på fastigheten är tillståndspliktig och en tillståndsansökan 
enligt miljöbalken avseende anläggning för materialåtervinning från däck har sökts. 
Anläggningen planeras att stå färdig senast vid årsskiftet 2023/2024.  
 
Ett köpekontrakt har upprättats där Uddevalla kommun överlåter cirka 27 000 kvm 
industrimark till köparen. Priset för marken är överenskommet till 260 kr/kvm där priset 
har utgått från en extern marknadsvärdering. I värderingen bedöms markens värde 
varierar mellan 230-370 kr/kvm beroende på om marken är hårdgjord eller inte och hur 
stora exploateringsåtgärder som krävs. I det överenskomna priset har även hänsyn tagits 
till att det råder stor osäkerhet om geotekniken på den hårdgjorda marken. 
 
Köparen förbinder sig att inom 12 månader, från beviljat miljötillstånd, iordningsställa 
markytan och påbörja byggnationen. Med påbörjad byggnation menas en fysisk 
igångsättning av arbetena på fastigheten och färdigställande av bottenplatta. Skulle 
byggnadsskyldigheten inte ha fullgjorts i önskad utsträckning innan utsatt tid äger 
kommunen rätt att häva köpet. Anledningen till byggnadsvillkoren är att marken är 
eftertraktad och kommunen vill verka för att den bebyggs inom en snar framtid.  
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Fastigheten ska styckas av från Kuröd 4:35 och Köparen står för förrättningskostnaden.  
Exakt tomtutformning är inte fastställd ännu och behöver anpassas till kommande väg 
inkl.diken med dagvattenhantering i pågående detaljplan för ny vägsträckning mellan 
Björbäck och Lillesjö. 
 
 
 
Malin Krantz Sara Norén 
Kommundirektör Mark- och exploateringsingenjör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnad 



1

KÖPEKONTRAKT

Säljare Uddevalla kommun Org.nr. 212000-1397
451 81 Uddevalla
genom kommunstyrelsen
Nedan kallad Säljaren

Köpare Lager Bolaget UNÄ Fratera Org.nr. 559344-9787
Fastigheter 4:35 AB
Almåsvägen 2B
451 75 Uddevalla
Nedan kallad Köparen

Bakgrund: Köparen avser att köpa mark inom Lillesjö industriområde
för att iordningsställa industrimark, anlägga
samförbränningsanläggning och hyra ut till extern part.

§ 1 Köpeobjekt och
överlåtelseförklaring: Säljaren överlåter och försäljer till Köparen ett

markområde om cirka 27 000 kvm av fastigheterna Uddevalla
Kuröd 4:35. Markområdet har markerats med en gul yta på bilaga
1 och omnämns nedan fastigheten. Exakt tomtutformning är inte
fastställd ännu och behöver anpassas till kommande väg inkl.
diken med dagvattenhantering (pågående detaljplan för
anslutningsväg mellan Björbäck och Lillesjö).

§ 2 Köpeskilling: Köpeskillingen har överenskommits till 260 kr/kvm. Slutgiltig
areal och därmed den slutgiltiga köpeskillingen, erhålls i samband
med avstyckningen (Lantmäteriets inmätning).

§ 3 Köpeskillingens En handpenning om 700 000 kronor ska betalas senast 30 dagar
erläggande: efter kommunfullmäktiges godkännande av detta avtal.

Återstoden av köpeskillingen betalas senast på tillträdesdagen.



Pengarna insätts på kommunens bankkonto i Nordea
9960 3406 1645 86 alt. bankgiro; 874-4948. Notera avsändare: del
av Kuröd 4:35, Nöthult 1:14”.

§ 4 Köpebrev mm: Köpebrev utfärdas och överlämnas till Köparen när köpeskillingen
i sin helhet är betald i enlighet med §3, byggnadsskyldigheten
enligt §9 är uppfylld, förrättningen enligt § 11 fått laga kraft,
tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende anläggning för
materialåtervinning av däck enligt § 13 blir beviljad och fått laga
kraft samt kommunfullmäktige godkänt avtalet genom beslut som
får laga kraft enligt §14.

Köparen söker lagfart och svarar för lagfartskostnaderna.
Lagfart får endast sökas på köpebrevet.

§ 5 Tillträde: Efter betald handpenning äger Köparen rätt att tillträda fastigheten i
den omfattning som erfordras för att genomföra åtagandena enligt
§9, men större åtgärder ska godkännas av säljaren.
Formellt tillträde med äganderätt sker när köpebrev enligt §4
överlämnats.

§ 6 Inskrivningar: Fastigheten överlåts fri från inteckningar för pantbrev. Säljaren
garanterar att fastigheten i övrigt inte besväras av några kända ej
inskrivna servituts- eller nyttjanderätter.

§ 7 Fastighetens Fastigheten består av obebyggd mark för industriändamål.
skick Köpare och Säljare är medvetna om sin undersöknings- respektive

upplysningsplikt. Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen
har haft tillfälle att på tillfredsställande sätt inspektera fastigheten
och att underrätta sig om befintliga inskränkningar i förfogandet
över fastigheten. Köparen godkänner i och med detta avtals
signering fastighetens skick.

Innan överlåtelse sker har säljaren för avsikt att avverka skogen
inom det tilltänkta området. Virke och ris kommer att forslas bort.
Stubbar lämnas utan åtgärd.



§ 8 Planförhållande För fastigheten gäller stadsplan för ”del av Björbäck-Gräskärr,
område 8, Nöthult 1:14, Kuröd 4:35, akt. 1485K-P2005/5”. Planen
utgör kvartersmark för industriändamål. Högst en tredjedel av
fastighetens yta får bebyggas. Byggnad får ha en maximal
byggnadshöjd på 12 m. Byggnationen ska följa gällande detaljplan,
se bilaga 2.

För fastigheten gäller ytvattenskydd och skyddsföreskrifter för
Köperödssjöarnas ytvattentäkt ska följas.

§ 9 Byggnads- Köparen förbinder sig att inom fyra (4) månader från beviljat
skyldighet miljötillstånd enligt §13, till myndighetsavdelning på Uddevalla

kommun, inge kompletta handlingar för ansökan om bygglov för
iordningställande av industrimark samt samförbrännings-
anläggning. Skulle handlingar inte inkomma inom avtalad tid, äger
säljaren rätt att häva köpet och behålla 25 % av handpenningen
som ersättning för sina kostnader.

Fastigheten ska bebyggas i enlighet med principskiss, bilaga 1.
Säljaren ansvarar ej för tillståndsgivningens utgång.

Köparen ska på egen bekostnad utföra sådana undersökningar/
utredningar som kan komma att behövas för att få utföra
iordningsställandet. Köparen är skyldig att skaffa och i sin helhet
bekosta de tillstånd och lov som krävs för att genomföra åtagande
enligt denna paragraf.

Iordningsställande av markyta samt påbörjad byggnation ska ske
inom tolv (12) månader från beviljat miljötillstånd enligt §13,
dock senast 2023-11-30.

Med påbörjad byggnation menas en fysisk igångsättning av
arbetena på fastigheten och färdigställande av bottenplatta.
Säljaren förbehåller sig rätten att avgöra om påbörjande av
byggnation anses vara fullgod. Denna rätt medför inte något
ansvarstagande från säljarens sida för markarbetenas riktighet.

Skulle markarbetena inte ha slutförts i önskad utsträckning inom
angiven tid, äger säljaren rätt att häva köpet och behålla 50 % av
handpenningen som ersättning för sina kostnader. Säljaren ersätter
inte kostnader för nedlagt arbete.

§ 10 VA-anslutning Fastigheten är belägen inom ett område som omfattas av
och dagvatten kommunens verksamhetsområde för VA. Köparen är skyldig att

ansluta fastigheten till kommunens VA-nät och kommer att
debiteras av Uddevalla Vatten AB enligt, den vid
anslutningstillfället, gällande taxan. Köparen skall på egen
bekostnad vidta erforderliga åtgärder för omhändertagande av
vatten från omgivande terräng samt från eventuella



dräneringsledningar inom fastigheten. Kommunens riktlinjer för
dagvattenhantering ska följas, se bilaga 4.

§ 11 Lantmäteri Fastigheten ska fastighetsbildas från Kuröd 4:35. Fastighetens
utformning ska i huvudsak överensstämma med bilaga 1 men ytan
kan behöva anpassas till kommande väg inkl. diken med
dagvattenhantering (pågående detaljplan för anslutningsväg mellan
Björbäck och Lillesjö).

Gränsernas redovisning i kartan har osäker kvalitet och gränsen
mellan Kuröd 4:35 och Nöthult 1:14 kan behöva
fastighetsbestämmas. Om gränsen vid fastighetsbestämning hamnar
längre västerut så ska en marköverföring ske från Nöthult 1:14 till
Kuröd 4:35.

Köparen biträder (godkänner) i och med undertecknandet av detta
avtal säljarens ansökan om fastighetsbildning och
fastighetsbestämning. Köparen bekostar förrättningskostnaden för
fastighetsbildningen och säljaren bekostar förrättningskostnaden
för fastighetsbestämningen. Slutgiltig utformning och arealuppgift
fastställs av Lantmäteriet vid fastighetsbildning med anledning av
detta avtal. Parterna förbinder sig att, utan särskild kompensation,
godta de mindre justeringar som Lantmäterimyndigheten kan
komma att påkalla.

§ 12 Överlåtelse- Överlåtelse av avtalet/fastigheten, innan byggnadsskyldigheten
förbud enligt § 9 är fullgjord, får enbart ske genom tillägg till detta avtal.

Tillägget är formellt ett skriftligt godkännande av överlåtelsen av
kommunen.

§ 13 Tillståndsplikt Verksamheten som ska ske på fastigheten är tillståndspliktig och en
tillståndsansökan enligt miljöbalken avseende anläggning för
materialåtervinning från däck har sökts. Ansökan avser tillstånd till
återvinning av däck, högst 60 000 ton däck/år genom pyrolys som
leder till framställning av kimrök, stål, olja och gas.

§ 14 Avtalets giltighet Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Uddevalla kommun godkänner avtalet genom beslut som får laga
kraft senast 2022-04-30 samt att fastighetsbildningsbeslut enligt
§11 får laga kraft.



Om så inte sker är detta avtal till alla delar förfallet och fastigheten
återgår till kommunens fria disposition.

Detta köpeavtal är upprättat i tre exemplar, varav parterna och
lantmäterimyndigheten tagit var sitt.

Uddevalla 2022- -

Säljare:
Uddevalla kommun
Kommunstyrelsen

............................................................ ........................................................
Ingemar Samuelsson Malin Krantz
Ordf. Kommunstyrelsen Kommundirektör

Uddevalla 2022- -

Köpare:
Lager Bolaget UNÄ Fratera Fastigheter 4:35 AB

.......................................................... ........................................................

VD

Säljarens namnteckning bevittnas

................................................... ...................................................

Bilagor
Bilaga 1: Avstyckningskarta och principskiss för byggnation
Bilaga 2: Detaljplan
Bilaga 3: Kommunens riktlinjer för dagvattenhantering
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Översyn och revidering av generellt ägardirektiv för Uddevalla 

kommuns direkt och indirekt helägda bolag och bolagspolicy 

för kommunala bolag  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
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De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-04 
SammanfattningÖversynDok_UUABkoncern2022-02-04 
Bolagspolicy för kommunala bolag i Uddevalla kommun (spåra ändringar,2021-11-14) 
Generellt ägardirektiv Uddevalla kommuns direkt och indirekt helägda bolag (spåra 
ändringar, 2022-02-04) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns bolagspolicy 2021-11-14 
 
att fastställa föreslagna ändringar i Uddevalla kommuns Generella ägardirektiv 2022-
02-04 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Utvecklings AB 
Uddevalla Energi AB 
Uddevalla Hamnterminal AB 
Uddevalla Omnibus AB 
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1 Bakgrund 

De förslag på åtgärder som rekommenderas nedan har tagits fram med utgångspunkt i 

det uppdrag om en mer omfattande översyn i syfte att uppdatera bolagsdokumenten 

efter dagens förutsättningar och behov, som kommunfullmäktige antog den 10 juni 

2021. Genomlysning har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 

Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 

bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

2 Sammanfattning  

Generellt håller de bolagshandlingar som granskats en god nivå både vad gäller dess 

ändamålsenlighet och dess följsamhet i förhållande till kommunallag och 

aktiebolagslag. Trots detta föreslås att bolagsdokumenten justeras och revideras.  

Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 

av de föreslagna förändringarna är föranleda av att aktuella skrivningar inte till fullo 

uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 

ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta.  

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 

ändamålsenlig styrning av bolagen.  

De förändringar som föreslås är i korthet:  

• Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 

• Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings 

AB bör förändras. 

• Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör förstärkas. 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör förtydligas 

• Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas. 

• Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas. 

• Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål 
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3 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla 

Utvecklings AB bör förändras 

3.1 Förslag på åtgärder 

Ägarrollen föreslås fördelas mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB 

på sådant sätt att kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska rollen och 

Uddevalla Utvecklings AB för den finansiella rollen. 

I korthet innebär förslaget att kommunstyrelsen ska leda arbetet med att utforma 

övergripande visioner, strategier och mål för koncernbolagen samt se till att dessa 

visioner och mål passar ihop och utgör en naturlig del av hela den kommunala 

verksamheten inklusive kommunens företag, stiftelser och förbund 

(’kommunkoncernen’). Förslaget innebär också att Uddevalla Utvecklings AB i sin 

nya roll kommer att få en tydligare roll i att löpande bedöma koncernbolagens 

ekonomiska ställning, stödja bolagen i dess arbete med att iaktta en god 

ekonomisk hushållning samt att kontrollera och följa upp.  

En fördelning i enlighet med förslaget stämmer bra överens med de legala krav som 

ställs på kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB:s styrelse i kommunallagen 

och aktiebolagslagen. Det är rimligt och ändamålsenligt att det är förtroendevalda och 

inte tjänstemän som ansvarar för koncernbolagens visioner och strategier.  

4 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 

4.1 Övergripande förslag 

Kommunens möjlighet till inflytande och kontroll över koncernbolagen är genom de 

bolagsdokument som finns relativt goda. I vissa avseende bör dock dessa dokument 

förtydligas för att på så sätt stärka kommunens möjlighet att utöva inflytande över 

koncernbolagens verksamheter. Kommunens möjlighet att direkt eller indirekt via 

Uddevalla Utvecklings AB utöva kontroll över koncernbolagen bör också stärkas. 

Kommunstyrelsens roll och förutsättningar för att utöva uppsikt enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 

kommunallagen bör fördjupas. 

Mot bakgrund av att frågan om vad som är en fråga av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt ska prövas från kommunens perspektiv bör bolagets styrelse i 

första hand samråda med kommundirektör och i andra hand kommunstyrelsen. 

  

4.2 Förslag på åtgärder  

4.2.1 Beredningsprocessen avseende ärenden som ska underställas 

kommunfullmäktige bör ses över 

Innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts. Generellt bereds 

ärenden som avgörs av kommunfullmäktige av kommunstyrelsen som också generellt 
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alltid har rätt att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan. Mot bakgrund av den 

roll som kommunstyrelsen har i förhållande till koncernbolagen är det rimligt och 

ändamålsenligt att kommunstyrelsen ansvarar för beredningen av ärenden som ska 

underställas kommunfullmäktige. För att beredningen ska uppnå den kvalité som krävs 

bör koncernbolagen åläggas att bistå kommunstyrelsen i den utsträckning som är 

nödvändig.  

4.2.2 Koncernbolagens skyldighet att förse olika granskningsorgan med 

information bör förtydligas 

Det bör förtydligas att koncernbolagen till revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 

ska lämna den information och de handlingar som dessa behöver för att kunna utföra 

sina respektive uppdrag.  

4.2.3 Bolagen bör ges möjlighet att initiera ärenden hos fullmäktige  

Bolagen har rätt att väcka ärende i kommunfullmäktige för de ärendetyper som 

kommunfullmäktige beslutat om. Denna rätt har införts i kommunallagen mot bakgrund 

av de kommunala bolagens skyldighet att låta kommunfullmäktige ta ställning i frågor 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Mot denna bakgrund och i 

syfte att stärka förutsättningarna för att kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta 

ställning i de ärende då så krävs förslås bolagen ges rätt att i dessa frågor väcka ärende 

hos kommunfullmäktige. 

4.2.4 Kommunens dialog med koncernbolagen bör stärkas och förtydligas    

En mycket viktig, för att inte säga avgörande, komponent för att kommunen ska kunna 

utöva en god och ändamålsenlig styrning över sina bolag är att det finns en aktiv och 

innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen. För att underlätta att sådan dialog 

kan ske föreslås att:  

(a) Kommunstyrelsen ska ansvara för att det finns en god uppföljnings- och 

planeringsdialog med samtliga koncernbolag. Kommunstyrelsen ska upprätta en 

plan för hur dessa dialoger ska genomföras. Genomförandet av uppföljnings- och 

planeringsdialog ska utvärderas i dialog med koncernbolagen. Uppföljnings- och 

planeringsdialogerna utgör en del av den löpande uppsiktsplikt som 

kommunstyrelsen ansvarar för enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. 

(b) Bolagen ska aktivt delta i de dialoger som kommunstyrelsen planerar och 

genomför och ska tillhandahålla den information som behövs för att dialogerna 

ska kunna genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 

planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen.  

(c) Samråd med kommunstyrelsen bör inte endast ske vid tillsättande av vd utan 

även vid tillsättande av eventuell vice vd samt vid entledigande av vd och 

eventuell vice vd. 

4.2.5 Uddevalla Utvecklings AB:s roll att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen bör förtydligas  

Koncernbolagen representerar stora värden och det är därför av stor vikt att den 

finansiella kontroll och uppföljning som görs genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 
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Uddevalla Utveckling AB:s roll och uppdrag att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen samt ge stöd till dessa bör därför förtydligas. Mot denna bakgrund 

föreslås nya skrivningar i Generellt ägardirektiv och i Specifikt ägardirektiv för 

Uddevalla Utvecklings AB. 

4.2.6 Förutsättningarna för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin 

uppsiktsplikt bör stärkas 

Kommunstyrelsen har en i kommunallagen fastslagen uppsiktsplikt och det är av vikt 

för kommunen som helhet att denna uppsikt utövas på ett ändamålsenligt sätt. För att 

stärka och fördjupa kommunstyrelsens möjlighet att utöva sin lagstadgade uppsiktsplikt 

föreslås följande:  

(d) Kommunstyrelsen bör löpande överväga möjligheten att lämna särskilda 

granskningsinstruktioner till de lekmannarevisorer som utsetts i koncernbolagen. 

Sådan särskild granskning kan t.ex. bestå i att utreda huruvida visst bolag bedrivit 

sin verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen eller granskning av 

vilka åtgärder koncernbolagen har vidtagit för att säkerställa att 

offentlighetsprincipen efterföljs. Eventuella instruktioner lämnas formellt av 

kommunfullmäktige.  

(e) Det bör förtydligas att lekmannarevisorerna ska bidra med information och 

dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning som detta är nödvändigt för att 

kommunstyrelsen ska kunna utföra sin uppsiktsplikt.  

(f) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen avgör vilken information som 

koncernbolagen måste lämna till kommunstyrelsen för att uppsiktsplikten ska 

kunna genomföras. 

(g) Det bör förtydligas att de ägar-, planerings- och uppföljningsdialoger som 

kommunstyrelsen genomför tillsammans med koncernbolagen utgör en viktig del 

av uppsiktsplikten och att kommunstyrelsen om den upptäcker eventuella brister 

ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.  

(h) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen uppsiktsplikt innefattar en bedömning 

av huruvida den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

5 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma 

bör ses över 

5.1 Förslag på åtgärder 

Koncernbolagen har endast en ägare och kan på års- och bolagsstämma inte företrädas 

av mer än ett ombud. Eventuell politisk debatt avseende hur visst på bolagsstämma 

förekommande ärende ska avgöras bör ske på det kommunfullmäktige- respektive 

kommunstyrelsesammanträde vid vilket ombudsinstruktion för aktuell bolagsstämma 

tas fram. Mot denna bakgrund får det anses ändamålsenligt att års- och bolagsstämma 

endast genomförs i fysisk form då detta är särskilt påkallat. För att säkerställa att 
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allmänheten och förtroendevalda har en fortsatt god insyn i koncernbolagen och dess 

verksamhet föreslås den informella ägarstyrningen förstärkas enligt punkt 4.2.5 ovan.  

5.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokumenten  

Följande nya stycken bör införas i Bolagspolicyn i punkt 2.2.7 och i Generellt 

ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte kommunfullmäktige 
beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls per capsulam ska 
kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa sammanträden, hur kallelse 
ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om dagordningen för sammanträdet 
samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna ska ha. Fullmäktiges beslut ska 
fastställas på bolagsstämma.”  

• Nytt stycke 

”Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud och 
utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen omfattar 
hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt är 
rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.” 

6 Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör 

förtydligas 

6.1 Förslag på åtgärder 

Vilket kreditutrymme, vilken räntenivå samt vilka övriga villkor som ska gälla för 

koncernbolagens nyttjande av kommunens internbank bör förtydligas. Det bör även 

förtydligas vilken besluts- och beredningsprocessen som gäller vid fastställande av 

villkor för nyttjande av internbanken.  

6.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Följande nya stycken bör införas i både Bolagspolicyn och i Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.”  

• Nytt stycke 
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”Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska 
gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank. Koncernbolagen ska 
aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.” 

7 Koncernbolagens arbete med hållbarbarhet bör 
förstärkas 

7.1 Förslag på åtgärder 

Det finns ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och det kan numera argumenteras för att 

god ägarstyrning inkluderar ett fokus på dessa frågor. I vissa verksamheter krävs att en 

hållbarhetsredovisning tas fram för att granskas av revisionen.  

Mot denna bakgrund finns det anledning att förtydliga för koncernbolagen att dessa har 

ett ansvar för dessa frågor. De frågor som koncernbolagen bör beakta i sin verksamhet 

är att skapa miljömässig hållbarhet (vattenanvändning, föroreningar och utsläpp, ren 

teknologi, klimatpåverkan och klimatsmarta alternativ) och social hållbarhet (mänskliga 

rättigheter, samhällsutveckling, diskriminering, ersättning till anställda, 

arbetslivsrelationer och arbetsmiljö). 

7.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och 
social hållbarhet. Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för 
kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

 

8 Koncernbolagens arbete mot korruption bör förstärkas 

8.1 Förslag på åtgärder 

Korruption, jäv och mutor är något som förekommer i alla branscher. I offentlig 

verksamhet får det anses extra viktigt att det bedrivs ett aktivt arbete för att hindra att 

detta och annan förtroendeskadlig och brottslig verksamhet förekommer. 

Koncernbolagen bör mot denna bakgrund åläggas att vidta åtgärd för att förhindra 

förekomsten av korruption, mutor och jäv i sina respektive bolag.  

8.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 
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”Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i 
bolaget och ska anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska 
årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

• Nytt stycke 

”Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation 
där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande 
anmäla att risk för jäv kan föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa 
frågan om jäv för enskild ledamot i visst ärende.” 

• Nytt stycke 

”Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv 
föreligger, får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som 
föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och 
får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då ärendet hanteras.” 

9 Övriga förslag på justeringar i bolagsdokumenten 

9.1 Övergripande förslag 

9.1.1 Bolagspolicyn bör förtydligas och endast omfatta kommunen 

De bolagsdokument som tagits fram av kommunen utgör väldigt viktiga styrdokument 

för såväl koncernbolagen som för kommunen själv. Mot denna bakgrund är det 

angeläget om att dessa bolagsdokument är tydliga och enkla att tillgodogöra sig. Mot 

denna bakgrund föreslås att Bolagspolicyn förtydligas på så sätt att den endast styr 

kommunens interna förhållningssätt gentemot koncernbolagen. Ändringen är även 

föranled av den omständigheten att ägarstyrning enligt aktiebolagslagen endast kan utgå 

från bolagsstämma.  

9.1.2 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

Koncernbolagen omfattas av offentlighetsprincipen och måste som en del av detta 

säkerställa att dess allmänna handlingar arkiveras på ett korrekt sätt. Det får anses 

ändamålsenligt att koncernbolagen tillämpar samma arkivreglemente som gäller i 

kommunen. För att förtydliga att koncernbolagen tillämpar kommunens 

arkivreglemente bör detta anges i ägardirektiv.  

9.1.3 Samarbetet mellan kommunen och koncernbolagen bör förstärkas 

Förslag till åtgärder 

Det bör i bolagsdokumenten förtydligas att koncernbolagen, i den utsträckning detta är 

möjligt enligt lag, bör samverka med kommunen och övriga koncernbolag för att på så 

sätt uppnå större effektivitet och nytta till gagn för kommunens medlemmar. Sådant 

samarbete kan avse t.ex. gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, stöd- och 

supportfunktioner.  
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A. Allmänna utgångspunkter för ägarstyrningen 

 

Kommunfullmäktige bär det politiska ansvaret för alla bolag som ägs direkt eller 

indirekt av kommunen. Syftet med ägardirektiv är att förbättra styrning av de 

kommunala bolagen så att styrningen genomförs på ett aktivt, ändamålsenligt 

och strukturerat sätt på alla nivåer. Ägardirektiv ska också underlätta för 

kommunen att följa bolagens verksamheter. Ägarstyrning över de kommunala 

bolagen handlar ytterst om att medverka till att kommunfullmäktiges mål och 

riktlinjer för verksamheten genomförs. 

 

Kommunens alla helägda bolag, med undantag för Uddevalla Vatten AB, har 

organiserats i en koncern med koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings 

Aktiebolag1, dotterbolag och dotterdotterbolag. Kommunen, vars ägande utövas 

genom Kommunfullmäktige, är endast direkt ägare av Koncernmoderbolaget och 

Uddevalla Vatten AB2 samt av en minoritetsandel av aktierna i bl.a. Fyrstads 

Flygplats AB och Regionteater Väst AB. 

 

Uddevalla Vatten AB är delägare av bolag, som till annan del ägs av bolag ägda 

av andra kommuner.3 

 

Kommunen, genom kommunfullmäktige, är ägare av Bolagen och i formell 

mening är det kommunfullmäktige som utövar ägarstyrningen över Bolagen. Det 

sker bl.a. genom att kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer, 

fastställer bolagsordning och ägardirektiv för Bolagens styrning. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ”Koncernmoderbolaget” 
2 Koncernmoderbolaget, dess dotterbolag och dotterdotterbolag kallas envar ”Koncernbolaget” och 

gemensamt ”Koncernbolagen”. Envar av Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas även 

”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen” 
3 ”Delägt bolag” eller gemensamt ”Delägda bolagen” 

 

Kommunfullmäktige har fastställt en bolagspolicy som innehåller övergripande 

och principiella förhållningssätt ur ett inåtriktat perspektiv gentemot 

kommunstyrelsen.  Bolagspolicyn utgör värdegrund för kommunens ägande av 

bolag och anger det övergripande och principiella förhållningssättet för 



 

 

 

kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppsikt, kontroll och styrning över 

Bolagen. 

 

Detta ägardirektiv4 har antagits av kommunfullmäktige och utgör en väsentlig del 

av  det formella regelverk som gäller för kommunens ägarstyrning av Bolagen och 

som Bolagen har att följa. Av detta Generella Ägardirektiv framgår med vilken 

ambitionsnivå och med vilken inriktning kommunfullmäktige vill styra Bolagen. 

Därtill har kommunfullmäktige antagit specifika ägardirektiv för vardera av 

Bolagen.5 Det ankommer på Bolagets styrelse, verkställande direktör, revisor och 

lekmannarevisor att följa både det Generella Ägardirektivet och det specifika 

ägardirektiv som gäller för dessas respektive bolag. 

 
 

För de Delägda bolagen finns särskilt utarbetade ägardirektiv och/eller ingångna 

aktieägaravtal.  

 

B. Direktiv för Ägarstyrning 

1. Reglering för Bolaget 
 

Bolagen är genom sina bolagsordning bundna av de kommunalrättsliga 

principerna som framgår av 2 kap. i kommunallagen, såvida inte lag eller 

rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Det fastställda 

ändamålet för Bolaget och de kommunala befogenheterna, som utgör ram för 

Bolagets verksamhet, anges i bolagsordningen. 

 

Förutom genom lag och författning regleras Bolagets verksamhet och Bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom; 

 

a) Bolagets bolagsordning; 

b) det Generella Ägardirektivet och det Specifika Ägardirektivet; 

c)  förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget; och 

d) förekommande avtal mellan Bolaget och Koncernmoderbolaget eller annat    

koncernbolag. 

 

Det ankommer på Bolagets styrelse och verkställande direktör att följa och se till 

att Bolaget följer de regler som följer av ovan nämnda regelverk. 

 

Allmänhetens intresse av insyn i Bolagen, i vilka kommunen har ett bestämmande 

inflytande, tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap. 3 

§ offentlighets- och sekretesslagen). Bolaget ska tillhandahålla allmänna 

handlingar i överensstämmelse med dessa bestämmelser, kommunallagen, 

säkerhetsskyddslagen, bolagsordningen och de specifika Ägardirektiven 

 

Bolaget ska ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över 

till privat utförare. 

 
2. Underställningsplikt för frågor av principiell beskaffenhet m.m. 

 

Bolaget ska enligt 10 kap. 3 § kommunallagen låta kommunfullmäktige ta 

ställning vid frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Dessa 

bestämmelser kan sammanfattas och preciseras så att Kommunfullmäktiges 



 

 

 

ställningstagande alltid ska inhämtas såvitt avser; 

 

a) införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 

normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer av lag; 

 

b) ändring av bolagsordningen; 

 

c) förändring av aktiekapitalet; 

 

d) beslut om ny eller ändrad inriktning av Bolagets verksamhet; 

 

e) bildande, förvärv, försäljning eller försättande i likvidation av bolag eller 

stiftelse, med undantag för bolag som inte bedriver egen verksamhet utan 

huvudsakligen består av fast egendom och åtgärden inte påverkar bolagets 

långsiktiga ekonomi; 

f) Inställande av bolagets betalningar, ansökan om företagsrekonstruktion, 

ansökan om bolagets försättande i konkurs eller beslut om att bolaget ska 

träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag 

g) Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande 

eller lämnande av lån regleras i kommunens finanspolicy inklusive bilagor; 

 

h) förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar 

bolagets långsiktiga ekonomi, oavsett om säljare/köpare är annat bolag i 

kommunen eller inte; 

 

i) investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår 

överstigande Bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver); 

 

j) större investeringar, såsom det ska förstås enligt gällande finanspolicy, 

som väsentligt påverkar Bolagets, koncernens eller kommunens 

ekonomi eller medför annan risk. 

 

Det är Bolagets skyldighet att se till att ärenden av denna beskaffenhet i god tid 

underställs  kommunfullmäktige för ställningstagande. Koncernmoderbolaget ska 

följa om Koncernbolagen gör sådan framställan. Koncernbolaget ska innan 

ärendet underställs kommunfullmäktige samråda med Koncernmoderbolaget som  

ska yttra sig i ärendet. 

  

Varje ärende ska prövas och värderas av Bolagets styrelse innan ärendet går 

vidare till kommunfullmäktige för ställningstagande. Om olika meningar skulle 

uppkomma i styrelsen eller annan tveksamhet uppstå huruvida frågan är av sådan 

beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska i första 

hand samråd ske med Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och i andra 

hand med kommunstyrelsen. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Bolaget fattas av bolagsstämman. 

En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara 

en sådan fråga som kräver ställningstagande eller beslut av Bolagsstämman. 

Uppstår tveksamhet huruvida viss fråga ska underställas kommunfullmäktige 

för dess ställningstagande ska Bolaget samråda med i första hand 



 

 

 

kommundirektören i Uddevalla kommun och i andra hand med 

kommunstyrelsen. 

 
3. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 

Kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över Bolagen i de 

avseenden som följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente och 

kommunens bolagspolicy. 

 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Koncernmoderbolaget att jämte 

kommunstyrelsen fortlöpande följa Koncernbolagens verksamhet. 

Kommunstyrelsen kan åt Koncernmoderbolaget delegera tillsynsuppgifter. 

 

 

4. Informationsskyldighet 
 

Bolaget ska hålla kommunstyrelsen och, för Koncernbolaget, 

Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 

välinformerade om sin verksamhet samt se till att det finna ändamålsenliga och 

goda relationer med nyssnämnda funktioner. Det åligger Bolaget att  ge 

kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget samt revisor, lekmannarevisor och 

kommunrevisor löpande information och snarast    översända de handlingar de 

dessa begär och vad som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i 

författning, bolagsordning, Ägardirektiven, bolagspolicy eller andra tillämpliga 

styrdokument. 

 

Informationsskyldigheten omfattar bl.a. följande; 

 

a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma, 

b) protokoll från styrelsesammanträde, 

c) budget och verksamhetsplan, 

d) Bolagets årsredovisning, 

e) revisionsberättelse och lekmannarevisionens granskningsrapport, 

f) delårsrapporter, 

g) de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av 

Koncernmoderbolagets och kommunens budget, årsredovisning och delårsrapport 

enligt årsredovisningslagen (1995:1554) respektive lag (2018:597) om kommunal 

bokföring och redovisning, och 

h) annan handling som kommunstyrelsen bedömer vara av särskild betydelse 

för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och     styrningsfunktion i kommunen. 

 

Kommunstyrelsen fastställer karaktären och omfattningen av den information 

och redovisning som krävs, vilka former som ska användas och frekvensen i 

informationsflödet, utöver vad som anges i Ägardirektiven. Utformningen 

förutsätts ske efter samråd med Koncernbolagen. 

 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad som krävs enligt 

aktiebolagslagen, även redovisa huruvida bolagets bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det för bolaget fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Utformning i denna del ska ske på 

sådant sätt att den kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut 



 

 

 

enligt 6 kap. 1 och 9 §§ kommunallagen. 

 

Bolaget ska genomföra egna riskanalyser samt upprätta en 

internkontrollplan för kommande verksamhetsår eller på annat sätt 

dokumentera hur eventuella risker och händelser i bolaget ska hanteras. 

Uppföljning ska redovisas senast i samband med Bolagets 

årsredovisning.  

 

Innehåller protokoll eller annan handling som ska översändas till 

kommunstyrelsen och Koncernmoderbolaget uppgift av sådant slag att Bolaget 

inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling, vari uppgiften återfinns, 

äger Bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd 

vidtagits. I den händelse informationen om verksamheten är sekretessbelagd 

måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas. 

 
5. God ekonomisk hushållning 

 

I 11 kap. kommunallagen finns bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen i en kommun, vilka 

även gäller för Bolagen. 

Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer. Bolagen 

ska sträva efter en för varje bransch god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en 

god ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin 

verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. De ska förvalta sin 

fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. Verksamhetsmål 

och finansiella mål för respektive verksamhet återfinns i det Specifika 

Ägardirektivet för varje bolag. 

 
6. Internbank  

 

Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja internbankens 

koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som kommunfullmäktige ställt upp.  

 

Kommunstyrelsen beslutar årligen om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska gälla för 

koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank, inom ramen för kommunfullmäktiges 

finanspolicy. Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför 

kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens beslut ska fastställas på bolagsstämma. 

 

7. Hållbarhet 
 

Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och social hållbarhet.  

Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som 

kommunstyrelsen anvisar 

 

8. Korruption, mutor och jäv 
 

Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i bolaget och ska 

anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska årligen redovisas för 

kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar. 

 

Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation där ledamotens 



 

 

 

opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande anmäla att risk för jäv kan 

föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa frågan om jäv för enskild ledamot i visst 

ärende. 

 

Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv föreligger, får 

inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som föranlett anmälan om jäv. 

Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och får inte vara närvarande i 

sammanträdesrummet då ärendet hanteras. 

 

9. Arkivfrågor 
 

Det för Uddevalla kommun vid var tid gällande arkivreglementet ska tillämpas av koncernbolagen. 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Uddevalla kommun. 

 

10. Verksamhetsplan och budget 
 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. 

Verksamhetsplan och budget ska delges kommunstyrelsen och, för 

Koncernbolagen, Koncernmoderbolaget enligt årligen fastställd tidplan. 

 
11. Planerings- och uppföljningsdialog och övrig samverkan 

 

Bolagen ska tillsammans med kommunens övriga verksamheter skapa nytta för 

kommunen och dess invånare. Bolagens verksamheter ska samordnas med 

kommunens övriga verksamheter så långt det är möjligt och lämpligt. 

 

Bolagets medverkan till genomförande av kommunens mål och riktlinjer för den 

kommunala verksamheten samt andra beslut förutsätts ske genom en aktiv och 

närvarande dialog och ett konstruktivt och främjande arbetssätt, såväl mellan 

kommunstyrelsen och Bolaget som mellan Bolaget och, i förekommande fall, 

dess dotterbolag. Samråd och dialog krävs för att bl.a. identifiera frågor som kan 

vara av principiell beskaffenhet eller annars större vikt på lång och kort sikt. 

Samförstånd bör vara ledstjärna och bolagen bör inse att det  för dem ligger ett 

värde i att ägarrepresentanterna också får framlägga sina synpunkter i enskilda 

ärenden av principiell karaktär. Kommunstyrelsen förutsätts  i sin tur ha förståelse 

för styrelsernas ambitioner att inom givna ramar självständigt få hantera de 

angelägenheter de blivit satt att sköta. 

 

Det kan finnas ärenden som för Bolaget framstår som en mer rutinmässig 

förvaltningsåtgärd men där kommunen av exempelvis policyskäl vill se en 

bestämd lösning. Det kan även finnas tillfällen då Bolaget inte kan tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för Bolaget. 

Bolagen måste i en sådan situation acceptera kommunens överordnade ställning. 

 

Enligt Bolagspolicyn ska kommunstyrelsen i planerings- och 

uppföljningssyfte under året hållas gemensamma planerings- respektive 

uppföljningsdialoger med kommunens hel- och delägda bolag. Bolagen ska 

aktivt delta i de dialoger som kommunstyrelsen planerar och genomför och ska 

tillhandahålla den information som behövs för att dialogerna ska kunna 



 

 

 

genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 

planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen. 

 

Bolagen ska även i övrigt löpande i sin verksamhet samråda och samverka med 

de av kommunens övriga nämnder och bolag som kan anses vara berörda, i syfte 

att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån ett ”hela kommunen 

perspektiv”. 

 

Bolagen ingår både en koncern och i ett kommunalt sammanhang. Detta innebär 

att det mot bakgrund av de gemensamma mål som finns hos dessa aktörer finns 

att särskilt intresse att samarbeta. Bolagen ansvarar för att det finns en god dialog 

med berörda parter och att det finns en ambition att skapa goda samarbetsformer. 

Sådant samarbete kan t.ex. avse gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, 

stöd- och supportfunktioner och ska genomföras inom ramen för vad som medges 

enligt lag och förordning. 

 
12. Kommunövergripande uppgifter 

 

Bolaget ska såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 

bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, innefattande 

planeringen och genomförandet av krisledningsarbete. Karaktären och 

omfattningen av Bolagets fortlöpande deltagande i arbetet ska fastställas av 

kommunstyrelsen efter samråd med Bolagets styrelse. 

 
13. Bolagets styrelse 

 

Bolagets styrelse ansvarar för Bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen har 

att säkerställa att Bolaget har en effektiv ledning som kan utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för Bolagets ändamål och mål tillgodoses samt att 

bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 

kontrolleras på ett betryggande sätt, liksom att Bolaget följer de regler som gäller 

för dess verksamhet. Styrelsen ska följa upp och kontrollera verkställande 

direktörens förvaltning. Styrelsen ska också se till att kommunfullmäktige får ta 

ställning innan beslut fattas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt. 

 

Bolagen får på eget initiativ hos kommunfullmäktige väcka ärenden som bolagens 

respektive styrelser bedömer utgör frågor av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolags styrelse, via 

kommunstyrelsen. 

 

Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen 

ska det bl.a. anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens 

ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda. Bolaget ska tillställa 

kommunstyrelsen och i förekommande fall Koncernmoderbolaget kopia av 

arbetsordningen. 

 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta 

om Bolagets styrelse saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, 

om dess arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det 

gäller eventuell arbetsfördelning. Om Bolagets styrelse kommer fram till att det 



 

 

 

finns brister som behöver åtgärdas ska den åtgärda bristerna eller underrätta 

Koncernmoderbolaget (gäller Koncernbolagen) och kommunstyrelsen om dessa. 

Utvärderingen ska protokollföras. 

 

Bolagets styrelse ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid 

endast styrelseledamöterna ska närvara. 

 
14. Suppleanters inträde m.m. 

 

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns 

inte sådan föreskrift ska ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder 

tillämpas. 

 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 

denne inte ersätter ledamot. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har 

att iaktta motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot. 

 

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde. 

 
15. Arbetstagarrepresentation i styrelsen 

 

Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter i Bolagen. Lagen om 

styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245) gäller för Bolagen så 

länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Varje bolags styrelse bör 

söka en överenskommelse med de lokala fackliga organisationerna innebärande 

att de fackliga organisationerna avstår från formella styrelseposter och istället ges 

möjlighet att närvara med yttrande- och förslagsrätt vid sammanträden. För de fall 

överenskommelse inte nås, utan arbetstagarorganisationen fattar beslut om 

inrättande av styrelserepresentation, kan Nämnden för 

styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen. 

 
16. Verkställande direktör 

 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar samt se till att Bolagets bokföring och 

medelsförvaltning sköts på ett betryggande sätt. Verkställande direktören är 

skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som krävs för att på bästa sätt 

tillvarata Bolagets intresse. Verkställande direktören ska verka för att kommunens 

ändamål med verksamheten såsom de kommer till uttryck i bolagsordningen och 

Ägardirektiven förverkligas. Verkställande direktören ansvarar för att förse 

styrelsen med nödvändig information om Bolaget och dess verksamhet samt det 

underlag i övrigt som styrelsen behöver för  sitt arbete. 

 
17. Instruktion för verkställande direktör 

 

Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan 

styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören. I instruktionerna ska 

anges de inom Bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och 

omfattningen av Bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och 

således ska omfattas av verkställande direktörens behörighet och befogenhet. 



 

 

 

 

Styrelsen ska i skriftliga instruktioner för den verkställande direktören meddela 

anvisningar för verkställande direktörens skötsel av den löpande förvaltningen. I 

instruktionerna ska anges i vilken omfattning verkställande direktören till 

styrelsen ska anmäla beslut denne fattat. 

 

Bolaget ska tillställa kommunstyrelsen och i förekommande fall 

Koncernmoderbolaget kopia av upprättade instruktioner för verkställande 

direktören och för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande 

direktören. 

 

Styrelsen ska se till att instruktionerna omprövas mot bakgrund av 

ändrade förhållanden och vunna erfarenheter 

 
18. Årlig rapport från bolaget utifrån 6 kap. 1 § kommunallagen 

 

Bolagets styrelse ska årligen redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 

utifrån det i bolagsordningen och det Specifika Ägardirektivet angivna 

ändamålen. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 

lekmannarevisorernas granskning, liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 

beslut enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. Denna redovisning ska rapporteras till 

kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. 

 
19. Revision 

 

Kommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av all 

verksamhet i kommunen inklusive den verksamhet som bedrivs av 

Bolagen. Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen genomför 

lekmannarevisorn denna granskning. 

Lekmannarevisorers uppgifter framgår av 10 kap. aktiebolagslagen. 

Lekmannarevisorn ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman, 

kommunstyrelsen och  kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna ska bidra med 

information och medverka i dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning 

som detta är nödvändigt för att kommunstyrelsen ska kunna utföra sin 

uppsiktsplikt. 

Kommunens och Bolagens revision ska samordnas genom att kommunens 

revisorskollegium upphandlar revisionstjänster gemensamt med Bolagen. 

 

Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida Bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med 

ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter 

som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast 

uppmärksamma kommunstyrelsen på om Bolaget brister i de avseenden som 

omnämnts ovan. 

 

Bolagets auktoriserade revisorer utses på bolagsstämman. De auktoriserade 

revisorerna ska i den utsträckning som följer av god revisionssed granska 

räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte 

strider mot lag, bolagsordning eller god revisorssed. 

 



 

 

 

Respektive bolag svarar för kostnaderna för revisorerna, lekmannarevisorerna och 

för deras sakkunniga biträden. 

 
20. Årsstämma och bolagsstämma  

 

Bolaget ska senast under mars månad varje år hålla årsstämma, om inte 

kommunfullmäktige bestämmer om annan tidpunkt, varvid de ärenden som följer 

av aktiebolagslagen, bolagsordningen och Ägardirektiven ska behandlas. 

Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte 

kommunfullmäktige beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls 

per capsulam ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa 

sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om 

dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 

ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma. 

 

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. Kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud och utfärda ombudsinstruktion till kommunens 

ombud i vilken det tydligt framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om 

instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större 

vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.  

Enligt Bolagens bolagsordningar ska beslut i följande frågor alltid fattas av bolagsstämman. 

 

a) fastställande av affärs plan för de närmaste tre räkenskapsåren; 

b) fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret; 

c) fastställande av ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet; 

d) bildande av bolag; 

e) köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag; 

f) tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom; 

g) tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan; och 

h) beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av 

större vikt. 

 

I de av ovanstående frågor som är av principiell betydelse eller annars av större 

vikt ska kommunfullmäktige beredas ta ställning innan beslut fattas. 

 

21. Kompetensbaserad rekrytering, samverkan samt samråd 

angående lön för VD 
 

Bolagen ska följa kommunens styrdokument, vilka ska ha bekräftats på 

bolagsstämma, när det gäller kompetensbaserad rekrytering. Bolagets styrelse 

ska samverka med kommunstyrelsen och kommundirektören vid tillsättande och 

entledigande av verkställande direktör och eventuell vice verkställande direktör. 

Kommunstyrelsens personalavdelning tillhandahåller stöd åt Bolagen vid 

rekrytering av ledande chefstjänstemän. 

 

Respektive bolagsstyrelse samråder med kommunstyrelsen och 

kommundirektören inför fastställande av lön och övriga anställningsvillkor för 

sin  VD. 

 
22. Övergripande beskrivning av ansvarsfördelningen 



 

 

 

mellan olika nivåer i  bolagsstrukturen 
 

Ägarrollen ska utövas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

Koncernmoderbolagets och Bolagens styrelser. Kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens ansvar redovisas i Bolagspolicyn. Nedan sammanfattas i 

punktform de huvudsakliga ansvarsuppgifterna för de olika organen för 

kommunens styrning av Bolagen. 

 

22.1 Kommunfullmäktige 

 

a) beslutar om bolagspolicy och andra policys, riktlinjer och 

styrdokument. 

 

b) beslutar om Generellt Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 

bolagsstämma; 

 

c) beslutar om Specifika Ägardirektiv för Bolagen, att antas på 

bolagsstämma; 

 

d) beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall om årliga 

kapitaljusteringar för enskilda bolag; 

 

e) beslutar på förslag av kommunstyrelsen om nödvändiga åtgärder hos bolag 

som agerat i strid med det fastställda kommunala ändamålet eller utanför 

de kommunala befogenheterna; 
f) utser ledamöter och ersättare i Bolagens styrelser samt lekmannarevisorer; 

 
g) uppdrar åt revisorskollegiet att med stöd från  kommunens upphandlingsenhet upphandla 

revisionstjänster åt Bolagen; 

 
och  

 

tar ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  enligt 10 kap. 3 § 

kommunallagen  

22.2 Kommunstyrelsen 

 

a) svarar för löpande uppsikt över Bolagen enligt 6 kap. 1 § kommunallagen 

bl.a. inom ramen för uppföljningsrapporter och årsredovisningar; 

 

b) genomför, inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dialog med 

bolagen om strategiska frågor; 

 

c) planerar och genomför strategisk planeringsdialog med 

Koncernbolagen med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges 

budget, verksamhets- plan/affärsplan, större investeringar, väsentliga 

risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska 

underställas kommunfullmäktige; 

 

d) bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 

kommunfullmäktige för ställningstagande enligt 10 kap. 3 § 



 

 

 

kommunallagen; 

 

e) prövar årligen om den verksamhet som bedrivits av Bolagen under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om 

styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige 

om nödvändiga åtgärder; 

 

f) bereder förslag till Generella och Specifika ägardirektiv för Bolagen inför 

kommunfullmäktiges beslut 

 

g) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i Koncernmoderbolaget och 

lämnar instruktion till ombudet i förekommande fall; 

 

h) Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser till Bolagen, efter delegation av 

Kommunfullmäktige. 

 

i) svarar för behandling av frågor av policykaraktär i syfte att samordna 

kommunens verksamhet, inkluderande bolagssektorn; 
 

22.3 Koncernmoderbolaget 

 

a) svarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen i koncernen med 

utgångspunkt i Koncernbolagens ägardirektiv, kommunfullmäktiges 

budget och andra styrdokument; 

 

b) svarar för det direkta formella ägandet av dess dotterbolag; 

 

c) svarar för den finansiella samordningen inom koncernen och lämnar 

förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och tidplan för 

uppföljningsprocessen; 

 

d) beslutar om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut. 

 

 

e) utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dess dotterbolag och lämnar 

instruktion till ombudet  enligt beslut av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen; 

 

f) utarbetar vid behov förslag till revideringar av Generella ägardirektivet 

och Specifika ägardirektiv för Koncernbolagen; 

 

 

g) upprättar koncernbokslut samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 

nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen till 

kommunstyrelsen; och 

 

h) svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Koncernbolagen, 

kompetensutveckling för styrelser, gemensamma instruktioner etc. 

22.4 Bolaget 
 



 

 

 

a) svarar i tillämpliga fall för det direkta formella ägandet av dotterbolag; 

 

b) lämnar information och handlingar till kommunstyrelsen, 

kommunfullmäktige och i förekommande fall till Koncernmoderbolaget för 

egen räkning och i tillämpliga fall för dotterbolags i underkoncernen räkning; 

 

c) Bolaget ska till kommunstyrelsen lämna den information som 

kommunstyrelsen bedömer vara nödvändig för att kunna bereda sådant 

ärende som ska underställas kommunfullmäktige för dess ställningstagande 

enligt 10 kap. 3 § punkt fyra kommunallagen; 

 

d) svarar för samverkan och samordning på strategisk nivå inom respektive 

underkoncern; 

 

e) planerar och genomför minst en gång per år strategisk planeringsdialog med 

dotterbolag med fokus på ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 

affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt 

frågor av större vikt som ska underställas kommunfullmäktige. För Delägda 

bolag förutsätts detta ske i nära samverkan med övriga ägare; 

 

f) delger verksamhetsplan och budget till Koncernmoderbolaget (gäller 

Koncernbolagen) och kommunstyrelsen; 

 

g) svarar i tillämpliga fall för den finansiella samordningen inom 

underkoncernen enligt årligen fastställd tidplan och upprättar i tillämpliga fall 

efter kommunstyrelsens anvisningar koncernredovisning; 

 

h) utarbetar i tillämpliga fall och vid behov förslag till det Specifika 

Ägardirektivet för dotterbolag, som ska fastställas av kommunfullmäktige och 

dotterbolagets bolagsstämma; 

 

i) utarbetar för Delägt bolag, i förekommande fall i samråd med 

Koncernmoderbolaget och i samverkan med övriga delägare, förslag till 

aktieägaravtal och ägardirektiv, som ska fastställas av kommunfullmäktige; 

 

 

22.5 Bolagen och dotterbolagen 

 

a) medverkar på förslag av respektive moderbolag i strategisk 

planeringsdialog och i den samverkan och samordning i övrigt som 

moderbolaget tar initiativ till; 

 

b) svarar för genomförande av verksamheten med utgångspunkt i 

bolagsordning, Ägardirektiven och andra styrdokument från 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Koncernmoderbolaget (gäller 

Koncernbolagen) och, i förekommande fall moderbolaget; och 

 

c) För dotterdotterbolag till Koncernmoderbolaget gäller vad som sägs om 

Bolagens förhållande till Koncernmoderbolaget i punkten 22.4 istället i 

tillämpliga delar gentemot dess moderbolag. 

 



 

 

 

23. Delägda bolag 
 

För de Delägda bolagen ska, med beaktande av 10 kap. 4 § kommunallagen, så 

långt möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom 

aktieägaravtal samt ägardirektiv. Formerna för hur ägandet ska utövas och hur 

planeringsdialogen ska genomföras med de Delägda bolagen ska regleras i 

respektive aktieägaravtal för bolaget.  

 
24. Implementering 

 

Ägardirektivet utgör ett komplement till bolagsordningen och ska för att äga 

giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag. 
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1. Bakgrund 

 
1.1 Syftet med Bolagspolicyn 

 

Kommunfullmäktige utgör utövar den övergripande och lagstadgade ägarrollen 

för samtliga bolag där kommunen har ett ägarintresse. Kommunfullmäktige utövar 

sin  ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrdokument. Policys 

är ett sådant styrdokument, som utgör del av regelverket för Uddevalla kommuns 

organisation. Denna Bolagspolicy utgör värdegrund för kommunens ägande av 

bolag och anger det övergripande och principiella förhållningssättet för 

kommunfullmäktiges ,¨och kommunstyrelsens uppsikt, kontroll och styrning över 

de helägda och delägda kommunala bolagen. För närvarande ligger Uddevalla 

Vatten AB, med delägt dotterbolag, utanför Koncernmoderbolaget och ägs direkt 

av kommunen1.1 Bolagspolicyn redovisasr hur kommunallagens regler för 

ägarstyrning av de kommunala bolagen ska tillämpas inom kommunen. Syftet 

med bolagspolicyn är att tydliggöra kommunens ägarroll och hur kommunens 

ägarstyrning av bolag ska genomföras. 

 

Kommunfullmäktige fastställer även bolagsordningar för de kommunala bolagen, 

vilka utgör bolagens konstitution. Vidare kan kommunfullmäktige besluta om 

ägardirektiv, såväl generellt för Bolagen som specifikt ägardirektiv för vart och ett 

av Bolagen eller underkoncernerna,. Ägardirektivenvilka utgör bindande regler för 

Bolagens företrädare och ledning. 

För de delägda kommunala bolagen fastställer kommunfullmäktige 

ingångna  aktieägaravtal med andra delägande kommuner eller andra 

organ. 

 
1.2 Allmänt om syftet med ägandet av bolag 

 

Kommunen driver olika verksamheter i bolagsform som alternativ till kommunal 

förvaltning under nämnds ansvar. Skäl för detta är att verksamheten bedrivs på en 

konkurrensutsatt kommersiell marknad och att bolagsformen är en lämplig form 

för att åstadkomma effektivitetsvinster och/eller att bolagsformen är en lämplig 

form vid samverkan med andra privata, kommunala eller regionala intressenter. 

Den kommunala kompetensen utgör en avgörande förutsättning för att en 

verksamhet ska kunna bedrivas i ett kommunalt bolag. Det är kommunfullmäktige 

som enligt kommunallagen ska besluta om en kommunal verksamhet helt eller 

delvis ska bedrivas i bolagsform och ska bl.a. fastställa vilket ändamål och vilka 

befogenheter som ska gälla för de kommunala bolagens verksamhet. 
 

 

 
 

1 Koncernbolagen och Uddevalla Vatten AB kallas envar ”Bolaget” och gemensamt ”Bolagen”. 

Bolagen och av kommunen direkt eller indirekt delägda bolag kallas gemensamt ”de kommunala 

bolagen”. 
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De kommunala bolagen utgör därmed delar av den kommunala organisationen. 

 

Kommunfullmäktige bär ytterst det politiska ansvaret för de kommunala bolagen 

och ansvarar för kommunens styrning av dem. Det är därför kommunfullmäktige 

som bestämmer vilka principer för ägarstyrning av bolagen som ska tillämpas. 

Kommunfullmäktige delegerar frågor som inte är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt till kommunstyrelsen. Denna delegation regleras främst i 

kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen åläggs också enligt lag att ha 

uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsens uppgifter preciseras i denna Bolagspolicy. 

 
1.3 Tillämpningsområde 

 

Bolagspolicyn gäller för kommunstyrelsen som vägledning i deras olika 

funktioner avseende uppsikt, kontroll och styrning av  Bolagen. 

 

 

Kommunen strävar efter att även de delägda bolagen ska omfattas av reglerna i 

denna bolagspolicy. Kommunen och övriga delägare får tillsammans avgöra vilka 

regler i Bolagspolicyn som är tillämpliga med hänsyn till storleken på 

kommunens ägande, verksamhetens art och övriga omständigheter. Tillämpningen 

av Bolagspolicyn dokumenteras i aktieägaravtal med de andra delägarna. 

 

2. Kommunens överordnade ställning och 

ledningsfunktion 

 
2.1 Kommunfullmäktige 

 
2.1. Allmänt om kommunfullmäktiges ägarroll 

 

Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal 

olika styrinstrument. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning bl.a. 

genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för Bolagen. Kommunfullmäktige 

får delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen, som även har lagstadgad 

uppsiktsplikt över kommunala bolag. Kommunfullmäktiges delegation till 

kommunstyrelsen kan avse att utfärda särskilda bestämmelser eller andra 

styrdokument. Nedanstående verksam-hetsfrågor är förbehållna fullmäktige: 

 

1. Ärenden enligt 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen, att 

a) besluta om viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform; 

b) fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten; 

c) utse samtliga ledamöter i Bolagens styrelser; 

d) välja minst en lekmannarevisor; 

e) se till att det anges i bolagsordningen att kommunfullmäktige får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas; och 
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f) se till att Bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal 

lämnas över till privat utförare. 

 

2. Fastställa och ändra bolagsordningar och ägardirektiv för bolag. 

 

3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy och beslut, 

såsom; 

a) mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin samt koncernbudget; 

b) kommunal borgen; 

c) kapitaltillskott (nyemission, förlusttäckning, driftbidrag); 

d) ansvarsfrihet, om revisor ej tillstyrkt sådan; 

e) godkännande av bildande, förvärv, försäljning eller försättande i 

likvidation av bolag eller stiftelse, med undantag för bolag eller stiftelse 

som inte bedriver egen verksamhet utan huvudsakligen består av fast 

egendom och åtgärden inte påverkar bolagets långsiktiga ekonomi. 

 

4. Ställningstagande inför bolags beslut i verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt; att närmare bestämmas i ägardirektiv. 

 

Huvudregeln är att frågor ska beredas av kommunstyrelsen innan beslut fattas av 

kommunfullmäktige. 

 

Nedan preciseras kommunfullmäktiges uppgifter i sin roll avseende ägarstyrning. 

 

2.1.2 Bolagsordning och Ägardirektiv 

 

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordning och gemensamma principer för 

Bolagen i Generellt ägardirektiv. Kommunfullmäktige fastställer även Specifikt 

ägardirektiv för varje Bolag, eller gemensamt för underkoncern, där bl.a. 

uppdraget preciseras. 

 

Ägardirektiv till delägda bolag ska förankras hos respektive delägare. Kan enighet 

inte uppnås framläggs ägardirektivet för beslut på bolagsstämma. 

 

Under verksamhetsåret kan kommunfullmäktige besluta att revidera ett specifikt 

ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga om organisation eller 

verksamhet. 

 

2.1.3 Val av styrelse, revisor och lekmannarevisorer 

 

Kommunfullmäktige ska utse kommunens styrelseledamöter och suppleanter i 

både majoritetsägda och minoritetsägda bolag. Sedan val till kommunfullmäktige 

ägt rum ska nya styrelser utses. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i 

Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
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till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunens och Bolagens revision ska samordnas. Detta ska gå till så att 

kommunfullmäktige uppdrar åt revisorskollegiet att upphandla revisionstjänster 

gemensamt med  Bolagen. Kommunfullmäktige utser bland kommunens revisorer 

två lekmannarevisorer och två revisorssuppleanter. 

 

För delägda bolag ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant om 

detta är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning. 

 

Kommunfullmäktiges beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska anmälas på 

årsstämman. 

 

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer med grunderna för arvode och andra 

ersättningar som ska utgå till styrelseledamöter och suppleanter som utses av 

fullmäktige. Formellt beslut om arvode och ersättning fattas av bolagsstämma. 

Fullmäktige ska även i riktlinjerna fastställa huruvida ansvarsförsäkring ska 

tecknas för styrelseledamöter som utses av fullmäktige. 

 

2.1.4 Budget och ekonomiska frågor 

 

Kommunfullmäktige beslutar om budget för kommunen och i förekommande fall 

om årliga kapitaljusteringar för enskilda bolag. 

 

Kommunfullmäktige fastställer årliga budgetdirektiv som en del i beslut om 

övergripande strategier och budget. Budgetdirektiven för Bolagen anger mål, 

inriktning och resultatkrav för Bolagens verksamhet både för budgetåret och för 

ytterligare två år. 

 

Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 

internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 

kommunfullmäktige ställt upp. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor 

som ska gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank. 

Koncernbolagen ska aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet 

inför kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas 

på bolagsstämma. 

 

2.1.5 Instruktioner till stämmoombuden 

 

 

2.1.6 Rätt att väcka ärende hos kommunfullmäktige 

 

Bolagen ska i enlighet med vad som följer av 5 kap. 22 § punkt 5 kommunallagen på eget initiativ hos 

kommunfullmäktige få väcka ärenden som bolagens respektive styrelser bedömer utgör frågor av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådant initiativ får väckas av respektive bolags 

styrelse. 
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2.2 Kommunstyrelsen 

 
2.2.1 Allmänt 

 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges 

reglemente för kommunstyrelsen leda arbetet med och samordna utformningen av 

övergripande vision, mål, behandling av frågor av policykaraktär, riktlinjer och 

ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, inklusive 

bolagssektorn. Kommunstyrelsen ska vidare leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över bl.a. kommunens bolags 

verksamheter. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att planera och genomföra strategisk 

planeringsdialog med Koncernbolagen med fokus på ägardirektiv, 

kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplan/affärsplan, större investeringar, 

väsentliga risker, viktiga policyfrågor samt frågor av större vikt som ska 

underställas kommunfullmäktig. 

Kommunstyrelsen ska utöva aktiv ledning, styrning, tillsyn och uppföljning av 

Koncernbolagen. Detta innebär bl.a. att kommunstyrelsen löpande ska följa 

Koncernbolagens verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål samt 

styrelsernas och bolagsledningens skötsel av bolagsverksamheten. 

Kommunstyrelsen ska årligen genomföra en dokumenterad uppföljning av de 

mål som framgår i respektive Koncernbolags verksamhetsplan/affärsplan. 

2.2.2 Uppsiktsplikt 
 

Kommunstyrelsen åläggs i 6 kap. 1 § kommunallagen att ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen på samma sätt som 

styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 

innebär att kommunstyrelsen ska leda och samordna fortlöpande tillsyn, hålla sig 

informerad om de kommunala bolagens verksamheter och hur de uppfyller 

gällande lagstiftning samt att pröva om bolagens verksamheter har varit förenliga 

med de kommunala ändamålen med verksamheterna. I tillsynen ligger också 

kontroll av de kommunala bolagens efterlevnad av de styrdokument som uppställs 

för bolagen av kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen ska också enligt kommunfullmäktiges reglemente ha uppsikt 

över de kommunala bolagens verksamhet avseende övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen samt se till att uppföljning och avrapportering sker till 

fullmäktige om hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska utvecklingen 

och ställningen. Kommunstyrelsen ska lägga upp ett fungerande system för hur 

den fortlöpande uppföljningen och tillsynen av bolagen ska gå till. 

 

2.2.3 Styrfunktion 

 

 

Kommunstyrelsen bereder och lämnar förslag i bolagsfrågor som ska underställas 

kommunfullmäktige för beslut enligt 10 kap. 3 § kommunallagen samt i andra 

beslut som ska fattas av kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsen utfärdar bestämmelser för Bolagen, efter delegation av 

Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Verksamhets- och resultatuppföljning 

 

Kommunstyrelsen ska i delårsrapporter som under året vid två tillfällen upprättas 

till kommunfullmäktige, januari april, respektive januari – augusti, upprätta en 

samman- ställd redovisning inkl. de kommunala bolagen. Delårsrapporterna ska 

även innehålla en helårsprognos för respektive bolag. 

2.2.5 Årlig utvärdering 

 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen årligen bedöma om den verksamhet 

som bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Denna bedömning ska rapporteras till kommunfullmäktige i 

samband med årsredovisningen. Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag 

under året har avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 

kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 

verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Bedömningen ska bl.a. göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 

och från lekmannarevisorerna. 

 

2.2.6 Uppgift enligt speciallagstiftning 

 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt säkerhetsskyddslagen för kommunens skydd 

och för tillsyn av säkerhetsskydd inom de kommunala bolagen. 

 

2.2.7 Val av stämmoombud och instruktioner 

 

 

Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte 

kommunfullmäktige beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls 

per capsulam ska kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa 

sammanträden, hur kallelse ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om 

dagordningen för sammanträdet samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna 

ska ha. Fullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.  

 

Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud 

och utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt 

framgår hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om 

instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller annars större vikt är rätten att utfärda instruktion förbehållen 

kommunfullmäktige. 

 

2.2.8 Planerings- och uppföljningsdialoger 

 

Kommunstyrelsen ska i planerings- och uppföljningssyfte under året hålla 
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planerings-      och uppföljningsdialoger med de kommunala bolagen i enlighet 

med särskilt upprättad plan. Dessa dialoger ska ha sin utgångspunkt i möten 

där bolagsstyrelserna möter kommunstyrelsenr i syfte att stärka och tydliggöra 

den politiska styrningen av Bolaget. Planeringsdialogerna ska ha god 

framförhållning, vara strukturerade med i förväg känd och från 

kommunstyrelsen utsänd dagordning med frågor och fördjupningsområden 

som ska behandlas. Genomförandet av planering- och uppföljningsdialogerna 

ska utvärderas av kommunstyrelsen i dialog med de kommunala bolagen. 

Uppföljningsdialogerna är utgör ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

 

Uppföljningsdialoger utgörs bl.a. av den årliga Företagsdagen. 

Uppföljningsdialogerna utgör en del av den informationsinsamling som genomförs för att 

kommunstyrelsen ska kunna utföra sin löpande uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska om den 

upptäcker eventuella brister utan dröjsmål vidta de åtgärder den finner nödvändiga för att bristerna 

ska åtgärdas. 

Det är angeläget att det uppföljnings- och planeringssystem som följer av 

kommunstyrelsens ledningsfunktion i första hand bygger på samråd och dialog 

mellan kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. Samråd i form av en 

planeringsdialog bör avse bl.a. ägardirektiv, kommunfullmäktiges budget, 

verksamhetsplan, affärsplan, större investeringar, väsentliga risker, viktiga 

policyfrågor samt frågor av större vikt på lång eller kort sikt, som ska underställas 

kommunfullmäktige 

 

 

2.2.9 Delegation 

 

Kommunstyrelsen kan uppdra styrfunktionen åt Koncernmoderbolaget samt att ta 

fram underlag för uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen kan bestämma att 

Koncernmoderbolaget själv avgör vilken information och redovisning som krävs, 

vilka former som ska användas och frekvensen i informationsflödet. Detta ska ske 

efteri samråd med Koncernbolagen, då även sekretessfrågorna måste 

uppmärksammasbeaktas. 

 
2.3 Koncernmoderbolaget 

 
2.3.1 information och operativ styrning 

 

Kommunfullmäktige har genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i de flesta 

av de kommunala bolagen till Koncernmoderbolaget, uppdragit åt 

Koncernmoderbolaget att svara för det direkta formella ägandet av 

Koncernbolagen. 

 

 

Koncernmoderbolaget planerar och genomför på kommunstyrelsens uppdrag 

strategisk planeringsdialog med Koncernbolagen. 

 

3 Ledningsfunktionen för delägda bolag 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att leda och samordna samt ha fortlöpande 
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uppsikt över verksamheten i de bolag, som kommunen delvis äger eller annars har 

intresse i. Ledningsfunktionen ändras när kommunen inte är ensam ägare av 

bolaget utan samverkar med annan, som exempelvis i VA-bolag och 

entreprenadbolag inom energisektorn. Kommunen ska verka för att de synsätt och 

regler som anges i denna bolagspolicy ska tillämpas även i förhållande till de 

delägda bolagen. I vilken utsträckning Bolagspolicyn kan tillämpas beror på 

storleken på ägandet, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det är då 

mycket viktigt att kommunens intressen i väsentliga frågor läggs fast i 

aktieägaravtal med övriga aktieägare innan verksamheten påbörjas. I 

aktieägaravtalet regleras vad delägarna  är överens om kring styrning, finansiering 

och kontroll av bolaget. Härigenom förhindras att aktiebolagslagens röstregler, 

som bygger på majoritetsprincipen, leder till oönskade konsekvenser för 

minoritetsägarna. Samtliga aktieägaravtal för  bolag där kommunen eller 

kommunens bolag är majoritetsägare ska godkännas av  kommunfullmäktige. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-02-07 Dnr KS 2021/00379 

  

 

Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av ägardirektiv och bolagsordning för 

Uddevalla Hamnterminal AB och dotterbolaget Swanfalk 

Shipping AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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1 Bakgrund 

De förslag på åtgärder som rekommenderas nedan har tagits fram med utgångspunkt i 

det uppdrag om en mer omfattande översyn i syfte att uppdatera bolagsdokumenten 

efter dagens förutsättningar och behov, som kommunfullmäktige antog den 10 juni 

2021. Genomlysning har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 

Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 

bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

2 Sammanfattning  

Generellt håller de bolagshandlingar som granskats en god nivå både vad gäller dess 

ändamålsenlighet och dess följsamhet i förhållande till kommunallag och 

aktiebolagslag. Trots detta föreslås att bolagsdokumenten justeras och revideras.  

Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 

av de föreslagna förändringarna är föranleda av att aktuella skrivningar inte till fullo 

uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 

ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta.  

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 

ändamålsenlig styrning av bolagen.  

De förändringar som föreslås är i korthet:  

• Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 

• Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings 

AB bör förändras. 

• Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör förstärkas. 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör förtydligas 

• Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas. 

• Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas. 

• Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål 
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3 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla 

Utvecklings AB bör förändras 

3.1 Förslag på åtgärder 

Ägarrollen föreslås fördelas mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB 

på sådant sätt att kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska rollen och 

Uddevalla Utvecklings AB för den finansiella rollen. 

I korthet innebär förslaget att kommunstyrelsen ska leda arbetet med att utforma 

övergripande visioner, strategier och mål för koncernbolagen samt se till att dessa 

visioner och mål passar ihop och utgör en naturlig del av hela den kommunala 

verksamheten inklusive kommunens företag, stiftelser och förbund 

(’kommunkoncernen’). Förslaget innebär också att Uddevalla Utvecklings AB i sin 

nya roll kommer att få en tydligare roll i att löpande bedöma koncernbolagens 

ekonomiska ställning, stödja bolagen i dess arbete med att iaktta en god 

ekonomisk hushållning samt att kontrollera och följa upp.  

En fördelning i enlighet med förslaget stämmer bra överens med de legala krav som 

ställs på kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB:s styrelse i kommunallagen 

och aktiebolagslagen. Det är rimligt och ändamålsenligt att det är förtroendevalda och 

inte tjänstemän som ansvarar för koncernbolagens visioner och strategier.  

4 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 

4.1 Övergripande förslag 

Kommunens möjlighet till inflytande och kontroll över koncernbolagen är genom de 

bolagsdokument som finns relativt goda. I vissa avseende bör dock dessa dokument 

förtydligas för att på så sätt stärka kommunens möjlighet att utöva inflytande över 

koncernbolagens verksamheter. Kommunens möjlighet att direkt eller indirekt via 

Uddevalla Utvecklings AB utöva kontroll över koncernbolagen bör också stärkas. 

Kommunstyrelsens roll och förutsättningar för att utöva uppsikt enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 

kommunallagen bör fördjupas. 

Mot bakgrund av att frågan om vad som är en fråga av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt ska prövas från kommunens perspektiv bör bolagets styrelse i 

första hand samråda med kommundirektör och i andra hand kommunstyrelsen. 

  

4.2 Förslag på åtgärder  

4.2.1 Beredningsprocessen avseende ärenden som ska underställas 

kommunfullmäktige bör ses över 

Innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts. Generellt bereds 

ärenden som avgörs av kommunfullmäktige av kommunstyrelsen som också generellt 
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alltid har rätt att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan. Mot bakgrund av den 

roll som kommunstyrelsen har i förhållande till koncernbolagen är det rimligt och 

ändamålsenligt att kommunstyrelsen ansvarar för beredningen av ärenden som ska 

underställas kommunfullmäktige. För att beredningen ska uppnå den kvalité som krävs 

bör koncernbolagen åläggas att bistå kommunstyrelsen i den utsträckning som är 

nödvändig.  

4.2.2 Koncernbolagens skyldighet att förse olika granskningsorgan med 

information bör förtydligas 

Det bör förtydligas att koncernbolagen till revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 

ska lämna den information och de handlingar som dessa behöver för att kunna utföra 

sina respektive uppdrag.  

4.2.3 Bolagen bör ges möjlighet att initiera ärenden hos fullmäktige  

Bolagen har rätt att väcka ärende i kommunfullmäktige för de ärendetyper som 

kommunfullmäktige beslutat om. Denna rätt har införts i kommunallagen mot bakgrund 

av de kommunala bolagens skyldighet att låta kommunfullmäktige ta ställning i frågor 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Mot denna bakgrund och i 

syfte att stärka förutsättningarna för att kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta 

ställning i de ärende då så krävs förslås bolagen ges rätt att i dessa frågor väcka ärende 

hos kommunfullmäktige. 

4.2.4 Kommunens dialog med koncernbolagen bör stärkas och förtydligas    

En mycket viktig, för att inte säga avgörande, komponent för att kommunen ska kunna 

utöva en god och ändamålsenlig styrning över sina bolag är att det finns en aktiv och 

innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen. För att underlätta att sådan dialog 

kan ske föreslås att:  

(a) Kommunstyrelsen ska ansvara för att det finns en god uppföljnings- och 

planeringsdialog med samtliga koncernbolag. Kommunstyrelsen ska upprätta en 

plan för hur dessa dialoger ska genomföras. Genomförandet av uppföljnings- och 

planeringsdialog ska utvärderas i dialog med koncernbolagen. Uppföljnings- och 

planeringsdialogerna utgör en del av den löpande uppsiktsplikt som 

kommunstyrelsen ansvarar för enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. 

(b) Bolagen ska aktivt delta i de dialoger som kommunstyrelsen planerar och 

genomför och ska tillhandahålla den information som behövs för att dialogerna 

ska kunna genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 

planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen.  

(c) Samråd med kommunstyrelsen bör inte endast ske vid tillsättande av vd utan 

även vid tillsättande av eventuell vice vd samt vid entledigande av vd och 

eventuell vice vd. 

4.2.5 Uddevalla Utvecklings AB:s roll att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen bör förtydligas  

Koncernbolagen representerar stora värden och det är därför av stor vikt att den 

finansiella kontroll och uppföljning som görs genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 
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Uddevalla Utveckling AB:s roll och uppdrag att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen samt ge stöd till dessa bör därför förtydligas. Mot denna bakgrund 

föreslås nya skrivningar i Generellt ägardirektiv och i Specifikt ägardirektiv för 

Uddevalla Utvecklings AB. 

4.2.6 Förutsättningarna för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin 

uppsiktsplikt bör stärkas 

Kommunstyrelsen har en i kommunallagen fastslagen uppsiktsplikt och det är av vikt 

för kommunen som helhet att denna uppsikt utövas på ett ändamålsenligt sätt. För att 

stärka och fördjupa kommunstyrelsens möjlighet att utöva sin lagstadgade uppsiktsplikt 

föreslås följande:  

(d) Kommunstyrelsen bör löpande överväga möjligheten att lämna särskilda 

granskningsinstruktioner till de lekmannarevisorer som utsetts i koncernbolagen. 

Sådan särskild granskning kan t.ex. bestå i att utreda huruvida visst bolag bedrivit 

sin verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen eller granskning av 

vilka åtgärder koncernbolagen har vidtagit för att säkerställa att 

offentlighetsprincipen efterföljs. Eventuella instruktioner lämnas formellt av 

kommunfullmäktige.  

(e) Det bör förtydligas att lekmannarevisorerna ska bidra med information och 

dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning som detta är nödvändigt för att 

kommunstyrelsen ska kunna utföra sin uppsiktsplikt.  

(f) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen avgör vilken information som 

koncernbolagen måste lämna till kommunstyrelsen för att uppsiktsplikten ska 

kunna genomföras. 

(g) Det bör förtydligas att de ägar-, planerings- och uppföljningsdialoger som 

kommunstyrelsen genomför tillsammans med koncernbolagen utgör en viktig del 

av uppsiktsplikten och att kommunstyrelsen om den upptäcker eventuella brister 

ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.  

(h) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen uppsiktsplikt innefattar en bedömning 

av huruvida den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

5 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma 

bör ses över 

5.1 Förslag på åtgärder 

Koncernbolagen har endast en ägare och kan på års- och bolagsstämma inte företrädas 

av mer än ett ombud. Eventuell politisk debatt avseende hur visst på bolagsstämma 

förekommande ärende ska avgöras bör ske på det kommunfullmäktige- respektive 

kommunstyrelsesammanträde vid vilket ombudsinstruktion för aktuell bolagsstämma 

tas fram. Mot denna bakgrund får det anses ändamålsenligt att års- och bolagsstämma 

endast genomförs i fysisk form då detta är särskilt påkallat. För att säkerställa att 
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allmänheten och förtroendevalda har en fortsatt god insyn i koncernbolagen och dess 

verksamhet föreslås den informella ägarstyrningen förstärkas enligt punkt 4.2.5 ovan.  

5.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokumenten  

Följande nya stycken bör införas i Bolagspolicyn i punkt 2.2.7 och i Generellt 

ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte kommunfullmäktige 
beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls per capsulam ska 
kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa sammanträden, hur kallelse 
ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om dagordningen för sammanträdet 
samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna ska ha. Fullmäktiges beslut ska 
fastställas på bolagsstämma.”  

• Nytt stycke 

”Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud och 
utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen omfattar 
hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt är 
rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.” 

6 Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör 

förtydligas 

6.1 Förslag på åtgärder 

Vilket kreditutrymme, vilken räntenivå samt vilka övriga villkor som ska gälla för 

koncernbolagens nyttjande av kommunens internbank bör förtydligas. Det bör även 

förtydligas vilken besluts- och beredningsprocessen som gäller vid fastställande av 

villkor för nyttjande av internbanken.  

6.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Följande nya stycken bör införas i både Bolagspolicyn och i Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.”  

• Nytt stycke 
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”Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska 
gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank. Koncernbolagen ska 
aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.” 

7 Koncernbolagens arbete med hållbarbarhet bör 
förstärkas 

7.1 Förslag på åtgärder 

Det finns ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och det kan numera argumenteras för att 

god ägarstyrning inkluderar ett fokus på dessa frågor. I vissa verksamheter krävs att en 

hållbarhetsredovisning tas fram för att granskas av revisionen.  

Mot denna bakgrund finns det anledning att förtydliga för koncernbolagen att dessa har 

ett ansvar för dessa frågor. De frågor som koncernbolagen bör beakta i sin verksamhet 

är att skapa miljömässig hållbarhet (vattenanvändning, föroreningar och utsläpp, ren 

teknologi, klimatpåverkan och klimatsmarta alternativ) och social hållbarhet (mänskliga 

rättigheter, samhällsutveckling, diskriminering, ersättning till anställda, 

arbetslivsrelationer och arbetsmiljö). 

7.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och 
social hållbarhet. Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för 
kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

 

8 Koncernbolagens arbete mot korruption bör förstärkas 

8.1 Förslag på åtgärder 

Korruption, jäv och mutor är något som förekommer i alla branscher. I offentlig 

verksamhet får det anses extra viktigt att det bedrivs ett aktivt arbete för att hindra att 

detta och annan förtroendeskadlig och brottslig verksamhet förekommer. 

Koncernbolagen bör mot denna bakgrund åläggas att vidta åtgärd för att förhindra 

förekomsten av korruption, mutor och jäv i sina respektive bolag.  

8.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 
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”Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i 
bolaget och ska anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska 
årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

• Nytt stycke 

”Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation 
där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande 
anmäla att risk för jäv kan föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa 
frågan om jäv för enskild ledamot i visst ärende.” 

• Nytt stycke 

”Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv 
föreligger, får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som 
föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och 
får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då ärendet hanteras.” 

9 Övriga förslag på justeringar i bolagsdokumenten 

9.1 Övergripande förslag 

9.1.1 Bolagspolicyn bör förtydligas och endast omfatta kommunen 

De bolagsdokument som tagits fram av kommunen utgör väldigt viktiga styrdokument 

för såväl koncernbolagen som för kommunen själv. Mot denna bakgrund är det 

angeläget om att dessa bolagsdokument är tydliga och enkla att tillgodogöra sig. Mot 

denna bakgrund föreslås att Bolagspolicyn förtydligas på så sätt att den endast styr 

kommunens interna förhållningssätt gentemot koncernbolagen. Ändringen är även 

föranled av den omständigheten att ägarstyrning enligt aktiebolagslagen endast kan utgå 

från bolagsstämma.  

9.1.2 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

Koncernbolagen omfattas av offentlighetsprincipen och måste som en del av detta 

säkerställa att dess allmänna handlingar arkiveras på ett korrekt sätt. Det får anses 

ändamålsenligt att koncernbolagen tillämpar samma arkivreglemente som gäller i 

kommunen. För att förtydliga att koncernbolagen tillämpar kommunens 

arkivreglemente bör detta anges i ägardirektiv.  

9.1.3 Samarbetet mellan kommunen och koncernbolagen bör förstärkas 

Förslag till åtgärder 

Det bör i bolagsdokumenten förtydligas att koncernbolagen, i den utsträckning detta är 

möjligt enligt lag, bör samverka med kommunen och övriga koncernbolag för att på så 

sätt uppnå större effektivitet och nytta till gagn för kommunens medlemmar. Sådant 

samarbete kan avse t.ex. gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, stöd- och 

supportfunktioner.  



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för SwanFalk Shipping AktiebolagB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är SwanFalk Shipping Aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att bedriva klarerings- och speditionsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet, 

samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att främja Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet och en god logistik 

i Uddevalla hamn genom till verksamheterna anknytande klarerings- och speditionstjänster. 

 

Bolaget ska i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 



 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 



 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 



 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AktiebolagB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Hamnterminal Aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller 

andelar i företag, att äga och förvalta Uddevalla hamns anläggningar, bedriva stuveri-, terminal- och 

annan hamnverksamhet samt bedriva speditions- och klareringsverksamhet, jämte därmed förenlig 

verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att förvalta och utveckla Uddevalla hamn och dess anläggningar, utföra Uddevalla 

kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur och god logistik i Uddevalla 

hamn. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. 



 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 24 000 aktier och högst 96 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 



 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 



 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB OCH SWANFALK SHIPPING 

AB 
 

 
1. Bolagent som en del av den 

kommunala organisationen 

Uddevalla Hamnterminal AB (”Hamnterminalen”) är ett helägt dotterbolag till 

Uddevalla Utvecklings AB (”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av 

Uddevalla kommun. I koncernen Uddevalla Hamnterminal AB ingår det 

helägda dotterbolaget Swanfalk Shipping AB (”Swanfalk”). 

Hamnterminalen och Swanfalk (gemensamt ”Bolagen”) verksamhet styrs av 

lag och författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges beslutade 

generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller för 

kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 

Bolagen ska följa Uddevalla kommuns bolagspolicy. 

 

Av det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas dessa organ för beslut. Det nu förevarande 

specifika ägardirektiv för Hamnterminalen och Swanfalk följer den beslutade rollfördelningen. 
 

Dokumenttyp: Ägardirektiv 

Dnr: 2021/00377 

Antagen av: Kommunfullmäktige 

Antagen: 2015-10-14 § 248 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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2. Föremålet för Bolagents verksamhet 
 

Föremålet för Bolagens verksamhet anges i bolagsordningen. Bolagen får inte bedriva verksamhet 

som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

Hamnterminalen har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av 

aktier eller andelar i företag, att äga och förvalta Uddevalla hamns anläggningar, bedriva stuveri-, 

terminal- och annan hamnverksamhet samt bedriva speditions- och klareringsverksamhet, jämte 

därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

Swanfalk har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att bedriva klarerings-, och 

speditionsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter 

förenliga verksamheter. 

 

Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheterna ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

3. Föremålet Ändamålet för Bolagents verksamhet  
 

Ändamålen med Hamnterminalens verksamhet är att förvalta och utveckla Uddevalla hamn och dess 

anläggningar, utföra Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur 

och god logistik i Uddevalla hamn. 

 

Ändamålet med Swanfalks verksamhet är att bedriva klarerings-, och speditionsrörelse jämte därmed 

förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter.  

Skulle Bolagen likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB. 
 

4. Grundläggande principer för Bolagents verksamhet 
 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagen ska i övrigt sin verksamhet följa 

de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. 

 

Bolagen får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

5. Uppdraget 
 

Bolagen ska vara effektiva hamnbaserade logistikföretag och nav för intermodala lösningar, med 

terminal för transporter med fartyg, tåg och bil, Verksamheten ska ständigt utvecklas på marknaden 

avseende logistik, infrastruktur och produktivitet. 

 

Bolagen ska ansvara för förvaltning och utveckling av mark- och vatten- områden och byggnader, så 

att dessa används på ett optimalt sätt utifrån hamnverksamhetens behov och ett hållbarhets- och 

lönsamhetsperspektiv. 

 

Hamnterminalen Bolaget ska fastställa hamntaxa. 

 

Hamnterminalen Bolaget har ansvar att utöva tillsyn och trafikledning inom hamnområdet, tillse att 

hamnordningen efterlevs samt svara för övergripande säkerhetsfrågor i farleder och i hamnområdet i 



3 (4) 

 

nära samarbete med berörda. 

Hamnterminalen Bolaget ska förverkliga kommunens ambitioner med hamn- och 

logistikverksamheten genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och internationell 

marknadsföring samt genom strategisk samverkan och samarbete. 

 

Hamnterminalen Bolaget ska i nära samverkan med kommunen, regionala organ och statliga 

myndigheter verka för en infrastruktur som ger god tillgänglighet till hamnområdet och 

förutsättningar för intermodala transportlösningar. 

 

Hamnterminalen Bolaget ska fortlöpande bevaka och överväga strategiska utvecklingsfrågor. 

 

En nära och förtroendefull samverkan med terminaloperatörer och övriga aktörer är avgörande för 

hamnens fortsatta utveckling. Hamnterminalen Bolaget ska medverka till att skapa forum för 

samverkan kring väsentliga frågor såsom strategiska investeringar, internationell marknadsföring samt 

utveckling av hamn- och logistiktjänster. 

 

Hamnterminalen Bolagets ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla 

verksamheter bedriva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete som syftar till att minimera negativ 

miljöpåverkan. 

 

Hamnterminalen Bolaget ska aktivt, och i nära samverkan med kommunen, verka för en för 

kommunen och bolaget positiv utveckling ifråga om nationella och internationella förhållanden 

gällande hamnverksamhet med konsekvenser för exempelvis lagstiftning, direktiv och annat 

regelverk. 

 

Hamnterminalen Bolaget ska vårda och bevaka kännetecknen ”Uddevalla Hamnterminal”, ”Uddevalla 

Hamn” och ”Swanfalk Shipping”. 

 

Bolagent är skyldigat att utföra de uppdrag som Bolaget de tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

6. Ekonomiska mål 
 

Bolagents ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. Bolagen 

ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för att dels 

Bolagen aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. 

Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta 

egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 

Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet om 35-40 % (soliditeten 

beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för latent skatt, i 

förhållande till balansomslutningen). 

 

Kommunfullmäktige åsätter Bolagen ett mål för bolagets avkastning (räntabilitet) i förhållande till 

Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och finansiella intäkter jämfört med 

balansomslutningen. Det är summan av Bolagens hela verksamhet som skall motsvara avkastningen. 

Bolagen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden. Målet för 

Bolagen är räntabilitet på totalt kapital ska uppgå till 8 procent, dock lägst 5 procent. 

Bolagens resultat ska varje år disponeras så att de långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska 

ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan uppfyllas. 

 

7. Implementering 
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Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag.Bolagen. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 

bolagsordning för Uddevalla Energi AB och dotterbolag 

Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, 

Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
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1 Bakgrund 

De förslag på åtgärder som rekommenderas nedan har tagits fram med utgångspunkt i 

det uppdrag om en mer omfattande översyn i syfte att uppdatera bolagsdokumenten 

efter dagens förutsättningar och behov, som kommunfullmäktige antog den 10 juni 

2021. Genomlysning har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 

Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 

bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

2 Sammanfattning  

Generellt håller de bolagshandlingar som granskats en god nivå både vad gäller dess 

ändamålsenlighet och dess följsamhet i förhållande till kommunallag och 

aktiebolagslag. Trots detta föreslås att bolagsdokumenten justeras och revideras.  

Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 

av de föreslagna förändringarna är föranleda av att aktuella skrivningar inte till fullo 

uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 

ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta.  

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 

ändamålsenlig styrning av bolagen.  

De förändringar som föreslås är i korthet:  

• Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 

• Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings 

AB bör förändras. 

• Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör förstärkas. 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör förtydligas 

• Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas. 

• Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas. 

• Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål 
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3 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla 

Utvecklings AB bör förändras 

3.1 Förslag på åtgärder 

Ägarrollen föreslås fördelas mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB 

på sådant sätt att kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska rollen och 

Uddevalla Utvecklings AB för den finansiella rollen. 

I korthet innebär förslaget att kommunstyrelsen ska leda arbetet med att utforma 

övergripande visioner, strategier och mål för koncernbolagen samt se till att dessa 

visioner och mål passar ihop och utgör en naturlig del av hela den kommunala 

verksamheten inklusive kommunens företag, stiftelser och förbund 

(’kommunkoncernen’). Förslaget innebär också att Uddevalla Utvecklings AB i sin 

nya roll kommer att få en tydligare roll i att löpande bedöma koncernbolagens 

ekonomiska ställning, stödja bolagen i dess arbete med att iaktta en god 

ekonomisk hushållning samt att kontrollera och följa upp.  

En fördelning i enlighet med förslaget stämmer bra överens med de legala krav som 

ställs på kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB:s styrelse i kommunallagen 

och aktiebolagslagen. Det är rimligt och ändamålsenligt att det är förtroendevalda och 

inte tjänstemän som ansvarar för koncernbolagens visioner och strategier.  

4 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 

4.1 Övergripande förslag 

Kommunens möjlighet till inflytande och kontroll över koncernbolagen är genom de 

bolagsdokument som finns relativt goda. I vissa avseende bör dock dessa dokument 

förtydligas för att på så sätt stärka kommunens möjlighet att utöva inflytande över 

koncernbolagens verksamheter. Kommunens möjlighet att direkt eller indirekt via 

Uddevalla Utvecklings AB utöva kontroll över koncernbolagen bör också stärkas. 

Kommunstyrelsens roll och förutsättningar för att utöva uppsikt enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 

kommunallagen bör fördjupas. 

Mot bakgrund av att frågan om vad som är en fråga av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt ska prövas från kommunens perspektiv bör bolagets styrelse i 

första hand samråda med kommundirektör och i andra hand kommunstyrelsen. 

  

4.2 Förslag på åtgärder  

4.2.1 Beredningsprocessen avseende ärenden som ska underställas 

kommunfullmäktige bör ses över 

Innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts. Generellt bereds 

ärenden som avgörs av kommunfullmäktige av kommunstyrelsen som också generellt 
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alltid har rätt att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan. Mot bakgrund av den 

roll som kommunstyrelsen har i förhållande till koncernbolagen är det rimligt och 

ändamålsenligt att kommunstyrelsen ansvarar för beredningen av ärenden som ska 

underställas kommunfullmäktige. För att beredningen ska uppnå den kvalité som krävs 

bör koncernbolagen åläggas att bistå kommunstyrelsen i den utsträckning som är 

nödvändig.  

4.2.2 Koncernbolagens skyldighet att förse olika granskningsorgan med 

information bör förtydligas 

Det bör förtydligas att koncernbolagen till revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 

ska lämna den information och de handlingar som dessa behöver för att kunna utföra 

sina respektive uppdrag.  

4.2.3 Bolagen bör ges möjlighet att initiera ärenden hos fullmäktige  

Bolagen har rätt att väcka ärende i kommunfullmäktige för de ärendetyper som 

kommunfullmäktige beslutat om. Denna rätt har införts i kommunallagen mot bakgrund 

av de kommunala bolagens skyldighet att låta kommunfullmäktige ta ställning i frågor 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Mot denna bakgrund och i 

syfte att stärka förutsättningarna för att kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta 

ställning i de ärende då så krävs förslås bolagen ges rätt att i dessa frågor väcka ärende 

hos kommunfullmäktige. 

4.2.4 Kommunens dialog med koncernbolagen bör stärkas och förtydligas    

En mycket viktig, för att inte säga avgörande, komponent för att kommunen ska kunna 

utöva en god och ändamålsenlig styrning över sina bolag är att det finns en aktiv och 

innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen. För att underlätta att sådan dialog 

kan ske föreslås att:  

(a) Kommunstyrelsen ska ansvara för att det finns en god uppföljnings- och 

planeringsdialog med samtliga koncernbolag. Kommunstyrelsen ska upprätta en 

plan för hur dessa dialoger ska genomföras. Genomförandet av uppföljnings- och 

planeringsdialog ska utvärderas i dialog med koncernbolagen. Uppföljnings- och 

planeringsdialogerna utgör en del av den löpande uppsiktsplikt som 

kommunstyrelsen ansvarar för enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. 

(b) Bolagen ska aktivt delta i de dialoger som kommunstyrelsen planerar och 

genomför och ska tillhandahålla den information som behövs för att dialogerna 

ska kunna genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 

planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen.  

(c) Samråd med kommunstyrelsen bör inte endast ske vid tillsättande av vd utan 

även vid tillsättande av eventuell vice vd samt vid entledigande av vd och 

eventuell vice vd. 

4.2.5 Uddevalla Utvecklings AB:s roll att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen bör förtydligas  

Koncernbolagen representerar stora värden och det är därför av stor vikt att den 

finansiella kontroll och uppföljning som görs genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 
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Uddevalla Utveckling AB:s roll och uppdrag att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen samt ge stöd till dessa bör därför förtydligas. Mot denna bakgrund 

föreslås nya skrivningar i Generellt ägardirektiv och i Specifikt ägardirektiv för 

Uddevalla Utvecklings AB. 

4.2.6 Förutsättningarna för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin 

uppsiktsplikt bör stärkas 

Kommunstyrelsen har en i kommunallagen fastslagen uppsiktsplikt och det är av vikt 

för kommunen som helhet att denna uppsikt utövas på ett ändamålsenligt sätt. För att 

stärka och fördjupa kommunstyrelsens möjlighet att utöva sin lagstadgade uppsiktsplikt 

föreslås följande:  

(d) Kommunstyrelsen bör löpande överväga möjligheten att lämna särskilda 

granskningsinstruktioner till de lekmannarevisorer som utsetts i koncernbolagen. 

Sådan särskild granskning kan t.ex. bestå i att utreda huruvida visst bolag bedrivit 

sin verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen eller granskning av 

vilka åtgärder koncernbolagen har vidtagit för att säkerställa att 

offentlighetsprincipen efterföljs. Eventuella instruktioner lämnas formellt av 

kommunfullmäktige.  

(e) Det bör förtydligas att lekmannarevisorerna ska bidra med information och 

dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning som detta är nödvändigt för att 

kommunstyrelsen ska kunna utföra sin uppsiktsplikt.  

(f) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen avgör vilken information som 

koncernbolagen måste lämna till kommunstyrelsen för att uppsiktsplikten ska 

kunna genomföras. 

(g) Det bör förtydligas att de ägar-, planerings- och uppföljningsdialoger som 

kommunstyrelsen genomför tillsammans med koncernbolagen utgör en viktig del 

av uppsiktsplikten och att kommunstyrelsen om den upptäcker eventuella brister 

ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.  

(h) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen uppsiktsplikt innefattar en bedömning 

av huruvida den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

5 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma 

bör ses över 

5.1 Förslag på åtgärder 

Koncernbolagen har endast en ägare och kan på års- och bolagsstämma inte företrädas 

av mer än ett ombud. Eventuell politisk debatt avseende hur visst på bolagsstämma 

förekommande ärende ska avgöras bör ske på det kommunfullmäktige- respektive 

kommunstyrelsesammanträde vid vilket ombudsinstruktion för aktuell bolagsstämma 

tas fram. Mot denna bakgrund får det anses ändamålsenligt att års- och bolagsstämma 

endast genomförs i fysisk form då detta är särskilt påkallat. För att säkerställa att 
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allmänheten och förtroendevalda har en fortsatt god insyn i koncernbolagen och dess 

verksamhet föreslås den informella ägarstyrningen förstärkas enligt punkt 4.2.5 ovan.  

5.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokumenten  

Följande nya stycken bör införas i Bolagspolicyn i punkt 2.2.7 och i Generellt 

ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte kommunfullmäktige 
beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls per capsulam ska 
kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa sammanträden, hur kallelse 
ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om dagordningen för sammanträdet 
samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna ska ha. Fullmäktiges beslut ska 
fastställas på bolagsstämma.”  

• Nytt stycke 

”Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud och 
utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen omfattar 
hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt är 
rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.” 

6 Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör 

förtydligas 

6.1 Förslag på åtgärder 

Vilket kreditutrymme, vilken räntenivå samt vilka övriga villkor som ska gälla för 

koncernbolagens nyttjande av kommunens internbank bör förtydligas. Det bör även 

förtydligas vilken besluts- och beredningsprocessen som gäller vid fastställande av 

villkor för nyttjande av internbanken.  

6.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Följande nya stycken bör införas i både Bolagspolicyn och i Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.”  

• Nytt stycke 
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”Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska 
gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank. Koncernbolagen ska 
aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.” 

7 Koncernbolagens arbete med hållbarbarhet bör 
förstärkas 

7.1 Förslag på åtgärder 

Det finns ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och det kan numera argumenteras för att 

god ägarstyrning inkluderar ett fokus på dessa frågor. I vissa verksamheter krävs att en 

hållbarhetsredovisning tas fram för att granskas av revisionen.  

Mot denna bakgrund finns det anledning att förtydliga för koncernbolagen att dessa har 

ett ansvar för dessa frågor. De frågor som koncernbolagen bör beakta i sin verksamhet 

är att skapa miljömässig hållbarhet (vattenanvändning, föroreningar och utsläpp, ren 

teknologi, klimatpåverkan och klimatsmarta alternativ) och social hållbarhet (mänskliga 

rättigheter, samhällsutveckling, diskriminering, ersättning till anställda, 

arbetslivsrelationer och arbetsmiljö). 

7.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och 
social hållbarhet. Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för 
kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

 

8 Koncernbolagens arbete mot korruption bör förstärkas 

8.1 Förslag på åtgärder 

Korruption, jäv och mutor är något som förekommer i alla branscher. I offentlig 

verksamhet får det anses extra viktigt att det bedrivs ett aktivt arbete för att hindra att 

detta och annan förtroendeskadlig och brottslig verksamhet förekommer. 

Koncernbolagen bör mot denna bakgrund åläggas att vidta åtgärd för att förhindra 

förekomsten av korruption, mutor och jäv i sina respektive bolag.  

8.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 
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”Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i 
bolaget och ska anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska 
årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

• Nytt stycke 

”Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation 
där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande 
anmäla att risk för jäv kan föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa 
frågan om jäv för enskild ledamot i visst ärende.” 

• Nytt stycke 

”Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv 
föreligger, får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som 
föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och 
får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då ärendet hanteras.” 

9 Övriga förslag på justeringar i bolagsdokumenten 

9.1 Övergripande förslag 

9.1.1 Bolagspolicyn bör förtydligas och endast omfatta kommunen 

De bolagsdokument som tagits fram av kommunen utgör väldigt viktiga styrdokument 

för såväl koncernbolagen som för kommunen själv. Mot denna bakgrund är det 

angeläget om att dessa bolagsdokument är tydliga och enkla att tillgodogöra sig. Mot 

denna bakgrund föreslås att Bolagspolicyn förtydligas på så sätt att den endast styr 

kommunens interna förhållningssätt gentemot koncernbolagen. Ändringen är även 

föranled av den omständigheten att ägarstyrning enligt aktiebolagslagen endast kan utgå 

från bolagsstämma.  

9.1.2 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

Koncernbolagen omfattas av offentlighetsprincipen och måste som en del av detta 

säkerställa att dess allmänna handlingar arkiveras på ett korrekt sätt. Det får anses 

ändamålsenligt att koncernbolagen tillämpar samma arkivreglemente som gäller i 

kommunen. För att förtydliga att koncernbolagen tillämpar kommunens 

arkivreglemente bör detta anges i ägardirektiv.  

9.1.3 Samarbetet mellan kommunen och koncernbolagen bör förstärkas 

Förslag till åtgärder 

Det bör i bolagsdokumenten förtydligas att koncernbolagen, i den utsträckning detta är 

möjligt enligt lag, bör samverka med kommunen och övriga koncernbolag för att på så 

sätt uppnå större effektivitet och nytta till gagn för kommunens medlemmar. Sådant 

samarbete kan avse t.ex. gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, stöd- och 

supportfunktioner.  



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Bohus Ggas AktiebolagB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Bohus Gas Aktiebolag. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och distribution av biogas, samt 

bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte därmed förenlig 

verksamhet med anknytning till Uddevalla eller dess invånare. 

 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed sammanhängande 

verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas utanför 

kommunens gränser. För den delen av verksamheten gäller inte lokaliseringsprincipen eller 

självkostnadsprincipen. 

 

Självkostnadsprincipen är inte lämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast 

eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver överföring av biogas får bedrivas även utanför 

kommunens område i dess geografiska närhet till företagets överföringsverksamhet inom kommun i 

syfte att uppå en ändamålsenlig överföringsverksamhet. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 
 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 



 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut 

i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 



 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 



 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Energi AB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Energi AB. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller 

andelar i företag, producera, distribuera och försälja energi, att äga och förvalta fastigheter och 

anläggningar, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att utveckla, 

äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation samt att äga och förvalta fastigheter, 

anläggningar och lös egendom, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter.  

Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag och moderbolag i en koncern av bolag som driver 

verksamheter för energiförsörjning, renhållning och avfallshantering, samordna koncernbolagen till 

nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja tillgången till 

bredband genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla kommun. 

 

Den del av bolaget och koncernen som lyder under 7:2 ellagen, 38 § fjärrvärmelagen och 5:2 

naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid inte självkostnadsprincipen ska tillämpas 

och inte likställighetsprincipen behöver tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den 

verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning 

egendom. 

 

För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver produktion av och handel med el 

gäller inte lokaliseringsprincipen. Bolaget och koncernen får, utan iakttagande av 

lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva elnätsverksamhet, 

fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet av naturgas i geografisk närhet till bolagets eller 

koncernens respektive elnätsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet inom 

Uddevalla kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet. 

 



 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga 

principerna i 2 kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 100 000 aktier och högst 400 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 



 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 



 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att distribuera el och äga och förvalta fast och lös 

egendom för verksamheten. Bolaget skall tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa 

verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god elförsörjning, långsiktigt hållbar 

energiförsörjning och eldistribution för medborgare och företag i kommunen samt verka för en 

ändamålsenlig nätverksamhet. 

 

Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva 

elnätsverksamhet i geografisk närhet till bolagets elnätsverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte 

att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet. 

 

Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock att nätavgifter regleras enligt ellagen genom 

fastställande av intäktsram. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom. 

 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga 

principerna i 2 kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 



 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 



 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 



 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Energi Värme AB. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att sälja och distribuera fjärrvärme och kyla. Bolaget 

skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter, samt bedriva med 

nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägare/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag främja en god fjärrvärmeförsörjning och långsiktigt 

hållbar energiförsörjning i huvudsak inom Uddevalla kommun samt bemöta behov av kyla i 

kommunen. 

 

En del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid 

självkostnadsprincipen inte är tillämplig. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den 

verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 

egendom. 

 

Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i geografisk närhet till 

fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet, 

varvid lokaliseringsprincipen inte är tillämplig. 

 

I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 

2 kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 



 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 



 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  



 

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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Bolagsordning för Uddevalla Kraft AB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Kraft AB. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera energi, producera och försälja pellets, att 

utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, samt att äga och förvalta 

fastigheter, anläggningar och lös egendom för verksamheterna, samt bedriva med nämnda 

verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till 

nämnda verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att som kommunalt företag svara för energiproduktion och dels renhållning och 

avfallsbehandling och med fullgörande av det ansvar som – till den del detta inte innefattar 

myndighetsutövning – enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom 

dessa områden. 

 

Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på 

affärsmässig grund. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagets övriga verksamheter ska inte ha 

till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa självkostnadsprincipen. 

 

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el och fjärrvärmeverksamhet gäller 

inte lokaliseringsprincipen.  

 

Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunen om det görs i geografisk närhet till 

fjällvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå ändamålsenlig 

fjärrvärmeverksamhet. 

’ 



 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 400 aktier och högst 1 600 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen ska bestå av fem till elva ledamöter samt suppleanter maximalt till samma antal som valda 

ledamöter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 



 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 



 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DESS DOTTERBOLAG 
 

 
1. Bolagen som en del av den 

kommunala organisationen 
 

Uddevalla Energi AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 

(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. Uddevalla Energi AB är 

moderbolag till Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB 

och BohusGas AB. Energifokus i Trollhättan och Uddevalla AB (”EnergiFokus”) är ett av 

Uddevalla kommun och Trollhättan stad delägt bolag. Uddevalla Energi AB och dess dotterbolag 

kallas gemensamt ”Energikoncernen”. 

 

Energikoncernens verksamheter styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och 

kommunfullmäktiges beslutade Bolagspolicy, generella ägardirektiv, som gäller för kommunens 

samtliga direkt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 

 

Av Bolagspolicyn och det generella ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas dessa organ för 

beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Energikoncernen följer den beslutade 

rollfördelningen. 

Dokumenttyp: Ägardirektiv 

Dnr: 2021/00377 

Antagen av: Kommunfullmäktige 

Antagen: 2015-10-14 § 248 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 

Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Koncernbolagen får inte 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

Uddevalla Energi AB har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av 

aktier eller andelar i företag, producera, sälja och distribuera energi, att äga och förvalta fastigheter 

och anläggningar, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, att 

utveckla, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation samt att äga och förvalta 

fastigheter, anläggningar och lös egendom, och bedriva med nämnda verksamheter förenliga 

verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, som har anknytning till nämnda verksamheter. 

 

Uddevalla Energi Elnät AB har till föremål för sin verksamhet att distribuera el och att äga och 

förvalta fast och lös egendom för verksamheten. Bolaget skall tillhandahålla tjänster, som har 

anknytning till dessa verksamheter. 

 

Uddevalla Värme AB har till föremål för sin verksamhet att sälja och distribuera fjärrvärme och kyla. 

Bolaget skall också tillhandahålla tjänster, som har anknytning till dessa verksamheter, samt bedriva 

med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Uddevalla Kraft AB har till föremål för sin verksamhet att producera energi, producera och sälja 

och distribuera pellets, att utföra insamling, återvinning, behandling och bortskaffning av avfall, 

samt att äga och förvalta fastigheter, anläggningar och lös egendom för verksamheterna, och 

bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget får tillhandahålla tjänster, 

som har anknytning till nämnda verksamheter. 

 

Bohusgas AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning och distribution av 

biogas, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är för 

närvarande vilande. 

 

Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. Verksamheterna ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet  
 

Uddevalla Energi AB har som ändamål att som kommunalt företag bolag och moderbolag i en koncern av 

bolag som driver verksamheter för energiförsörjningen och renhållning och avfallshantering, samordna 

koncernbolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget har vidare som syfte att främja 

tillgången till bredband genom öppet stadsnät för boende och företag i Uddevalla kommun. Skulle bolaget 

likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

 
Uddevalla Energi Elnät AB har som ändamål att som kommunalt företag bolag främja en god 

elförsörjning, långsiktigt hållbar energiförsörjning och eldistribution för medborgare och företag i 

kommunen samt verka för en ändamålsenlig nätverksamhet. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna 

tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 
Uddevalla Energi Värme AB har som ändamål att som kommunalt företag bolag främja en god 

fjärrvärmeförsörjning och långsiktigt hållbar energiförsörjning i huvudsak inom Uddevalla kommun samt 

bemöta behov av kyla i kommunen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla 

Uddevalla Energi AB. 
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Uddevalla Kraft AB har som ändamål att som kommunalt företag bolag svara för dels energiproduktion 

och dels renhållning och avfallsbehandling och med fullgörande av det ansvar som – till den del detta inte 

innefattar myndighetsutövning – enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom 

dessa områden. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 
BohusGas AB har till syfte att bedriva tillverkning och distribution av biogas jämte därmed förenlig 

verksamhet med anknytning till Uddevalla kommun eller dess invånare. Skulle bolaget likvideras skall 

dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Energi AB. 

 

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
 

Energikoncernen får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är förenlig med den 

kommunala kompetensen. 

 

Uddevalla Energi AB 
Den del av bolaget och koncernen som lyder under 7:2 ellagen, 38 § fjärrvärmelagen och 5:2 

naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund, varvid inte självkostnadsprincipen ska tillämpas 

och inte likställighetsprincipen behöver tillämpas. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den 

verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning 

egendom. 

 

För den del av bolagets och koncernens verksamhet som bedriver produktion av och handel med el 

gäller inte lokaliseringsprincipen. Bolaget och koncernen får, utan iakttagande av 

lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva elnätsverksamhet, fjärrvärme-

verksamhet och överföringsverksamhet av naturgas i geografisk närhet till bolagets eller koncernens 

respektive elnätsverksamhet, fjärrvärmeverksamhet och överföringsverksamhet inom Uddevalla 

kommun i syfte att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet. 

 

Den del av bolagets verksamhet som bedriver överföring av biogas får bedrivas även utanför 

kommunens område i dess geografiska närhet till företagets överföringsverksamhet inom kommunen i 

syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet. 

 

Uddevalla Energi Elnät AB 
Bolaget får, utan iakttagande av lokaliseringsprincipen, utanför Uddevalla kommuns område bedriva 

elnätsverksamhet i geografisk närhet till bolagets elnätsverksamhet inom Uddevalla kommun i syfte 

att uppnå en ändamålsenlig nätverksamhet. 

 

Självkostnadsprincipen gäller i princip, dock medför ellagens bestämmelser om nättariffer och 

intäktsram att självkostnadsprincipen inte gäller för nätverksamhet. 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning egendom. 

I övrigt ska bolaget, med beaktande av ellagen, i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga 

principerna i 2 kap. kommunallagen. 

 

Uddevalla Energi Värme AB 
Den del av bolaget som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund, 

varvid självkostnadsprincipen inte är tillämplig. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i 

den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan 

förvaltning av egendom. 
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Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunens gränser om det görs i geografisk närhet 

till fjärrvärmeverksamheten i kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig 

fjärrvärmeverksamhet, varvid lokaliseringsprincipen inte är tillämplig. 

 

I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Uddevalla Kraft AB 
Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen och fjärrvärmelagen ska bedrivas på 

affärsmässig grund. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller 

upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. Bolagets 

övriga verksamheter ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska då tillämpa 

självkostnadsprincipen. 

 

För den del av bolagets verksamhet som bedriver produktion av el och fjärrvärmeverksamhet 

gäller inte lokaliseringsprincipen. Fjärrvärmeverksamhet får bedrivas utanför kommunen om det 

görs i geografisk närhet till fjärrvärmeverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå 

ändamålsenlig fjärrvärmeverksamhet. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

BohusGas AB 
Den del av bolagets verksamhet som bedriver handel med biogas och därmed sammanhängande 

verksamhet enligt naturgaslagen ska bedrivas på affärsmässig grund och får bedrivas utanför 

kommuns gränser. För den delen av verksamheten gäller inte lokaliseringsprincipen eller 

självkostnadsprincipen. 

 

5. Uppdraget 
 

Energikoncernens verksamhet ska vara att med hög leveranssäkerhet, bedriva produktion, förädling, 

distribution, köp, försäljning och handel med el, värme, bioenergi (pellets), biogas, kyla och tele- och 

datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet. 

 

Energikoncernen ska vidare utföra insamling, återvinning, behandling och annan bortskaffning av 

avfall samt med fullgörande av det ansvar som – till den del detta inte innefattar myndighetsutövning 

– enligt miljöbalken och annan lagstiftning åvilar Uddevalla kommun inom dessa områden.  

 

Verksamheterna ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbara principer. 

 

Energikoncernen ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och miljövänliga 

energilösningar samt tillhandahålla kunder uthålligt stabila och konkurrenskraftiga priser för el, 

fjärrvärme, elnät och fibernät. 

 

Energikoncernen ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner. 

 

Syftet med Energikoncernens verksamhet är även att genom hög tillgänglighet och god produktivitet 

verka för hög kundnytta. 

 

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma 

helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Med principen om affärsmässiga grunder i beaktande, 
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ska Energikoncernen se till nyttan för hela kommunkoncernen. Kommunen och Energikoncernen ska 

i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Det allmännyttiga syftet 

innebär bland annat att Energikoncernen ska medverka till att utveckla kommunen till en attraktiv och 

efterfrågad kommun att leva, bo och driva företag i. Energikoncernen ska medverka till utveckling 

inom verksamhetsområdet så att kommunens och regionens utveckling och konkurrenskraft stärks. 

 

Energikoncernen ska sträva efter en samverkan med andra aktörer regionalt såväl som nationellt. 

 

Bolagen ska anlägga ett långsiktigt perspektiv vid bedömning av affärsmässigheten i olika projekt. 

 

Energikoncernen ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas 

som genom årsredovisningen följs upp årligen. 

 

6. Ekonomiska mål 
 

Energikoncernens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. 

Bolagen i Energikoncernen ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god 

ekonomisk bas för att dels respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och dels för att 

minska kommunens risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara 

principer. De ska förvalta sin fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 

Det långsiktiga målet för Energikoncernens ekonomiska ställning är en soliditet om 28 %. (soliditeten 

beräknas som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för latent skatt, i 

förhållande till balansomslutningen). 

 

Kommunfullmäktige åsätter Energikoncernen ett mål för avkastning (räntabilitet). Målet ska sättas i 

förhållande till Energikoncernens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och 

finansiella intäkter jämfört med balansomslutningen. Det är summan av Energikoncernens hela 

verksamhet som skall motsvara avkastningen. Bolagen i Energikoncernen och verksamheter inom 

respektive bolag kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden, bl.a. 

beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga grunder eller enligt 

självkostnadsprincipen. Målet för Energikoncernen är räntabilitet på totalt kapital om 7 procent. Vad 

avser dotterbolagen inom Energikoncernen ska målen sättas i förhållande till eget kapital. 

 

Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska 

ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan uppfyllas. 

 

7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i i respektive 
BolagEnergikoncernen. 
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Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 

bolagsordning för Uddevalla Turism AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
 
De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-02-07 Dnr KS 2021/00378 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 
SammanfattningÖversynDok_UUABkoncern2022-02-04 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Turism AB (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Turism AB (spåra ändringar, 2021-11-15) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna förändringar i bolagsordning för Uddevalla Turism AB samt det 
specifika ägardirektivet för Uddevalla Turism AB 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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1 Bakgrund 

De förslag på åtgärder som rekommenderas nedan har tagits fram med utgångspunkt i 

det uppdrag om en mer omfattande översyn i syfte att uppdatera bolagsdokumenten 

efter dagens förutsättningar och behov, som kommunfullmäktige antog den 10 juni 

2021. Genomlysning har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 

Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 

bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

2 Sammanfattning  

Generellt håller de bolagshandlingar som granskats en god nivå både vad gäller dess 

ändamålsenlighet och dess följsamhet i förhållande till kommunallag och 

aktiebolagslag. Trots detta föreslås att bolagsdokumenten justeras och revideras.  

Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 

av de föreslagna förändringarna är föranleda av att aktuella skrivningar inte till fullo 

uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 

ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta.  

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 

ändamålsenlig styrning av bolagen.  

De förändringar som föreslås är i korthet:  

• Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 

• Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings 

AB bör förändras. 

• Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör förstärkas. 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör förtydligas 

• Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas. 

• Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas. 

• Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål 
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3 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla 

Utvecklings AB bör förändras 

3.1 Förslag på åtgärder 

Ägarrollen föreslås fördelas mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB 

på sådant sätt att kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska rollen och 

Uddevalla Utvecklings AB för den finansiella rollen. 

I korthet innebär förslaget att kommunstyrelsen ska leda arbetet med att utforma 

övergripande visioner, strategier och mål för koncernbolagen samt se till att dessa 

visioner och mål passar ihop och utgör en naturlig del av hela den kommunala 

verksamheten inklusive kommunens företag, stiftelser och förbund 

(’kommunkoncernen’). Förslaget innebär också att Uddevalla Utvecklings AB i sin 

nya roll kommer att få en tydligare roll i att löpande bedöma koncernbolagens 

ekonomiska ställning, stödja bolagen i dess arbete med att iaktta en god 

ekonomisk hushållning samt att kontrollera och följa upp.  

En fördelning i enlighet med förslaget stämmer bra överens med de legala krav som 

ställs på kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB:s styrelse i kommunallagen 

och aktiebolagslagen. Det är rimligt och ändamålsenligt att det är förtroendevalda och 

inte tjänstemän som ansvarar för koncernbolagens visioner och strategier.  

4 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 

4.1 Övergripande förslag 

Kommunens möjlighet till inflytande och kontroll över koncernbolagen är genom de 

bolagsdokument som finns relativt goda. I vissa avseende bör dock dessa dokument 

förtydligas för att på så sätt stärka kommunens möjlighet att utöva inflytande över 

koncernbolagens verksamheter. Kommunens möjlighet att direkt eller indirekt via 

Uddevalla Utvecklings AB utöva kontroll över koncernbolagen bör också stärkas. 

Kommunstyrelsens roll och förutsättningar för att utöva uppsikt enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 

kommunallagen bör fördjupas. 

Mot bakgrund av att frågan om vad som är en fråga av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt ska prövas från kommunens perspektiv bör bolagets styrelse i 

första hand samråda med kommundirektör och i andra hand kommunstyrelsen. 

  

4.2 Förslag på åtgärder  

4.2.1 Beredningsprocessen avseende ärenden som ska underställas 

kommunfullmäktige bör ses över 

Innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts. Generellt bereds 

ärenden som avgörs av kommunfullmäktige av kommunstyrelsen som också generellt 
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alltid har rätt att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan. Mot bakgrund av den 

roll som kommunstyrelsen har i förhållande till koncernbolagen är det rimligt och 

ändamålsenligt att kommunstyrelsen ansvarar för beredningen av ärenden som ska 

underställas kommunfullmäktige. För att beredningen ska uppnå den kvalité som krävs 

bör koncernbolagen åläggas att bistå kommunstyrelsen i den utsträckning som är 

nödvändig.  

4.2.2 Koncernbolagens skyldighet att förse olika granskningsorgan med 

information bör förtydligas 

Det bör förtydligas att koncernbolagen till revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 

ska lämna den information och de handlingar som dessa behöver för att kunna utföra 

sina respektive uppdrag.  

4.2.3 Bolagen bör ges möjlighet att initiera ärenden hos fullmäktige  

Bolagen har rätt att väcka ärende i kommunfullmäktige för de ärendetyper som 

kommunfullmäktige beslutat om. Denna rätt har införts i kommunallagen mot bakgrund 

av de kommunala bolagens skyldighet att låta kommunfullmäktige ta ställning i frågor 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Mot denna bakgrund och i 

syfte att stärka förutsättningarna för att kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta 

ställning i de ärende då så krävs förslås bolagen ges rätt att i dessa frågor väcka ärende 

hos kommunfullmäktige. 

4.2.4 Kommunens dialog med koncernbolagen bör stärkas och förtydligas    

En mycket viktig, för att inte säga avgörande, komponent för att kommunen ska kunna 

utöva en god och ändamålsenlig styrning över sina bolag är att det finns en aktiv och 

innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen. För att underlätta att sådan dialog 

kan ske föreslås att:  

(a) Kommunstyrelsen ska ansvara för att det finns en god uppföljnings- och 

planeringsdialog med samtliga koncernbolag. Kommunstyrelsen ska upprätta en 

plan för hur dessa dialoger ska genomföras. Genomförandet av uppföljnings- och 

planeringsdialog ska utvärderas i dialog med koncernbolagen. Uppföljnings- och 

planeringsdialogerna utgör en del av den löpande uppsiktsplikt som 

kommunstyrelsen ansvarar för enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. 

(b) Bolagen ska aktivt delta i de dialoger som kommunstyrelsen planerar och 

genomför och ska tillhandahålla den information som behövs för att dialogerna 

ska kunna genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 

planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen.  

(c) Samråd med kommunstyrelsen bör inte endast ske vid tillsättande av vd utan 

även vid tillsättande av eventuell vice vd samt vid entledigande av vd och 

eventuell vice vd. 

4.2.5 Uddevalla Utvecklings AB:s roll att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen bör förtydligas  

Koncernbolagen representerar stora värden och det är därför av stor vikt att den 

finansiella kontroll och uppföljning som görs genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 
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Uddevalla Utveckling AB:s roll och uppdrag att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen samt ge stöd till dessa bör därför förtydligas. Mot denna bakgrund 

föreslås nya skrivningar i Generellt ägardirektiv och i Specifikt ägardirektiv för 

Uddevalla Utvecklings AB. 

4.2.6 Förutsättningarna för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin 

uppsiktsplikt bör stärkas 

Kommunstyrelsen har en i kommunallagen fastslagen uppsiktsplikt och det är av vikt 

för kommunen som helhet att denna uppsikt utövas på ett ändamålsenligt sätt. För att 

stärka och fördjupa kommunstyrelsens möjlighet att utöva sin lagstadgade uppsiktsplikt 

föreslås följande:  

(d) Kommunstyrelsen bör löpande överväga möjligheten att lämna särskilda 

granskningsinstruktioner till de lekmannarevisorer som utsetts i koncernbolagen. 

Sådan särskild granskning kan t.ex. bestå i att utreda huruvida visst bolag bedrivit 

sin verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen eller granskning av 

vilka åtgärder koncernbolagen har vidtagit för att säkerställa att 

offentlighetsprincipen efterföljs. Eventuella instruktioner lämnas formellt av 

kommunfullmäktige.  

(e) Det bör förtydligas att lekmannarevisorerna ska bidra med information och 

dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning som detta är nödvändigt för att 

kommunstyrelsen ska kunna utföra sin uppsiktsplikt.  

(f) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen avgör vilken information som 

koncernbolagen måste lämna till kommunstyrelsen för att uppsiktsplikten ska 

kunna genomföras. 

(g) Det bör förtydligas att de ägar-, planerings- och uppföljningsdialoger som 

kommunstyrelsen genomför tillsammans med koncernbolagen utgör en viktig del 

av uppsiktsplikten och att kommunstyrelsen om den upptäcker eventuella brister 

ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.  

(h) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen uppsiktsplikt innefattar en bedömning 

av huruvida den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

5 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma 

bör ses över 

5.1 Förslag på åtgärder 

Koncernbolagen har endast en ägare och kan på års- och bolagsstämma inte företrädas 

av mer än ett ombud. Eventuell politisk debatt avseende hur visst på bolagsstämma 

förekommande ärende ska avgöras bör ske på det kommunfullmäktige- respektive 

kommunstyrelsesammanträde vid vilket ombudsinstruktion för aktuell bolagsstämma 

tas fram. Mot denna bakgrund får det anses ändamålsenligt att års- och bolagsstämma 

endast genomförs i fysisk form då detta är särskilt påkallat. För att säkerställa att 
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allmänheten och förtroendevalda har en fortsatt god insyn i koncernbolagen och dess 

verksamhet föreslås den informella ägarstyrningen förstärkas enligt punkt 4.2.5 ovan.  

5.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokumenten  

Följande nya stycken bör införas i Bolagspolicyn i punkt 2.2.7 och i Generellt 

ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte kommunfullmäktige 
beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls per capsulam ska 
kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa sammanträden, hur kallelse 
ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om dagordningen för sammanträdet 
samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna ska ha. Fullmäktiges beslut ska 
fastställas på bolagsstämma.”  

• Nytt stycke 

”Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud och 
utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen omfattar 
hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt är 
rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.” 

6 Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör 

förtydligas 

6.1 Förslag på åtgärder 

Vilket kreditutrymme, vilken räntenivå samt vilka övriga villkor som ska gälla för 

koncernbolagens nyttjande av kommunens internbank bör förtydligas. Det bör även 

förtydligas vilken besluts- och beredningsprocessen som gäller vid fastställande av 

villkor för nyttjande av internbanken.  

6.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Följande nya stycken bör införas i både Bolagspolicyn och i Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.”  

• Nytt stycke 
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”Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska 
gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank. Koncernbolagen ska 
aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.” 

7 Koncernbolagens arbete med hållbarbarhet bör 
förstärkas 

7.1 Förslag på åtgärder 

Det finns ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och det kan numera argumenteras för att 

god ägarstyrning inkluderar ett fokus på dessa frågor. I vissa verksamheter krävs att en 

hållbarhetsredovisning tas fram för att granskas av revisionen.  

Mot denna bakgrund finns det anledning att förtydliga för koncernbolagen att dessa har 

ett ansvar för dessa frågor. De frågor som koncernbolagen bör beakta i sin verksamhet 

är att skapa miljömässig hållbarhet (vattenanvändning, föroreningar och utsläpp, ren 

teknologi, klimatpåverkan och klimatsmarta alternativ) och social hållbarhet (mänskliga 

rättigheter, samhällsutveckling, diskriminering, ersättning till anställda, 

arbetslivsrelationer och arbetsmiljö). 

7.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och 
social hållbarhet. Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för 
kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

 

8 Koncernbolagens arbete mot korruption bör förstärkas 

8.1 Förslag på åtgärder 

Korruption, jäv och mutor är något som förekommer i alla branscher. I offentlig 

verksamhet får det anses extra viktigt att det bedrivs ett aktivt arbete för att hindra att 

detta och annan förtroendeskadlig och brottslig verksamhet förekommer. 

Koncernbolagen bör mot denna bakgrund åläggas att vidta åtgärd för att förhindra 

förekomsten av korruption, mutor och jäv i sina respektive bolag.  

8.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 
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”Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i 
bolaget och ska anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska 
årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

• Nytt stycke 

”Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation 
där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande 
anmäla att risk för jäv kan föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa 
frågan om jäv för enskild ledamot i visst ärende.” 

• Nytt stycke 

”Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv 
föreligger, får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som 
föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och 
får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då ärendet hanteras.” 

9 Övriga förslag på justeringar i bolagsdokumenten 

9.1 Övergripande förslag 

9.1.1 Bolagspolicyn bör förtydligas och endast omfatta kommunen 

De bolagsdokument som tagits fram av kommunen utgör väldigt viktiga styrdokument 

för såväl koncernbolagen som för kommunen själv. Mot denna bakgrund är det 

angeläget om att dessa bolagsdokument är tydliga och enkla att tillgodogöra sig. Mot 

denna bakgrund föreslås att Bolagspolicyn förtydligas på så sätt att den endast styr 

kommunens interna förhållningssätt gentemot koncernbolagen. Ändringen är även 

föranled av den omständigheten att ägarstyrning enligt aktiebolagslagen endast kan utgå 

från bolagsstämma.  

9.1.2 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

Koncernbolagen omfattas av offentlighetsprincipen och måste som en del av detta 

säkerställa att dess allmänna handlingar arkiveras på ett korrekt sätt. Det får anses 

ändamålsenligt att koncernbolagen tillämpar samma arkivreglemente som gäller i 

kommunen. För att förtydliga att koncernbolagen tillämpar kommunens 

arkivreglemente bör detta anges i ägardirektiv.  

9.1.3 Samarbetet mellan kommunen och koncernbolagen bör förstärkas 

Förslag till åtgärder 

Det bör i bolagsdokumenten förtydligas att koncernbolagen, i den utsträckning detta är 

möjligt enligt lag, bör samverka med kommunen och övriga koncernbolag för att på så 

sätt uppnå större effektivitet och nytta till gagn för kommunens medlemmar. Sådant 

samarbete kan avse t.ex. gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, stöd- och 

supportfunktioner.  



 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 
 

 

 

 

Bolagsordning för Uddevalla Turism AB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Turism AB. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och främja turism och det 

rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och dess skärgård, anordna och bedriva 

turistbyråverksamhet, äga och förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt att 

förvalta och utveckla turistanläggningar på Bassholmen och gästhamnar for småbåtar samt bedriva 

med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att främja turismen och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun, att öka 

tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård, att erbjuda upplevelser i skärgårdsmiljön, att 

bevara och sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna samt att möjliggöra och främja boende 

och naturupplevelser på Bassholmen. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 



 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 60 000 aktier och högst 240 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och en vice 

ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 



 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

- FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

- Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

- Fastställande av reRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

- Bildande av bolag 

- Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 

- Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

- Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

- Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 



 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uddevalla kommuns författningssamling 1 (4) 
 

 

 

 

SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA TURISM AB 
 

 
1. Bolagen som en del av den 

kommunala organisationen 
 

Uddevalla Turism AB (Bolaget) ägs till 100 % av Uddevalla Utvecklings AB 

(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. 

 

Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och kommunfullmäktiges 

beslutade generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller för kommunens 

samtliga direkt eller indirekt ägda bolag samt detta ägardirektiv. Bolaget ska följa Uddevalla 

kommuns bolagspolicy. 

 

Av Bolagspolicyn och det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas dessa organ för 

beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Bolaget följer den beslutade 

rollfördelningen. 
 

Dokumenttyp: Ägardirektiv 

Dnr: 2021/00377 

Antagen av: Kommunfullmäktige 

Antagen: 2015-10-14 § 248 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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2. Föremålet för Bolagets verksamhet 
 

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte bedriva verksamhet som 

inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och främja turism och det 

rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun och dess skärgård, anordna och bedriva 

turistcenterverksamhet, äga och förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt att 

förvalta och utveckla turistanläggningar på Bassholmen och gästhamnar för småbåtar samt bedriva 

med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren i ägarens ställe. 

 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet  
  

Bolagets syfte är att främja turismen, medverka till besöksnäringens utveckling och det rörliga friluftslivet 

i Uddevalla kommun samt öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård, erbjuda upplevelser i 

skärgårdsmiljön, bevara och sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna och möjliggöra och främja 

boende och naturupplevelser på Bassholmen. Ändamålets syfte är därutöver att bidra till att stärka 

Uddevalla kommuns varumärke. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast 

eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen.  

 

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Utvecklings AB. 

 

4. Grundläggande principer för Bolagets verksamhet 
 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller 

lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de 

kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd 

som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

 

5. Uppdraget 
 

Bolagets uppdrag är att utveckla och främja turismen och det rörliga friluftslivet i Uddevalla kommun 

genom att öka tillgängligheten till Uddevalla kommuns skärgård och maritima miljö, att skapa, 

marknadsföra och erbjuda upplevelser i dessa miljöer, att bedriva turistverksamhet, att bevara och 

sprida kunskap om de historiska skärgårdsbåtarna och Uddevallas maritima historia samt att 

möjliggöra och främja boende och naturupplevelser på Bassholmen. 

 

Bolaget ska äga och förvalta skärgårdsbåtar, bedriva båttrafik i skärgården samt att förvalta och 

utveckla turistanläggningen och gästhamnen på Bassholmen och andra gästhamnar för småbåtar samt 

bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

6. Verksamhets- och ekonomiska mål 
 

Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå i syfte att ge en god ekonomisk bas, dels för att bolaget 
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aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget 

ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta egendom så 

effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 

Mål för verksamheten ska vara att årligen öka antalet resenärer och besökare samt att medborgare och 

turister ska få en ökad positiv upplevelse av Uddevalla 

– en del av Bohuslän. 

• Öka antalet resenärer och besökande med 2 % årligen (basår 2015) 

• Resultatet före kapitalkostnader ska vara positivt och öka med 2 % årligen. 

• Bolagets verksamheter/aktiviteter ska bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke och 

ökad turism. 

• Bolaget ska samverka med kommunens förvaltningar och bolag för ökat användande av 

bolagets verksamhet och aktiviteter. 

• Bolaget ska medverka till att Uddevallas besöksnäringsindex årligen ökar i samma takt som 

Västsverige. 

 

Avkastningskrav är inte aktuellt på denna verksamhet. Det egna kapitalet bör vara av den storleken att 

det medger att täcka avvikande budgetresultat. 

 

Resultatmål och resultatutvecklingen ska vara kopplad till affärsplanens intentioner och nyckeltal. 

 

7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 
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Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 

bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
 
De föreslagna revideringarna i bolagsdokumenten har godkänts av ordförande, vice 
ordförande och verkställande direktören i UUAB 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-07 
SammanfattningÖversynDok_UUABkoncern2022-02-04 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla Utvecklings AB (spåra ändringar, 2021-11-14) 
Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB (spåra ändringar, 2021-11-14) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa föreslagna ändringar i bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB samt 
det specifika ägardirektivet för Uddevalla Utvecklings AB 
 
 
 
 
Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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1 Bakgrund 

De förslag på åtgärder som rekommenderas nedan har tagits fram med utgångspunkt i 

det uppdrag om en mer omfattande översyn i syfte att uppdatera bolagsdokumenten 

efter dagens förutsättningar och behov, som kommunfullmäktige antog den 10 juni 

2021. Genomlysning har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 

Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 

bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

2 Sammanfattning  

Generellt håller de bolagshandlingar som granskats en god nivå både vad gäller dess 

ändamålsenlighet och dess följsamhet i förhållande till kommunallag och 

aktiebolagslag. Trots detta föreslås att bolagsdokumenten justeras och revideras.  

Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 

av de föreslagna förändringarna är föranleda av att aktuella skrivningar inte till fullo 

uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 

ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta.  

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 

ändamålsenlig styrning av bolagen.  

De förändringar som föreslås är i korthet:  

• Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 

• Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings 

AB bör förändras. 

• Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör förstärkas. 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör förtydligas 

• Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas. 

• Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas. 

• Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål 
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3 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla 

Utvecklings AB bör förändras 

3.1 Förslag på åtgärder 

Ägarrollen föreslås fördelas mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB 

på sådant sätt att kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska rollen och 

Uddevalla Utvecklings AB för den finansiella rollen. 

I korthet innebär förslaget att kommunstyrelsen ska leda arbetet med att utforma 

övergripande visioner, strategier och mål för koncernbolagen samt se till att dessa 

visioner och mål passar ihop och utgör en naturlig del av hela den kommunala 

verksamheten inklusive kommunens företag, stiftelser och förbund 

(’kommunkoncernen’). Förslaget innebär också att Uddevalla Utvecklings AB i sin 

nya roll kommer att få en tydligare roll i att löpande bedöma koncernbolagens 

ekonomiska ställning, stödja bolagen i dess arbete med att iaktta en god 

ekonomisk hushållning samt att kontrollera och följa upp.  

En fördelning i enlighet med förslaget stämmer bra överens med de legala krav som 

ställs på kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB:s styrelse i kommunallagen 

och aktiebolagslagen. Det är rimligt och ändamålsenligt att det är förtroendevalda och 

inte tjänstemän som ansvarar för koncernbolagens visioner och strategier.  

4 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 

4.1 Övergripande förslag 

Kommunens möjlighet till inflytande och kontroll över koncernbolagen är genom de 

bolagsdokument som finns relativt goda. I vissa avseende bör dock dessa dokument 

förtydligas för att på så sätt stärka kommunens möjlighet att utöva inflytande över 

koncernbolagens verksamheter. Kommunens möjlighet att direkt eller indirekt via 

Uddevalla Utvecklings AB utöva kontroll över koncernbolagen bör också stärkas. 

Kommunstyrelsens roll och förutsättningar för att utöva uppsikt enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 

kommunallagen bör fördjupas. 

Mot bakgrund av att frågan om vad som är en fråga av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt ska prövas från kommunens perspektiv bör bolagets styrelse i 

första hand samråda med kommundirektör och i andra hand kommunstyrelsen. 

  

4.2 Förslag på åtgärder  

4.2.1 Beredningsprocessen avseende ärenden som ska underställas 

kommunfullmäktige bör ses över 

Innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts. Generellt bereds 

ärenden som avgörs av kommunfullmäktige av kommunstyrelsen som också generellt 
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alltid har rätt att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan. Mot bakgrund av den 

roll som kommunstyrelsen har i förhållande till koncernbolagen är det rimligt och 

ändamålsenligt att kommunstyrelsen ansvarar för beredningen av ärenden som ska 

underställas kommunfullmäktige. För att beredningen ska uppnå den kvalité som krävs 

bör koncernbolagen åläggas att bistå kommunstyrelsen i den utsträckning som är 

nödvändig.  

4.2.2 Koncernbolagens skyldighet att förse olika granskningsorgan med 

information bör förtydligas 

Det bör förtydligas att koncernbolagen till revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 

ska lämna den information och de handlingar som dessa behöver för att kunna utföra 

sina respektive uppdrag.  

4.2.3 Bolagen bör ges möjlighet att initiera ärenden hos fullmäktige  

Bolagen har rätt att väcka ärende i kommunfullmäktige för de ärendetyper som 

kommunfullmäktige beslutat om. Denna rätt har införts i kommunallagen mot bakgrund 

av de kommunala bolagens skyldighet att låta kommunfullmäktige ta ställning i frågor 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Mot denna bakgrund och i 

syfte att stärka förutsättningarna för att kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta 

ställning i de ärende då så krävs förslås bolagen ges rätt att i dessa frågor väcka ärende 

hos kommunfullmäktige. 

4.2.4 Kommunens dialog med koncernbolagen bör stärkas och förtydligas    

En mycket viktig, för att inte säga avgörande, komponent för att kommunen ska kunna 

utöva en god och ändamålsenlig styrning över sina bolag är att det finns en aktiv och 

innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen. För att underlätta att sådan dialog 

kan ske föreslås att:  

(a) Kommunstyrelsen ska ansvara för att det finns en god uppföljnings- och 

planeringsdialog med samtliga koncernbolag. Kommunstyrelsen ska upprätta en 

plan för hur dessa dialoger ska genomföras. Genomförandet av uppföljnings- och 

planeringsdialog ska utvärderas i dialog med koncernbolagen. Uppföljnings- och 

planeringsdialogerna utgör en del av den löpande uppsiktsplikt som 

kommunstyrelsen ansvarar för enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. 

(b) Bolagen ska aktivt delta i de dialoger som kommunstyrelsen planerar och 

genomför och ska tillhandahålla den information som behövs för att dialogerna 

ska kunna genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 

planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen.  

(c) Samråd med kommunstyrelsen bör inte endast ske vid tillsättande av vd utan 

även vid tillsättande av eventuell vice vd samt vid entledigande av vd och 

eventuell vice vd. 

4.2.5 Uddevalla Utvecklings AB:s roll att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen bör förtydligas  

Koncernbolagen representerar stora värden och det är därför av stor vikt att den 

finansiella kontroll och uppföljning som görs genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 
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Uddevalla Utveckling AB:s roll och uppdrag att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen samt ge stöd till dessa bör därför förtydligas. Mot denna bakgrund 

föreslås nya skrivningar i Generellt ägardirektiv och i Specifikt ägardirektiv för 

Uddevalla Utvecklings AB. 

4.2.6 Förutsättningarna för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin 

uppsiktsplikt bör stärkas 

Kommunstyrelsen har en i kommunallagen fastslagen uppsiktsplikt och det är av vikt 

för kommunen som helhet att denna uppsikt utövas på ett ändamålsenligt sätt. För att 

stärka och fördjupa kommunstyrelsens möjlighet att utöva sin lagstadgade uppsiktsplikt 

föreslås följande:  

(d) Kommunstyrelsen bör löpande överväga möjligheten att lämna särskilda 

granskningsinstruktioner till de lekmannarevisorer som utsetts i koncernbolagen. 

Sådan särskild granskning kan t.ex. bestå i att utreda huruvida visst bolag bedrivit 

sin verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen eller granskning av 

vilka åtgärder koncernbolagen har vidtagit för att säkerställa att 

offentlighetsprincipen efterföljs. Eventuella instruktioner lämnas formellt av 

kommunfullmäktige.  

(e) Det bör förtydligas att lekmannarevisorerna ska bidra med information och 

dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning som detta är nödvändigt för att 

kommunstyrelsen ska kunna utföra sin uppsiktsplikt.  

(f) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen avgör vilken information som 

koncernbolagen måste lämna till kommunstyrelsen för att uppsiktsplikten ska 

kunna genomföras. 

(g) Det bör förtydligas att de ägar-, planerings- och uppföljningsdialoger som 

kommunstyrelsen genomför tillsammans med koncernbolagen utgör en viktig del 

av uppsiktsplikten och att kommunstyrelsen om den upptäcker eventuella brister 

ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.  

(h) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen uppsiktsplikt innefattar en bedömning 

av huruvida den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

5 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma 

bör ses över 

5.1 Förslag på åtgärder 

Koncernbolagen har endast en ägare och kan på års- och bolagsstämma inte företrädas 

av mer än ett ombud. Eventuell politisk debatt avseende hur visst på bolagsstämma 

förekommande ärende ska avgöras bör ske på det kommunfullmäktige- respektive 

kommunstyrelsesammanträde vid vilket ombudsinstruktion för aktuell bolagsstämma 

tas fram. Mot denna bakgrund får det anses ändamålsenligt att års- och bolagsstämma 

endast genomförs i fysisk form då detta är särskilt påkallat. För att säkerställa att 
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allmänheten och förtroendevalda har en fortsatt god insyn i koncernbolagen och dess 

verksamhet föreslås den informella ägarstyrningen förstärkas enligt punkt 4.2.5 ovan.  

5.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokumenten  

Följande nya stycken bör införas i Bolagspolicyn i punkt 2.2.7 och i Generellt 

ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte kommunfullmäktige 
beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls per capsulam ska 
kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa sammanträden, hur kallelse 
ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om dagordningen för sammanträdet 
samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna ska ha. Fullmäktiges beslut ska 
fastställas på bolagsstämma.”  

• Nytt stycke 

”Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud och 
utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen omfattar 
hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt är 
rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.” 

6 Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör 

förtydligas 

6.1 Förslag på åtgärder 

Vilket kreditutrymme, vilken räntenivå samt vilka övriga villkor som ska gälla för 

koncernbolagens nyttjande av kommunens internbank bör förtydligas. Det bör även 

förtydligas vilken besluts- och beredningsprocessen som gäller vid fastställande av 

villkor för nyttjande av internbanken.  

6.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Följande nya stycken bör införas i både Bolagspolicyn och i Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.”  

• Nytt stycke 
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”Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska 
gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank. Koncernbolagen ska 
aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.” 

7 Koncernbolagens arbete med hållbarbarhet bör 
förstärkas 

7.1 Förslag på åtgärder 

Det finns ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och det kan numera argumenteras för att 

god ägarstyrning inkluderar ett fokus på dessa frågor. I vissa verksamheter krävs att en 

hållbarhetsredovisning tas fram för att granskas av revisionen.  

Mot denna bakgrund finns det anledning att förtydliga för koncernbolagen att dessa har 

ett ansvar för dessa frågor. De frågor som koncernbolagen bör beakta i sin verksamhet 

är att skapa miljömässig hållbarhet (vattenanvändning, föroreningar och utsläpp, ren 

teknologi, klimatpåverkan och klimatsmarta alternativ) och social hållbarhet (mänskliga 

rättigheter, samhällsutveckling, diskriminering, ersättning till anställda, 

arbetslivsrelationer och arbetsmiljö). 

7.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och 
social hållbarhet. Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för 
kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

 

8 Koncernbolagens arbete mot korruption bör förstärkas 

8.1 Förslag på åtgärder 

Korruption, jäv och mutor är något som förekommer i alla branscher. I offentlig 

verksamhet får det anses extra viktigt att det bedrivs ett aktivt arbete för att hindra att 

detta och annan förtroendeskadlig och brottslig verksamhet förekommer. 

Koncernbolagen bör mot denna bakgrund åläggas att vidta åtgärd för att förhindra 

förekomsten av korruption, mutor och jäv i sina respektive bolag.  

8.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 
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”Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i 
bolaget och ska anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska 
årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

• Nytt stycke 

”Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation 
där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande 
anmäla att risk för jäv kan föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa 
frågan om jäv för enskild ledamot i visst ärende.” 

• Nytt stycke 

”Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv 
föreligger, får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som 
föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och 
får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då ärendet hanteras.” 

9 Övriga förslag på justeringar i bolagsdokumenten 

9.1 Övergripande förslag 

9.1.1 Bolagspolicyn bör förtydligas och endast omfatta kommunen 

De bolagsdokument som tagits fram av kommunen utgör väldigt viktiga styrdokument 

för såväl koncernbolagen som för kommunen själv. Mot denna bakgrund är det 

angeläget om att dessa bolagsdokument är tydliga och enkla att tillgodogöra sig. Mot 

denna bakgrund föreslås att Bolagspolicyn förtydligas på så sätt att den endast styr 

kommunens interna förhållningssätt gentemot koncernbolagen. Ändringen är även 

föranled av den omständigheten att ägarstyrning enligt aktiebolagslagen endast kan utgå 

från bolagsstämma.  

9.1.2 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

Koncernbolagen omfattas av offentlighetsprincipen och måste som en del av detta 

säkerställa att dess allmänna handlingar arkiveras på ett korrekt sätt. Det får anses 

ändamålsenligt att koncernbolagen tillämpar samma arkivreglemente som gäller i 

kommunen. För att förtydliga att koncernbolagen tillämpar kommunens 

arkivreglemente bör detta anges i ägardirektiv.  

9.1.3 Samarbetet mellan kommunen och koncernbolagen bör förstärkas 

Förslag till åtgärder 

Det bör i bolagsdokumenten förtydligas att koncernbolagen, i den utsträckning detta är 

möjligt enligt lag, bör samverka med kommunen och övriga koncernbolag för att på så 

sätt uppnå större effektivitet och nytta till gagn för kommunens medlemmar. Sådant 

samarbete kan avse t.ex. gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, stöd- och 

supportfunktioner.  
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Bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB 

 

§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Utvecklings AB. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 

som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 

verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 

syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt 

resursutnyttjande. Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och 

löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla 

kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. 

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

kommun. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor. 

 

§ 7 Antal aktier 

 

Antal aktier skall utgöra lägst 26 000 aktier och högst 104 000 aktier 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst fem 

suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den 

årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 

intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i 

bolagsstyrelsen. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning och koncernredovisning jämte 

räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 

årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller enligt aktiebolagslagen till slutet av 

den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommun utse minst en lekmannarevisor med 

minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Stämman öppnas; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen; 

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, 

koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorn med 

suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

10.11. Val av revisor och revisorssuppleant; 

11.12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt 

aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

• FÅrlig fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter, som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan bemyndiga annan än 
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styrelseledamot och suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast 

avse två personer i förening. 

 

§ 16 Hembud 

 

Hembudsskyldighet 

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren 

av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han 

ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en 

akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska 

uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 

aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 

övergången. 

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade 

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus. 

 

Lösenbelopp och betalning 

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt. 

 

Tvist 

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 

§ 17 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del av bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 

författningsreglerad sekretess. 
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1. Bolaget som en del av den kommunala 

organisationen 

Uddevalla Utvecklings AB (”Bolaget”), ägs av Uddevalla kommun. Bolaget är 

koncernmoderbolag till följande bolag (”Koncernbolagen”). 

 

1. Uddevalla Omnibus AB, moderbolag till 

a) Lysekils busstrafik AB 

2. Uddevalla Turisttrafik AB 

3. Uddevalla Energi AB, moderbolag till 

a) Uddevalla Energi Elnät AB 

b) Uddevalla Energi Värme AB 

c) Uddevalla Kraft AB 

d) Bohusgas AB 

4. Uddevalla Hamnterminal AB, moderbolag till 

a) Swanfalk Shipping AB 

 

Bolagets verksamhet styrs av lag och författningar, av dess bolagsordning,en och 

kommunfullmäktiges beslutade  generella äÄgardirektiv , som gäller för 

kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. 

 

Av Bolagspolicyn och det Generella Ägardirektivet framgår rollfördelningen 

mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste 

underställas dessa organ för beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för 

Bolaget följer den beslutade rollfördelningen. 
 
 

Dokumenttyp: Ägardirektiv 

Dnr: 2021/00377 

Antagen av: Kommunfullmäktige 

Antagen: 2015-10-14 § 248 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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2. Föremålet för Bolagets verksamhet 

Föremålet för Bolagets verksamhet anges i bolagsordningen. Bolaget får inte 

bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag 

som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda 

verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget ska tillsammans med kommunens 

övriga verksamheter skapa nytta för kommunen och dess invånare och medverka i 

utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

3. Ändamålen med Bolagetns verksamhet 

Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets 

syfte är att åstadkomma en samordning av Koncernbolagen till nytta för ett 

optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara för , kontroll, uppföljning och 

löpande översyn, samt samordning  av koncernbolagens verksamheter utifrån 

Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga 

styrinstrument/styrdokument. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

kommun. 

 

4. Grundläggande principer för Bolagetns verksamhet 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse 

och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 

kap. kommunallagen. 

 

Koncernbolagen Bolaget får inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som inte är 

förenlig med den kommunala kompetensen. 

 

5. Uppdraget 
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Bolaget har till uppgift att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och 

för koncernen i relation till kommunen. Samordning och samverkan ska ske i de 

fall då nytta kan uppstå för kommunkoncernen som helhet. Kommunen ska ha en 

effektiv finansförvaltning som omfattar hela kommunkoncernen. Bolaget ska 

samordna all finansförvaltning för Koncernbolagen. 

 

Bolaget svarar för det direkta formella ägandet av Koncernbolagen. Bolaget 

ansvarar för ägarstyrningen av Koncernbolagen med utgångspunkt i  det 

Generella Ägardirektivet, detta specifika ägardirektiv och de  specifika 

ägardirektiven för Koncernbolagen, kommunfullmäktiges budget och andra 

styrdokument från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

Bolaget svarar för det praktiska ägarstödet i relation till Bolagen 

(kompetensutveckling för styrelser, vissa gemensamma funktioner och 

kompetenser, gemensamma instruktioner etc.). 

 

Bolaget kan lämna förslag till kommunstyrelsen om regler avseende struktur och 

tidplan för uppföljningsprocessen och svarar för ekonomisk uppföljning av 

Koncernbolagen under budgetåret samt lämnar uppföljningsrapporter på strategisk 

nivå med utgångspunkt i rapporteringen från Koncernbolagen. 

 

Bolaget svarar för den finansiella samordningen inom koncernen. Bolaget beslutar 

om Koncernbolagens koncernbidrag i anslutning till årsbokslut. 

 

Bolaget utser ombud till årsstämma/bolagsstämma i dotterbolagen och lämnar 

instruktion till ombudet i förekommande fall enligt beslut i 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

Aktieägaravtal och ägardirektiv ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 

BolagetUddevalla Utvecklings AB ska årligen följa upp Bolagens arbete med intern kontroll och 

riskanalys i samband med Bolagens årsredovisningar samt utvärdera sitt eget arbete i dessa frågor. 

BolagetUddevalla Utvecklings AB ska bistå  stötta??? Bolagen i deras arbete med intern kontroll och 

riskanalys, t.ex. genom att ta fram rutiner och riktlinjer.
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6. Ekonomiska mål 

Bolagets ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktig hållbar ekonomisk 

utveckling. Bolaget ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge 

en god ekonomisk bas för att dels bolaget aktivt ska kunna utveckla sin 

verksamhet och dels för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska bedriva 

verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och ska förvalta sin fasta 

egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 

Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering av koncernen i syfte att ge en god 

ekonomisk bas för koncernens förmåga att klara framtida utveckling och minska 

kommunens risktagande. Bolaget ska ha en styrning av koncernen som ger ett 

resultat som innebär att koncernens samlade finansiella ställning successivt stärks 

(bl.a. att soliditeten långsiktigt ökar). 

 

Bolagets årliga resultat ska vara sådant att utgående fritt eget kapital ska vara lägst 

ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dotterbolagens aktiers nominella 

värde och det bokförda värdet. Bolagets resultat ska möjliggöra utdelning till 

ägaren i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

 

7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i Bolaget. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

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

 

Översyn och revidering av specifikt ägardirektiv och 

bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB och dotterbolaget 

Lysekils Busstrafik AB 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 10 februari 2021 att ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten i 
bolagskoncernen Uddevalla Utvecklings AB (UUAB). Kommunfullmäktige fastställde 
reviderade dokument den 10 juni 2021 och beslutade om en mer omfattande översyn av 
bolagsdokumenten med syfte att uppdatera dokumenten efter dagens förutsättningar och 
behov. Revideringen har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 
Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 
Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 
bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 
 
Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 
av de föreslagna förändringarna är föranledda av att aktuella skrivningar inte till fullo 
uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 
ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta. 
Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål. 
 
De förändringar som föreslås är i korthet:  

 Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 
 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och UUAB bör 

förändras 
 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 Rutiner för bolagens nyttjande av Internbanken bör förtydligas 
 Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas 
 Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas 
 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 
 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över 
 

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 
ändamålsenlig styrning av bolagen och de föreslagna förändringarna beskrivs närmare i 
bifogad sammanfattning. 
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1 Bakgrund 

De förslag på åtgärder som rekommenderas nedan har tagits fram med utgångspunkt i 

det uppdrag om en mer omfattande översyn i syfte att uppdatera bolagsdokumenten 

efter dagens förutsättningar och behov, som kommunfullmäktige antog den 10 juni 

2021. Genomlysning har omfattat de bolagshandlingar som berör Uddevalla 

Utvecklings AB och dess dotterbolag, bl.a. Bolagspolicy, Generellt ägardirektiv, 

Specifikt ägardirektiv för Uddevalla utvecklings AB och dess dotterbolag samt aktuella 

bolagsordningar för Uddevalla Utvecklings AB och dess dotterbolag. 

2 Sammanfattning  

Generellt håller de bolagshandlingar som granskats en god nivå både vad gäller dess 

ändamålsenlighet och dess följsamhet i förhållande till kommunallag och 

aktiebolagslag. Trots detta föreslås att bolagsdokumenten justeras och revideras.  

Nedan lämnas en rad förslag på ändringar och justeringar av bolagsdokumenten. Vissa 

av de föreslagna förändringarna är föranleda av att aktuella skrivningar inte till fullo 

uppfyller de krav som gäller enligt kommunallagen eller aktiebolagslagen. Vissa andra 

ändringar föreslås i syfte att göra bolagsdokumenten tydligare och mer transparenta.  

Genom de föreslagna ändringarna skapas bättre förutsättningar för en god och 

ändamålsenlig styrning av bolagen.  

De förändringar som föreslås är i korthet:  

• Mindre justeringar och förtydligande av bolagsdokumenten. 

• Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings 

AB bör förändras. 

• Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör förstärkas. 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör förtydligas 

• Förtydligande av bolagens arbete med hållbarhetsfrågor bör förstärkas. 

• Förtydligande av bolagens arbete mot korruption bör förstärkas. 

• Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

• Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma bör ses över. 

• Översynen omfattar inte bolagens finansiella mått och mål 
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3 Ägarrollens fördelning mellan kommunstyrelsen och Uddevalla 

Utvecklings AB bör förändras 

3.1 Förslag på åtgärder 

Ägarrollen föreslås fördelas mellan kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB 

på sådant sätt att kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska rollen och 

Uddevalla Utvecklings AB för den finansiella rollen. 

I korthet innebär förslaget att kommunstyrelsen ska leda arbetet med att utforma 

övergripande visioner, strategier och mål för koncernbolagen samt se till att dessa 

visioner och mål passar ihop och utgör en naturlig del av hela den kommunala 

verksamheten inklusive kommunens företag, stiftelser och förbund 

(’kommunkoncernen’). Förslaget innebär också att Uddevalla Utvecklings AB i sin 

nya roll kommer att få en tydligare roll i att löpande bedöma koncernbolagens 

ekonomiska ställning, stödja bolagen i dess arbete med att iaktta en god 

ekonomisk hushållning samt att kontrollera och följa upp.  

En fördelning i enlighet med förslaget stämmer bra överens med de legala krav som 

ställs på kommunstyrelsen och Uddevalla Utvecklings AB:s styrelse i kommunallagen 

och aktiebolagslagen. Det är rimligt och ändamålsenligt att det är förtroendevalda och 

inte tjänstemän som ansvarar för koncernbolagens visioner och strategier.  

4 Kommunens inflytande och kontroll över koncernbolagen bör 

förstärkas 

4.1 Övergripande förslag 

Kommunens möjlighet till inflytande och kontroll över koncernbolagen är genom de 

bolagsdokument som finns relativt goda. I vissa avseende bör dock dessa dokument 

förtydligas för att på så sätt stärka kommunens möjlighet att utöva inflytande över 

koncernbolagens verksamheter. Kommunens möjlighet att direkt eller indirekt via 

Uddevalla Utvecklings AB utöva kontroll över koncernbolagen bör också stärkas. 

Kommunstyrelsens roll och förutsättningar för att utöva uppsikt enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 

kommunallagen bör fördjupas. 

Mot bakgrund av att frågan om vad som är en fråga av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt ska prövas från kommunens perspektiv bör bolagets styrelse i 

första hand samråda med kommundirektör och i andra hand kommunstyrelsen. 

  

4.2 Förslag på åtgärder  

4.2.1 Beredningsprocessen avseende ärenden som ska underställas 

kommunfullmäktige bör ses över 

Innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts. Generellt bereds 

ärenden som avgörs av kommunfullmäktige av kommunstyrelsen som också generellt 
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alltid har rätt att yttra sig i ett ärende som har beretts av annan. Mot bakgrund av den 

roll som kommunstyrelsen har i förhållande till koncernbolagen är det rimligt och 

ändamålsenligt att kommunstyrelsen ansvarar för beredningen av ärenden som ska 

underställas kommunfullmäktige. För att beredningen ska uppnå den kvalité som krävs 

bör koncernbolagen åläggas att bistå kommunstyrelsen i den utsträckning som är 

nödvändig.  

4.2.2 Koncernbolagens skyldighet att förse olika granskningsorgan med 

information bör förtydligas 

Det bör förtydligas att koncernbolagen till revisor, lekmannarevisor och kommunrevisor 

ska lämna den information och de handlingar som dessa behöver för att kunna utföra 

sina respektive uppdrag.  

4.2.3 Bolagen bör ges möjlighet att initiera ärenden hos fullmäktige  

Bolagen har rätt att väcka ärende i kommunfullmäktige för de ärendetyper som 

kommunfullmäktige beslutat om. Denna rätt har införts i kommunallagen mot bakgrund 

av de kommunala bolagens skyldighet att låta kommunfullmäktige ta ställning i frågor 

som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Mot denna bakgrund och i 

syfte att stärka förutsättningarna för att kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta 

ställning i de ärende då så krävs förslås bolagen ges rätt att i dessa frågor väcka ärende 

hos kommunfullmäktige. 

4.2.4 Kommunens dialog med koncernbolagen bör stärkas och förtydligas    

En mycket viktig, för att inte säga avgörande, komponent för att kommunen ska kunna 

utöva en god och ändamålsenlig styrning över sina bolag är att det finns en aktiv och 

innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen. För att underlätta att sådan dialog 

kan ske föreslås att:  

(a) Kommunstyrelsen ska ansvara för att det finns en god uppföljnings- och 

planeringsdialog med samtliga koncernbolag. Kommunstyrelsen ska upprätta en 

plan för hur dessa dialoger ska genomföras. Genomförandet av uppföljnings- och 

planeringsdialog ska utvärderas i dialog med koncernbolagen. Uppföljnings- och 

planeringsdialogerna utgör en del av den löpande uppsiktsplikt som 

kommunstyrelsen ansvarar för enligt 6 kap. 1 § kommunallagen. 

(b) Bolagen ska aktivt delta i de dialoger som kommunstyrelsen planerar och 

genomför och ska tillhandahålla den information som behövs för att dialogerna 

ska kunna genomföras samt aktivt delta i den utvärdering av de uppföljnings- och 

planeringsdialoger som genomförs av kommunstyrelsen.  

(c) Samråd med kommunstyrelsen bör inte endast ske vid tillsättande av vd utan 

även vid tillsättande av eventuell vice vd samt vid entledigande av vd och 

eventuell vice vd. 

4.2.5 Uddevalla Utvecklings AB:s roll att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen bör förtydligas  

Koncernbolagen representerar stora värden och det är därför av stor vikt att den 

finansiella kontroll och uppföljning som görs genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 
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Uddevalla Utveckling AB:s roll och uppdrag att utöva finansiell kontroll över 

koncernbolagen samt ge stöd till dessa bör därför förtydligas. Mot denna bakgrund 

föreslås nya skrivningar i Generellt ägardirektiv och i Specifikt ägardirektiv för 

Uddevalla Utvecklings AB. 

4.2.6 Förutsättningarna för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin 

uppsiktsplikt bör stärkas 

Kommunstyrelsen har en i kommunallagen fastslagen uppsiktsplikt och det är av vikt 

för kommunen som helhet att denna uppsikt utövas på ett ändamålsenligt sätt. För att 

stärka och fördjupa kommunstyrelsens möjlighet att utöva sin lagstadgade uppsiktsplikt 

föreslås följande:  

(d) Kommunstyrelsen bör löpande överväga möjligheten att lämna särskilda 

granskningsinstruktioner till de lekmannarevisorer som utsetts i koncernbolagen. 

Sådan särskild granskning kan t.ex. bestå i att utreda huruvida visst bolag bedrivit 

sin verksamhet inom ramen för den kommunala kompetensen eller granskning av 

vilka åtgärder koncernbolagen har vidtagit för att säkerställa att 

offentlighetsprincipen efterföljs. Eventuella instruktioner lämnas formellt av 

kommunfullmäktige.  

(e) Det bör förtydligas att lekmannarevisorerna ska bidra med information och 

dialog med kommunstyrelsen i den utsträckning som detta är nödvändigt för att 

kommunstyrelsen ska kunna utföra sin uppsiktsplikt.  

(f) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen avgör vilken information som 

koncernbolagen måste lämna till kommunstyrelsen för att uppsiktsplikten ska 

kunna genomföras. 

(g) Det bör förtydligas att de ägar-, planerings- och uppföljningsdialoger som 

kommunstyrelsen genomför tillsammans med koncernbolagen utgör en viktig del 

av uppsiktsplikten och att kommunstyrelsen om den upptäcker eventuella brister 

ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.  

(h) Det bör förtydligas att kommunstyrelsen uppsiktsplikt innefattar en bedömning 

av huruvida den verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående 

kalenderår har varit förenlig med de fastställda kommunala ändamålen och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

5 Formerna för genomförande av års- och bolagsstämma 

bör ses över 

5.1 Förslag på åtgärder 

Koncernbolagen har endast en ägare och kan på års- och bolagsstämma inte företrädas 

av mer än ett ombud. Eventuell politisk debatt avseende hur visst på bolagsstämma 

förekommande ärende ska avgöras bör ske på det kommunfullmäktige- respektive 

kommunstyrelsesammanträde vid vilket ombudsinstruktion för aktuell bolagsstämma 

tas fram. Mot denna bakgrund får det anses ändamålsenligt att års- och bolagsstämma 

endast genomförs i fysisk form då detta är särskilt påkallat. För att säkerställa att 
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allmänheten och förtroendevalda har en fortsatt god insyn i koncernbolagen och dess 

verksamhet föreslås den informella ägarstyrningen förstärkas enligt punkt 4.2.5 ovan.  

5.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokumenten  

Följande nya stycken bör införas i Bolagspolicyn i punkt 2.2.7 och i Generellt 

ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Års- och bolagsstämma ska genomföras per capsulam såvida inte kommunfullmäktige 
beslutar om annat. För de bolagsstämmor som inte hålls per capsulam ska 
kommunfullmäktige besluta om vem som får delta vid dessa sammanträden, hur kallelse 
ska ske, på vilket sätt deltagarna ska informeras om dagordningen för sammanträdet 
samt vilken fråge- och yttranderätt deltagarna ska ha. Fullmäktiges beslut ska 
fastställas på bolagsstämma.”  

• Nytt stycke 

”Kommunen representeras på års- och bolagsstämma av ett ombud. 
Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska till bolagstämma utse ombud och 
utfärda ombudsinstruktion till kommunens ombud i vilken det tydligt framgår hur 
ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen omfattar 
hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt är 
rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.” 

6 Rutiner för bolagens nyttjande av internbanken bör 

förtydligas 

6.1 Förslag på åtgärder 

Vilket kreditutrymme, vilken räntenivå samt vilka övriga villkor som ska gälla för 

koncernbolagens nyttjande av kommunens internbank bör förtydligas. Det bör även 

förtydligas vilken besluts- och beredningsprocessen som gäller vid fastställande av 

villkor för nyttjande av internbanken.  

6.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Följande nya stycken bör införas i både Bolagspolicyn och i Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Koncernbolagen ska vara anslutna till kommunens internbank och får utnyttja 
internbankens koncernkonto inom ramen för den limit och de villkor som 
kommunfullmäktige ställt upp.”  

• Nytt stycke 
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”Kommunfullmäktige beslutar om kreditutrymme, räntenivå samt övriga villkor som ska 
gälla för koncernbolagen då de nyttjar kommunens internbank. Koncernbolagen ska 
aktivt delta i dialog med kommunen i beredningsarbetet inför kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunfullmäktiges beslut ska fastställas på bolagsstämma.” 

7 Koncernbolagens arbete med hållbarbarhet bör 
förstärkas 

7.1 Förslag på åtgärder 

Det finns ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och det kan numera argumenteras för att 

god ägarstyrning inkluderar ett fokus på dessa frågor. I vissa verksamheter krävs att en 

hållbarhetsredovisning tas fram för att granskas av revisionen.  

Mot denna bakgrund finns det anledning att förtydliga för koncernbolagen att dessa har 

ett ansvar för dessa frågor. De frågor som koncernbolagen bör beakta i sin verksamhet 

är att skapa miljömässig hållbarhet (vattenanvändning, föroreningar och utsläpp, ren 

teknologi, klimatpåverkan och klimatsmarta alternativ) och social hållbarhet (mänskliga 

rättigheter, samhällsutveckling, diskriminering, ersättning till anställda, 

arbetslivsrelationer och arbetsmiljö). 

7.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 

”Bolaget ska i sin verksamhet beakta hur det kan agera för att skapa miljömässig och 
social hållbarhet. Bolagets överväganden och aktiviteter ska årligen redovisas för 
kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

 

8 Koncernbolagens arbete mot korruption bör förstärkas 

8.1 Förslag på åtgärder 

Korruption, jäv och mutor är något som förekommer i alla branscher. I offentlig 

verksamhet får det anses extra viktigt att det bedrivs ett aktivt arbete för att hindra att 

detta och annan förtroendeskadlig och brottslig verksamhet förekommer. 

Koncernbolagen bör mot denna bakgrund åläggas att vidta åtgärd för att förhindra 

förekomsten av korruption, mutor och jäv i sina respektive bolag.  

8.2 Konkreta ändringsförslag av bolagsdokument 

Generellt ägardirektiv 

• Nytt stycke 
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”Bolaget ska aktivt arbeta för att undvika förekomsten av korruption, mutor och jäv i 
bolaget och ska anta policy för hur detta arbete ska bedrivas. Bolagets aktiviteter ska 
årligen redovisas för kommunstyrelsen på det sätt som kommunstyrelsen anvisar.” 

• Nytt stycke 

”Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation 
där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande 
anmäla att risk för jäv kan föreligga. Styrelsens ordförande kan på eget initiativ resa 
frågan om jäv för enskild ledamot i visst ärende.” 

• Nytt stycke 

”Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv, eller där ordförande konstaterat att risk för jäv 
föreligger, får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende det ärende som 
föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte delta i handläggningen av ärendet och 
får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då ärendet hanteras.” 

9 Övriga förslag på justeringar i bolagsdokumenten 

9.1 Övergripande förslag 

9.1.1 Bolagspolicyn bör förtydligas och endast omfatta kommunen 

De bolagsdokument som tagits fram av kommunen utgör väldigt viktiga styrdokument 

för såväl koncernbolagen som för kommunen själv. Mot denna bakgrund är det 

angeläget om att dessa bolagsdokument är tydliga och enkla att tillgodogöra sig. Mot 

denna bakgrund föreslås att Bolagspolicyn förtydligas på så sätt att den endast styr 

kommunens interna förhållningssätt gentemot koncernbolagen. Ändringen är även 

föranled av den omständigheten att ägarstyrning enligt aktiebolagslagen endast kan utgå 

från bolagsstämma.  

9.1.2 Kommunens arkivreglemente bör tillämpas av koncernbolagen 

Koncernbolagen omfattas av offentlighetsprincipen och måste som en del av detta 

säkerställa att dess allmänna handlingar arkiveras på ett korrekt sätt. Det får anses 

ändamålsenligt att koncernbolagen tillämpar samma arkivreglemente som gäller i 

kommunen. För att förtydliga att koncernbolagen tillämpar kommunens 

arkivreglemente bör detta anges i ägardirektiv.  

9.1.3 Samarbetet mellan kommunen och koncernbolagen bör förstärkas 

Förslag till åtgärder 

Det bör i bolagsdokumenten förtydligas att koncernbolagen, i den utsträckning detta är 

möjligt enligt lag, bör samverka med kommunen och övriga koncernbolag för att på så 

sätt uppnå större effektivitet och nytta till gagn för kommunens medlemmar. Sådant 

samarbete kan avse t.ex. gemensam upphandling, it- och verksamhetsstöd, stöd- och 

supportfunktioner.  
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Bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Omnibus AB. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, tillhandahålla lokal 

och regionallinjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss, 

verkstad för egna fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regionallinjetrafik, tillhandahålla skolskjutstrafik samt 

andra persontransporter med buss för allmännyttiga verksamheter. 

 

Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig med 

bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala befogenheter. För anknytande 

verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna tillämpas.  

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

Utvecklings AB. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 



 

§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 



 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 

 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 



 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
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SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA OMNIBUS AB OCH 

DOTTERBOLAGET LYSEKILS BUSS AB 
 

 
1. Bolagent som en del av den 

kommunala organisationen 
 

Uddevalla Omnibus AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB 

(”Koncernmoderbolaget”), som i sin tur ägs av Uddevalla kommun. 

Uddevalla Omnibus AB är moderbolag till Lysekils Busstrafik AB. (nedan benämnda ”Bolagen”) 

 

Bolagens verksamhet styrs av lag och författningar, av bolagsordningen och 

kommunfullmäktiges beslutade generella Ägardirektiv (”Generella Ägardirektivet”), som gäller 

för kommunens samtliga direkt eller indirekt ägda bolag, samt detta ägardirektiv. Bolagen ska 

följa Uddevalla kommuns bolagspolicy. 

 

Av bolagspolicyn och det generella ägardirektivet framgår rollfördelningen mellan 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som måste underställas dessa organ för 

beslut. Det nu förevarande specifika ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils 

Busstrafik AB följer den beslutade rollfördelningen. 

Dokumenttyp: Ägardirektiv 

Dnr: 2021/00377 

Antagen av: Kommunfullmäktige 

Antagen: 2015-10-14 § 248 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Juridik och administration, kommunledningskontoret 

Senast reviderad: Kommunfullmäktige 2021-06-10 § 143 (ärende 2021/00118) 
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2. Föremålet för Bolagents verksamhet 
 

Föremålet för respektive bolags verksamhet anges i dess bolagsordning. Bolagen får inte bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. 

 

Uddevalla Omnibus och Lysekils Busstrafik AB har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla 

lokal och regional linjetrafik med buss, bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med 

buss, verkstad för egna fordon samt därmed anknytande verksamheter. 

 

Bolagen är skyldiga att utföra de uppdrag som bolagen tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

3. Ändamålet med Bolagens verksamhet  
 

Bolagens syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, tillhandahålla skolskjutstrafik samt andra 

persontransporter med buss för allmännyttiga verksamheter. 

 

4. Grundläggande principer för Bolagens verksamhet 
 

Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig med 

bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala befogenheter. För anknytande 

verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna tillämpas. 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolagets i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

5. Uppdraget 
 

Bolagen har i uppdrag att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik med buss. 

Bolagen får även bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss för allmännyttiga 

verksamheter, bedriva verkstad för egna fordon samt bedriva andra anknytande verksamheter. 

Linjetrafiken och skolskjutstrafiken kan antingen bedrivas direkt eller genom samverkansföretaget 

Buss i Väst AB. 

6. Ekonomiska mål 
 

Bolagens ekonomiska målsättning ska stödja en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Bolagen 

ska sträva efter en god resultatnivå och soliditet i syfte att ge en god ekonomisk bas för att dels 

respektive bolag aktivt ska kunna utveckla sin verksamhet, dels för att minska kommunens 

risktagande. Bolagen ska bedriva verksamhet utifrån långsiktigt hållbara principer och förvalta sin 

fasta egendom så effektivt att den behåller eller ökar sitt värde. 

 

Det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska ställning är en soliditet om 28 % (soliditeten beräknas 

som summan av eget kapital med tillägg av obeskattade reserver, justerade för latent skatt, i 

förhållande till balansomslutningen). 

 

En avkastning krävs för att upprätthålla värdet på anläggningarna och för att uppnå det långsiktiga 
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soliditetsmålet. 

 

Kommunfullmäktige åsätter Bolagen årligen ett mål för avkastning (räntabilitet) i förhållande till 

Bolagens totala kapital, beräknat som summan av rörelseresultat och finansiella intäkter jämfört med 

balansomslutningen. Det är summan av bolagens hela verksamhet som skall motsvara avkastningen.  

Bolagen kan ha differentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden, bl.a. 

beroende på huruvida verksamheterna ska bedrivas på affärsmässiga grunder eller enligt 

självkostnadsprincipen. Målet för Bolagen är räntabilitet på totalt kapital ska uppgå till 3 %. 

 

Bolagens resultat ska varje år disponeras så att det långsiktiga målet för Bolagens ekonomiska 

ställning och kravet på utdelning i form av koncernbidrag till ägaren kan uppfyllas. 

 

7. Implementering 
 
Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet antas på bolagsstämma i respektive Bolag. 
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Bolagsordning för Lysekils Busstrafik AB 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Lysekils Busstrafik AB. 

 

§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. 

 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik med buss, 

bedriva skolskjutstrafik och andra persontransporter med buss, verkstad för egna fordon samt 

därmed anknytande verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 

Bolagets syfte är att tillhandahålla lokal och regional linjetrafik, tillhandahålla skolskjutstrafik samt 

andra persontransporter med buss för allmännyttiga verksamheter. 

 

Kollektivtrafikverksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder och i övrigt vara förenlig med 

bestämmelserna om kollektivtrafik i lagen om vissa kommunala befogenheter. För anknytande 

verksamheter ska de kommunala självkostnads- och lokaliseringsprinciperna tillämpas.  

 

Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av 

fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 

 

I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 

kommunallagen. 

 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla Omnibus AB. 

 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 



 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.110.000 kronor och högst 4.440.000 kronor.. 

 

§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 11 100 aktier och högst 44 400 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter jämte högst fem suppleanter. 

 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller flera vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning utses av årsstämman minst en revisor med minst en suppleant. 

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde 

räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 

 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägaren tidigast fyra veckor och 

senast två veckor före stämman.  
 
§ 12 Ärenden på årsstämman 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justeringsmän; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisorsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter; 

10. Anmäla de styrelseledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun; 



 

110. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 

121. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 

ägardirektiv. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 

• FÅrligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

• Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste räkenskapsåret 

• Fastställande av rRam för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag. 

• Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

• Tröskelbelopp för andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan 

• Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 15 Firmateckning  

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter, som styrelsen 

därtill utser. Styrelsen må ock bemyndiga annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. 

Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 

§ 16 Hembud  

 

Hembudsskyldighet  

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga 

aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 

erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 

aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När 

anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 

lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 

lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två 

månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade  

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan 

de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående 

aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, 

av notarius publicus.  

 

Lösenbelopp och betalning  

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 

vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från 

den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  



 

 

Tvist  

 

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget. 
 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 

samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 

 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Antagande av energi- och klimatplan, uppdrag från 

kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 att ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta 
fram en Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun. Ett förslag på Energi- och 
klimatplan har tagits fram. Den avser energianvändning och klimatpåverkan inom 
kommunens territorium, kommunens verksamhet samt bolag. Planen består av två delar. 
Den ena delen består av omvärldsanalys och megatrender, nuläget för Uddevalla 
kommun samt övergripande energi- och klimatmål, framtidsbild 2030 inom tre utvalda 
områden. Den andra delen är en åtgärdsplan som utgår från de tre framtidsbilderna 
2030. Åtgärdsplanen beskriver vad som ska genomföras och vem som har 
samordningsansvar. Åtgärdsplanen följas upp, utvärderas och justeras årligen. Nya 
åtgärdsförslag tas vid behov fram, då det ständigt sker en förändring i omvärlden som 
kan påverkar åtgärderna.  

Förslaget har varit på remiss till samtliga nämnder, helägda kommunala bolag och 
politiska partier. Inkomna remissvar visar att man ställer sig bakom förslaget på energi- 
och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan. Synpunkter har beaktats och gett ytterligare 
inspel i planen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-01-28 
Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun 2022 
Åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan 
Sammanställning remissvar energi- och klimatplan 
Slutrapport – Beräkning av koldioxidutsläpp 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta energi- och klimatplan med tillhörande åtgärdsplan 
 
att kommunstyrelsen årligen ska följa upp, utvärdera och eventuellt föreslå justeringar 
av åtgärdsplanen 
 
att nämnderna årligen, i samband med budgetdialogen, ska beakta åtgärdsplanen 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-01-28 Dnr KS 2021/00348 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
Malin Krantz  Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga av kommunens helägda bolag och stiftelser 
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Sammanfattning 

Uddevalla kommun har en uttalad målsättning att bli fossilfri senast 2030 för att på 

så sätt bidra till en maximal temperaturökning motsvarande 1.5 graders 

uppvärmning globalt. Kommunen har identifierat att åtgärder behöver ske 

omgående för att nå uppsatta mål där en energi- och klimatplan tagits fram som 

ligger i linje med kommunens vision och planeras antas under 2022. Uddevalla 

kommun har efterfrågat en utvärdering av föreslagna åtgärder presenterade i denna 

energi- och klimatplan och detta uppdrag gick till CIT Industriell Energi AB, ett 

dotterbolag till Chalmers Industriteknik. Syftet med uppdraget är att uppskatta 

vilka effekter utvalda åtgärder presenterade i energi- och klimatplanen kan få för 

kommunens koldioxidutsläpp. Baserat på svårigheten att kvantifiera utsläppen för 

vissa åtgärder används mer konkreta exempel användas för att tydliggöra möjlig 

koldioxidbesparing. Resultaten av denna studie har sammanställts i denna rapport 

samt i en tillhörande redigerbar excelfil där beräkningen av utvärderade åtgärder 

presenteras.  

De åtgärder som bedöms ha störst effekt på koldioxidutsläppen inkluderar främst 

åtgärder som innebär minskad användning av fossila drivmedel i fordonsflottan. 

Utöver detta indikeras att tydliga koldioxidbesparingar kan göras genom åtgärder 

som innebär förbättrad tillgång till förnyelsebar energi i hamnområdet, 

energieffektivisering av kommunens byggnader (liksom bedriva påverkansarbete 

för att minska invånarnas energianvändning) och prioritering av träkonstruktioner 

vid om- och nybyggnationer. Genom att nyttja förnybara bränslen till 

arbetsmaskinerna vid etableringen av det nya industriområdet i Fröland uppskattas 

ha en stor effekt på utebliven ökning av utsläppen. Dagens arbetsmaskiner orsakar i 

jämförelse inte så stora utsläpp dock vilket gör att påverkan på dessa ger en 

begränsad effekt. Detta gäller även för åtgärder som stimulerar ökad användning av 

cykel för pendling och annonserade planer på utbyggnad av solenergi. Vad gäller 

måltiders klimatpåverkan inom skola, förskola, fritids och gymnasium uppfylls 

redan målbilden men ytterligare förbättringar får tydlig effekt på utsläppen. De 

utvärderade åtgärderna bör fungera som stöd i kommunens fortsatta arbete med att 

fokusera sina insatser mot minskade koldioxidutsläpp och för att ta fram 

kompletterande åtgärder. I den fortsatta utvärderingen bör även rådighet, 

symboleffekter, kostnad och genomförbarhet utvärderas för de utvalda åtgärderna 

för att bidra till en mer komplett bild. Det rekommenderas även att kommunen 

fortsätter diskussionen om att ta fram en koldioxidbudget vilket kan användas både 

i kommunikativt syfte och för att stödja politiska beslut.  
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1 Bakgrund och nuläge 

En av de största utmaningarna globalt är idag att minska klimatpåverkan samtidigt 

som samhällets framtida energiförsörjning tryggas. Uddevalla kommun har en 

uttalad målsättning att nå fossilfrihet senast 2030 för att kunna bidra till en 

maximal temperaturökning motsvarande 1.5 graders uppvärmning globalt. 

Uddevalla kommun strävar efter en klimatomställning i linje med FN:s 17 globala 

mål för hållbar utveckling och kommunens vision om ”hjärtat i Bohuslän - liv, lust 

och läge”. Klimatförändringarna är i sig en global angelägenhet men kommunen 

har rådighet över de utsläpp från sin egen verksamhet och samtidigt agera som en 

förebild för att på så sätt kunna inspirera andra. 

Energisystemet i Uddevalla kommun utgörs idag av flertalet olika delar där de två 

största energianvändarna är transportsektorn och hushållen. Hushållens 

energianvändning består av uppvärmning i form av fjärrvärme, någon form av 

värmepump alternativt ren elvärme medan hushållselen består av vitvaror, 

mediautrustning och belysning till exempel. Det finns få energikrävande industrier 

i Uddevalla men en utbredd detaljhandelverksamhet liksom hotell och 

restaurangverksamheter. Tabell 1.1 presenterar data från den nationella 

emissionsdatabasen för de geografiskt fördelade koldioxidutsläppen i Uddevalla 

kommun uppdelat inom olika sektorer. 

Tabell 1.1 Geografiskt fördelade koldioxidutsläpp 2019 i Uddevalla kommun presenterade i jämförelse 

med 2018. 

Utsläppskälla 

Andel av 
totala 

utsläpp (%)  

Trend jmf 
med 2018 

(%)  
Förändring   

(kton CO2ekv/år)  

Transporter  63,0% -1,9% -2,55 

Industri (energi + processer)  1,3% 39,3% 0,78 

Jordbruk  0,2% -1,1% 0,00 

El och fjärrvärme  25,3% -3,2% -1,82 

Egen uppvärmning av bostäder och 
lokaler  

2,6% 10,3% 0,53 

Arbetsmaskiner  6,6% 16,9% 2,03 

Produktanvändning (inkl. 
lösningsmedel)  

1,0% -0,6% -0,01 

Avfall (inkl.avlopp)  0,0% -6,3% 0,00 

 

Det kan observeras att utsläppen från transporter utgör en majoritet av de 

geografiskt fördelade utsläppen. Utsläppen av koldioxid minskade med 0.5% 

mellan 2018 och 2019 i Uddevalla kommun. Det kan observeras att utsläppen 
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minskade framför allt inom transportsektorn och för el- och fjärrvärmeproduktion 

men denna minskning åts till stor del upp av en ökning i utsläppen från 

arbetsmaskiner. Ökade utsläpp från arbetsmaskiner antyder att det skett mer 

byggnadsprojekt i kommunen än tidigare. Det bör påpekas att 

konsumtionsbaserade utsläpp inte är inkluderade. Inom transportsektorn 

identifieras den uppdelning som observeras i Tabell 1.2.  

Tabell 1.2 Uppdelning av territoriella koldioxidutsläpp från transportsektorn 2019. 

Transportutsläpp (2019) 
Andel av totala 

koldioxidutsläpp  från 
transporter(%) 

Personbilar 65,5% 

Tunga lastbilar 20,3% 

Lätta lastbilar 9,7% 

Bussar 0,6% 

Mopeder och Motorcyklar 0,5% 

inrikes civil sjöfart (inkl privata fritidsbåtar) 2,4% 

Inrikes flygtrafik 0,0% 

Järnväg 0,0% 

Millitär transport 0,9% 

 

Det är tydligt att användning av personbilar orsakar majoriteten av 

koldioxidutsläppen inom transportsektorn medan tunga och lätta lastbilar 

tillsammans orsakar utsläpp som motsvarar hälften av utsläppen från personbilar. 

De totala koldioxidutsläppen i Uddevalla kommun uppskattades under 2019 till 

ungefär 213 994 ton CO2/år. 
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2 Beräkningsresultat för åtgärder 

Kommunen har identifierat att åtgärder behöver ske omgående för att nå uppsatta 

mål där en energi- och klimatplan tagits fram i linje med kommunens visioner och 

planeras antas under 2022. En del åtgärder är konkreta aktiviteter medan andra är 

av mer övergripande eller strategisk karaktär, så som utredningar. För en del av 

åtgärderna används exempel för att illustrera möjlig koldioxidbesparing.  

De föreslagna åtgärderna presenteras i Tabell 2.1 och inkluderar antaganden och 

förklaringar av beräkningarna. I den tredje kolumnen presenteras resultatet från 

beräkningarna i form av uppskattad potentiell koldioxidbesparingen. Alla 

uppskattningar av förändringar i utsläpp är baserade på nuvarande koldioxidutsläpp 

i kommunen. En mer utförlig redovisning av beräkningar, källor och antaganden 

presenteras i den Excelfil som levereras tillsammans med rapporten. 

Det bör påpekas att effekten av olika åtgärder beror på hur och i vilken omfattning 

åtgärden genomförs. Det bör även påpekas att det alltid finns stora osäkerheter i 

den här typen av beräkningar. Syftet med beräkningarna har varit att visa den 

relativa storleken för olika åtgärders potentiella effekt. 

Förändringen av utsläppen kan geografiska inom olika områden och beroende på 

hur systemgränsen definieras. I detta arbete har grundprincipen varit att utgå ifrån 

de direkta utsläppen som sker inom kommunens geografiska gränser. Det bör 

påpekas att det är viktigt att sträva efter att minska effekten av utsläpp totalt sett 

som sker som ett resultat av aktiviteter inom Uddevalla kommun. Exempelvis, för 

att få en uppfattning av den totala potentialen för åtgärder som rör inköp av 

produkter och tjänster så gjordes en uppskattning av storleken på Uddevalla 

kommuns konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. Dessa uppskattades till 36 000 

ton CO2-ekv per år vilket utgör en stor del av de totala geografiskt fördelade 

utsläppen.  
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Tabell 2.1 Presentation av föreslagna åtgärder av Uddevalla kommun för utvärdering.  

Åtgärd 
Beräkningar: 

Antaganden och förklaringar 

Uppskattad potentiell 
minskning av 

koldioxidutsläpp 
(ton/år) 

1. Fordonsinköp/leasing ska följa 
Upphandlingsmyndighetens kriterier för 
spjutspets samt avancerad. (El, vätgas 
och biogas, laddhybrid) 

Endast direkta utsläpp inkluderas. 
Dagens energianvändning av bensin 
och diesel ägda av Uddevalla 
kommun: 3433 MWh/år 
Genomsnittliga CO2 utsläpp vid 
användning av bensin/diesel: 290 g 
CO2/kWh.  

995 
 

2. Ta fram en plan under 2022 för 
utbyggnad och säkerställande av 
laddinfrastrukturen för kommunens 
verksamhetsbilar vid anskaffning av 
elbilar. 

Åtgärden är en förutsättning för 
genomförandet av punkt 1. 

Se åtgärd 1 

3. Ställ rätt krav för fossilfria transporter i 
kommunala upphandlingar, berör alla 
förvaltningar 

Maximalt 40% minskningspotential 
enligt Energimyndighetens idébok 
för kommunalt transportarbete från 
2009.  

Data saknas (se åtgärd 
1) 

4. Bygg säkra cykelparkeringar i närhet 
av A) arbetsplatser B) 
kollektiv/pendelparkeringar både för 
vanlig, el och lådcyklar 

50% av personbilarna antas 
används för daglig pendling till 
jobbet. Utsläpp per km för personbil: 
123 CO2/km. Åtgärden antas 
medföra att 5 % börjar cykla. 
Genomsnittlig cykelväg tur- och 
retur: 8 km. Cykeldagar per år: 250. 

179 

5. Byt ut fossila bränslen i 
arbetsmaskiner till förnybara bränslen 
kontinuerligt med målår 2025 

Användning av arbetsmaskiner 
under 2021: 45 500 liter Ecopar A till 
15 november. Emissionsfaktor för 
Ecopar: 2.39 kg CO2/liter Ecopar.A 
 
Utsläpp från arbetsmaskiner i 
hamnen: 593.9 ton CO2/år. Antar 
100% minskning av utsläppen. 

109: Dagens utsläpp 
från arbetsmaskiner. 

 
594: Uteblivna utsläpp 

för nya arbetsmaskiner i 
hamnen. 

 

6. Utreda Samordnade varutransporter – 
effektivisering av transporter med 
möjlighet att öppna upp för mindre, 
lokala producenter 

Potentiell minskning genom 
samordning av åkerier, kunder och 
samarbetspartners affärssystem: 
25% (enligt länsstyrelsen 
Västmanland) 1. Ruttoptimering och 
fyllnadsgrad kan ge ytterligare 10% 
enligt trafikverket 2. 

Data saknas – 
Uppdateras efter 

genomförd utredning! 

7. Solenergi installeras vid ny- och 
ombyggnation på kommunala 
byggnader 

Vid genomförande av aviserade 
solcellsprojekt på kommunala 
byggnader motsvarande 320 kW 
installerad effekt. 
Utsläppsminskningen uppskattas 
baseras på antagande om att elen 
annars skulle produceras med 
nordisk medelelproduktion (90 g 
CO2/kWh). Antar 1000 
kWh/(installerad effekt i kW, år). 

29 

 
1 Vägledning för Transportköpare – Länsstyrelsen Västmanlands län.  
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.52ea1660172a20ba65c352b3/1600430
667743/Va%CC%88gledning%20transportko%CC%88pare_EU.pdf  
2 Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser - ett 
regeringsuppdrag. Trafikverket 2016:111. 
https://www.trafikverket.se/contentassets/35a7ce71b5fb4e83b1de8990aedbb2c0/r
apport-2016-111-160630.pdf  

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.52ea1660172a20ba65c352b3/1600430667743/Va%CC%88gledning%20transportko%CC%88pare_EU.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.52ea1660172a20ba65c352b3/1600430667743/Va%CC%88gledning%20transportko%CC%88pare_EU.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/35a7ce71b5fb4e83b1de8990aedbb2c0/rapport-2016-111-160630.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/35a7ce71b5fb4e83b1de8990aedbb2c0/rapport-2016-111-160630.pdf
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8 Solenergiinstallationer ska förses med 
batterier som deltar i elnätets 
effektreglering 

Största delen av Sveriges 
effektreglering sker i dagsläget med 
vattenkraft. 

- 

9. Öka den lokala produktionen av 
förnybar energi 

Vid framtida produktion av 1000 
MWh solenergi per år jämfört med 
dagens 323 MWh/år. 
Utsläppsminskningen uppskattas 
baseras på antagande om att elen 
annars skulle produceras med 
nordisk medelelproduktion (90 g 
CO2/kWh). 

61 

10. Vid ny och ombyggnation av 
kommunala byggnader bör 
träkonstruktioner prioriteras 

Yta för dagens kommunala 
byggnader: 297957 m2. Med trä 
istället för betong i husstommen 
uppnås 40% lägre CO2 utsläpp 
jämfört med hus i betong. Utsläppen 
för hus i betong antas vara 350 kg 
CO2/m

2. Antar 1% nybyggnationer 
per år jämfört med befintliga 
kommunala byggnader. 

417 

11. Stimulera utvecklingen av 
emissionsfria industriområden 

 Data saknas. 

12. Minska byggnationers 
klimatpåverkan, inklusive byggmaterial, 
arbetsmaskiner och energianvändning 
vid drift 

Elanvändning i Uddevalla kommun 
för uppvärmning och för övriga 
användningsområden: 19.5 GWh/år. 
Värmeanvändning i Uddevalla 
kommun: 27.8 GWh/år. Antar en 
energianvändning som är 50% 
mindre än BBR (jämfört med 40% 
som det är idag). Utsläpp från 
fjärrvärmeproduktion i Uddevalla 
kommun: 111 g CO2/kWh värme. 
Konsumtionsbaserade utsläpp från 
kommunal verksamhet är dock höga 
och det finns alltså stor potential 
koldioxidminskning i att arbeta med 
att minska utsläpp från inköp av 
varor och tjänster. 
Utsläppsminskningen för minskad 
elanvändning uppskattas baseras på 
antagande om att elen annars skulle 
produceras med nordisk 
medelelproduktion (90 g CO2/kWh). 

804 

13. Arbeta för att så många områden 
och abonnenter som möjligt försörjs med 
fjärrvärme.  

Inga utannonserade planer på 
utökad fjärrvärmeanvändning idag 
och potentialen begränsad då det 
finns få oljepannor i drift i 
kommunen. 

- 

14. Öka/skapa förutsättningar för 
hamnområdet och fartyg att få tillgång till 
förnybar energi. 

Antar 100% reduktion av utsläppen. 
Hamnens energianvändning idag: 
3.9 GWh el, 503 MWh fjärrvärme, 
217 m3 diesel, utsläpp vid 
förbränning med diesel: 69.6 g 
CO2/MJ diesel.  

938 

15. Hållbar upphandling med fokus på 
klimatpåverkan inom utvalda kategorier 

Exempel: Upphandling av 
transporter. Konsumtionsbaserade 
utsläpp från kommunal verksamhet 
är höga och det finns alltså stor 
potential koldioxidminskning i att 
arbeta med att minska utsläpp från 
inköp av varor och tjänster. 

Se åtgärd 3. 

16. Utveckla så att kommunens inköp av 
varor och tjänster utformas för en längre 
livslängd och underlätta för 

Effekten beror på omfattningen av 
åtgärden om är svår att uppskatta.  

- 
(Konsumtionsbaserade 

utsläpp: 36 139) 
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återanvändning, reparering och slutligen 
materialåtervinning. 

Konsumtionsbaserade utsläpp från 
kommunal verksamhet är dock höga 
och det finns alltså stor potential 
koldioxidminskning i att arbeta med 
att minska utsläpp från inköp av 
varor och tjänster. 

17. Kommunen beräknar måltidens 
klimatpåverkan och målet är att 
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg 
CO2e/måltid i snitt. 

Baserat på kommunens data för 
måltider för skola, förskola och 
gymnasium uppfylls redan kravet 
(0.74 kg CO2/(måltid). Exempel: 
Antar en ytterligare minskning till 0.5 
kg CO2/måltid. Det antas serveras 2 
134 130 måltider/år. 

512 

18. Uppmuntra, utbilda och ge verktyg 
till invånare och verksamheter att 
minska sin klimatpåverkan 

Exempel: Om 1% av all kommunens 
nötköttskonsumtion byts ut till 
vegetariska alternativ. Antar att 
nötkött resulterar i 28 kg CO2/kg 
nötkött och vegetariskt alternativ 
(vegokött/linser/bönor) 

Exempel: 370 

 

Vad gäller den första åtgärden så har Uddevalla kommun idag en varierad 

fordonsflotta men än idag finns betydande utsläpp från dessa bilar som följd av 

bensin/dieselanvändning. Genom att byta ut dessa bilar till miljöbilar utan direkta 

koldioxidutsläpp kan utsläppen inom kommunen minska signifikant, nästan 1000 

ton CO2/år. Om man skulle ta hänsyn till utsläppen från elproduktionen (antaget att 

alla kommunens personbilar blir elbilar) blir förändringen ungefär 687 ton CO2/år.  

Den andra åtgärden är nödvändig för att möjliggöra de fördelar som observeras 

med den första åtgärden. Effekten av ny laddinfrastruktur blir större ju mer det 

används (uttryckt i mängden laddade kWh/dygn). Det är viktigt att det finns god 

tillgång av offentliga laddmöjligheter och framför allt i nära anslutning till hemmet 

och arbetsplatser för att maximera möjligheten att nyttja laddbara fordon på ett 

smidigt sätt i arbetet. 

 

Den tredje åtgärden utvärderar påverkansarbete genom kommunens upphandlingar. 

Det saknas idag data på nuvarande utsläpp från transporter i upphandlingar. 

Potentialen för energieffektivisering bedöms maximalt motsvara en minskning på 

40 %. När data senare finns tillgänglig så kan därmed en uppskattning göras av 

vilken utsläppsminskning som kan nås genom att sätta klimatkrav i upphandlingar. 

Det bör påpekas att denna åtgärd även kan kopplas till den första åtgärden. 

Upphandlingsmyndigheten har uppskattat att klimatpåverkan från offentliga inköp 

motsvarande 23.5 miljoner ton CO2,eq/år där kategorin för bygg, fastighet och mark 

uppskattas stå för ungefär 39% av den totala påverkan3.  

 

Den fjärde åtgärden handlar om att förbättra möjligheterna till att använda cykeln 

som transportmedel på väg till eller från jobbet. Denna åtgärd är svår att fastställa 

 
3 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2021/klimatkrav-for-
nybyggnad-av-hus2/ 
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effekten för men baserat på studier där man tittat på hur många som börjat cykla 

som följd av förbättrade cykelvägar kan en uppskattning göras. I Uddevalla 

kommun har behovet av säker cykelparkering framkommit som en av de viktigaste 

åtgärderna för att öka cykelpendlandet och det antas då att detta har en liknande 

effekt jämfört med en kommun där justeringar där felande länkar i cykelvägnätet 

kan byggas bort. Uppskattningen visar här en viss positiv påverkan på 

koldioxidutsläppen, ungefär 180 ton CO2/år . 

 

Den femte åtgärden fokuserar på att byta ut fossila bränslen till arbetsmaskiner mot 

förnybara bränslen. Baserat på den insamlande datan för arbetsmaskiner i 

Uddevalla kommun utgör dagens användning ungefär 52 500 liter Ecopar A/år 

vilket resulterar i koldioxidutsläpp motsvarande 109 ton CO2/år. En åtgärd som 

innebär en komplett utfasning till förnybara bränslen innebär då en minskning av 

koldioxidutsläppen med 109 ton CO2/år. Utöver dessa utsläpp finns även 

ambitioner om att bygga ett nytt industriområde i hamnen där uppskattat behov av 

arbetsmaskiner motsvarar nästan 600 ton CO2/år vilket då utgör en stor potential 

för en utebliven utsläppsökning vid genomförande av dessa planer.  

 

Den sjätte åtgärden handlar om att utreda samordnade transporter och potentialen 

för en sådan samordning är inte möjlig att fastställa idag då det saknas data men en 

framtida studie kan leda till kompletterande resultat. Tidigare utredningar visar på 

stor potential att minska antalet körda kilometrar genom att effektivisera 

varutransporter. En effektivisering genom samordning av åkerier, kunders och 

samarbetspartners affärssystem beräknas minska transporterna med 25% enligt 

länsstyrelsen Västmanland och genom planera rutter och optimera fyllnadsgraden 

bedöms fjärrtransporter minska med 10%.  

 

Åtgärd nummer 7 visar effekten av planerade installationer av solceller 

motsvarande 320 kW. Utsläppsminskningen uppskattas baseras på ett antagande 

om att elen annars skulle produceras med nordisk medelelproduktion (90 g 

CO2/kWh). Det bör påpekas att utsläppen från elproduktionen varierar med tiden 

och att denna siffra kan förändras i framtiden. Denna åtgärd är beräknas ha 

begränsad effekt i relation till de totala utsläppen i kommunen.  

 

Vad gäller åtgärden nummer 8 om att nyttja batterier för att stötta det lokala elnätet 

så är detta användbart för att stötta övergången till ett energisystem med högre 

andel förnybar elproduktion. Det är dock inte möjligt att kvantifiera en 

klimatpåverkan av denna åtgärd (i dagsläget sker nästan all effektreglering i 

Sverige med vattenkraft - dvs förnybar energi). Detta kan som sagt vara en möjlig 

åtgärd (liksom annan form av energilagring såsom vätgas eller med svänghjul etc.) 

för att stötta ett framtida lokalt energisystem i Uddevalla kommun. 
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Åtgärd nummer 9 visar effekten av en utbyggnad av solenergi till 1 GWh/år vilket 

aviseras av Uddevalla Energi som en framtida målbild jämfört med dagens 323 

MWh. Metoden för uppskattningen är densamma som för åtgärd nummer 7. 

Effekten av denna åtgärd är relativt begränsad i relation till de totala utsläppen i 

kommunen. 

 

Åtgärd nummer 10 visar på att effekten av att använda träkonstruktioner som grund 

istället för betong är signifikant på utsläppen som kan kopplas till 

materialanvändningen.  

 

Den elfte åtgärden involverar möjligheten att stimulera utsläppsminskningar i 

industriområden men för att kunna kvantifiera denna effekt behövs en mer konkret 

åtgärd och uppskattade koldioxidutsläpp för dessa områden.  

 

Den tolfte åtgärden inkluderar möjliga utsläppsminskningar som följd av minskad 

användning av el och värme. Baserat på att energiprestandan enligt Uddevalla 

kommun redan är god för kommunala byggnader (40% bättre än BBR) så är 

potentialen för förbättringen begränsad men baserat på data från en 

marknadsöversikt från uppförda lågenergibyggnader presenteras att det är tekniskt 

möjligt att bygga skolor och förskolor med en energianvändning som är 50% lägre 

än gällande byggregler. Det antas därmed att energianvändningen minskar med 

16.6% jämfört med idag och att den minskade energianvändningen är lika stor med 

avseende på el och fjärrvärme. För att få en uppskattning av möjlig minskning av 

koldioxidutsläpp från byggmaterial i framtida byggnader, se åtgärd 10.  

 

Den trettonde åtgärden som handlar om att ansluta fler abonnenter till fjärrvärme. 

Baserat på att det inte finns några annonserade planer för utbyggnationer av 

fjärrvärmenätet i kommunen samt att det finns få oljepannor i drift bedöms 

potentialen för denna åtgärd som begränsad. Det bör också påpekas att utsläppen 

från fjärrvärmeproduktionen trots allt är signifikanta (motsvarande ungefär 29 415 

ton CO2/år) baserat uppskattade utsläpp per kWh 4 och levererad effekt av 

Uddevalla Energi per år 5. Detta visar på vilken effekt energianvändningen har för 

koldioxidutsläppen i kommunen i stort och indikerar vilken potential det finns vid 

energieffektivisering av övriga bostäder och byggnader i kommunen. Det påpekas 

att utsläppen som presenteras för fjärrvärmeproduktionen inkluderar även 

 
4 https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-
fjarrvarme/  
5 https://www.uddevallaenergi.se/om-oss/miljo.html  

https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/
https://www.uddevallaenergi.se/om-oss/miljo.html
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biobränslen, den fossila delen är endast 0.1% av den totala energimängden som 

används. 

 

Åtgärd nummer 14 visar på möjligheten att minska utsläppen signifikant genom att 

minska användningen av el, fjärrvärme och diesel i hamnområdet. Om samtliga 

utsläpp kan elimineras blir utsläppsminskningen ungefär 940 ton CO2/år vilket kan 

vara en målbild på längre sikt medan ett antagande om en 40%-ig minskning 

innebär en utsläppsminskning motsvarande 375 ton CO2/år. 

 

Vad gäller åtgärd 15 kan en hänvisning göras till åtgärd 3 samt effekten av 

konsumtionsbaserade utsläpp (se åtgärd 16). 

 

Åtgärd nummer 16 handlar om att minska konsumtionen. För att få en uppskattning 

om de konsumtionsbaserade utsläppen kan data från statistiska centralbyrån (SCB) 

nyttjas där kommunens utgifter kopplas till hur stora de konsumtionsbaserade 

utsläppen bör vara per invånare. Det kan observeras att den stora majoriteten av 

dessa utsläpp inte sker inom kommunens gränser. Konsumtionsbaserade utsläpp i 

storleksordningen ofta ungefär på samma nivå som de territoriella utsläppen för en 

kommun, och det är viktigt att arbeta med att minska utsläpp inom båda 

kategorierna.  

 

Åtgärd nummer 17 indikerar att kommunen redan är långt framme vad gäller att 

minska klimatpåverkan per serverad måltid i förskolor, skolor och gymnasieskolor 

men att en ytterligare minskning får stora konsekvenser på utsläppen som 

genereras från matproduktionen. Det bör påpekas att precis som påpekades för de 

konsumtionsbaserade utsläppen så sker högst troligtvis dessa utsläpp någon 

annanstans än i Uddevalla kommun. 

 

Den artonde åtgärden utvärderar möjligheten att övergå till vegetarisk kost och 

minska konsumtionen av nötkött där så lite som en 1% minskning för alla 

Uddevallas invånare genererar i en relativt stor minskning motsvarande 370 ton 

CO2/år.  

3 Framtida arbete  

Detta avsnitt utvärderar möjligheter för kommande arbete baserat på den 

genomförda studien. Detta inkluderar exempelvis arbete med att ta fram 

kompletterande åtgärder för att nå framtida utsläppsmål. Detta kan även handla om 

att genomföra en utredning där en prioritering av åtgärderna kan göras. Utöver att 
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ta hänsyn till den direkta effekten på koldioxidutsläppen kan även symboleffekter, 

rådighet, kostnad och genomförbarhet utvärderas för möjliga åtgärder. Detta kan ge 

en mer komplett bild av vilka åtgärder som borde genomföras. 

För att minska utsläppen från tyngre fordon och arbetsmaskiner kan vätgas vara ett 

passande energimedium. Detta skulle kunna utvärderas genom att ta fram en 

systemlösning inkluderande produktion och lagring. Detta skulle kunna 

komplettera det arbete som gjorts och görs inom NEMO som bygger på en hamn 

med nollemissioner 6. Eventuella synergieffekter för producenter och användare av 

el/värme/vätgas bör utvärderas och en dialog med möjliga parter bör etableras.  

Möjligheten att effektivisera befintliga byggnader tas fram som en av åtgärderna 

med stor potentiell utsläppsminskning av de geografiskt fördelade utsläppen och 

passande åtgärder bör utvärderas för att minska energianvändningen. Det bör även 

påpekas att kommuninvånarnas egna bostäder står för en betydligt större påverkan i 

sin fjärrvärmeanvändning och att kommunen därmed kan genom påverkansarbete 

stödja kommuninvånarna på olika sätt för att förbättra energiprestandan för deras 

bostäder. En intressant diskussion relaterat till detta är att utvärdera olika 

alternativa uppvärmningsmetoder (fjärrvärme, luft-/bergvärmepump, vedeldade 

pannor) i kommunen för att se om justeringar borde göras i detta avseende. 

Det rekommenderas att kommunen fortsätter diskussionen om att ta fram en 

koldioxidbudget som kan användas både i kommunikativt syfte och för att stödja 

politiska beslut. För att stödja det fortsatt arbetet med att visualisera 

koldioxidutsläppen kan kommunen använda sig av något på marknaden redan 

befintligt verktyg, exempelvis ClimateVisualizer 7 som på ett pedagogiskt sätt 

presenterar kommunens utsläpp.  

 

 
6 https://www.uddevalla.se/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-
radgivning/pagaende-tillvaxtprojekt/nemo.html 
7 https://www.climatevisualizer.com/ 
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Sammanställning remissvar, energi- och klimatplan 

Bakgrund 
Fullmäktige beslutade (KS 2019/00827) ge uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en energi- och klimatplan. Uppdraget innebar att energi- 

och klimatplanen skulle innehålla lagkraven enligt lagen om kommunal energiplanering samt kopplas till strategiska ställningstagande i förslaget 

om Översiktsplan 2022. Ett förslag till energi- och klimatplan har arbetats fram med inspel från samhällsbyggnadsförvaltningen, utvalda 

funktioner inom kommunens verksamhet, Uddevalla energi, Uddevalla hamn och Uddevallahem. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 

om att remittera planen till alla nämnder, helägda bolag och politiska partier.  

 

Remissprocessen 
26 maj – 30 september har remissperioden pågått. Följande nämnder, bolag och partier lämnat synpunkter på energi- och klimatplanen: 

 

4 Nämnder Barn och utbildningsnämnden,  

Socialnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

4 Bolag Uddevalla energi 

Uddevalla hem 

Uddevalla Omnibuss 

Uddevalla hamn 

2 Politiska partier Miljöpartiet 

Centerpartiet 

 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Inkomna remissvar visar att samtliga ställer sig bakom energi- och klimatplan. Synpunkter har framförts som föranleder tillägg/ ändringar i olika 

delar av materialet.  

En sammanställning av alla inkomna synpunkter med kommentarer av hantering av finns i nedanstående tabell. 
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Avsändare Synpunkt Kommentar 
Barn och 
utbildningsnämnden 

Generellt 
Barn-och utbildningsförvaltningen bedömer planen som både informativ med omvärldsbevakning 
kring klimat och energi, och tydlig med vad som ska uppnås; att Uddevalla ska bli en fossilfri kommun 
2030. Dock saknas kopplingar i energi- och klimatplanen till kommunens egna sex miljömål. Detta bör 
läggas till. 
Därtill bör det tydliggöras hur energi- och klimatplanen knyter an till kommunens miljöledningssystem 
enligt standarden ISO 14001. Det bör tydligare beskrivas på vilket sätt energi- och klimatplanen ska 
följas upp inom ramen för kommunens miljöledningssystem på olika nivåer. 

 
 
Har lagts till  
 
Har lagts till  

Syfte och omfattning 
Under syfte och omfattning framgår att ”Planen omfattar energi- och transportsektorn inom hela 
kommunens geografiska område (territorium). Planen innefattar även kommunens verksamheters 
konsumtion utifrån energi och transportperspektivet.” Då de tre framtidsbilderna för ett fossilfritt 
Uddevalla 2030, samt bilagan Åtgärdsplan också innehåller avsnittet Cirkulär konsumtion, är ett 
förslag att det ska tydliggöras att planen omfattar även detta. Detta går dessutom i linje med det 
lokala miljömål som lyder ”Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid 
upphandling och vid inlöp av varor och tjänster där så är möjligt.”  
 
Under syfte och omfattning beskrivs vad energi- och klimatplanen ska bidra till. Det räknas upp ett 
antal befintliga globala, nationella, regionala och lokala strategier, mål och policies. Eftersom de 
redan är beslutade på olika nivåer är det oklart hur denna plan kan bidra till dem 

 
Har lagts till  
 
 
 
 
 
 
 
 
Justering är gjort 

Socialnämnden Socialnämnden tillstyrker energi- och klimatplanen 
Punkt 3.3 Energi och klimatplan, gällande fossilfri mobilitet och transporter 
Det är viktigt att beakta tillgängligheten för kommuninvånare med funktionsvariationer och att ha en 
belysning som skapar trygghet. 

 
Noterat 
Ingen detaljbeskrivning 
görs i målbilden 

Energi och klimatplan bilaga 1, Åtgärdsplan sida 18 åtgärd gällande 
laddinfrastrukturen för kommunens verksamhetsbilar vid anskaffning av elbilar. 
Andel bilar inom Socialnämndens verksamheter som är fossiloberoende bilar är år 2021 27,9 % varav 
antalet elbilar är 11 st. I nuläget finns det 26 st. laddplatser. Socialnämndens verksamheter har i 
nuläget totalt 124 st. bilar. Arbetet med utvecklandet av laddplatser och framtida inköp av 

 
 
Noterat 
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fossiloberoende bilar kommer att fortsätta framåt och utökning av laddstolpar planeras de 
kommande åren. 
 

Åtgärdsplan sida 18, Utreda samordnade varutransporter  
Det är viktigt i denna fråga, att beakta socialnämndens verksamheter, som bedrivs dygnet runt och 
som är beroende av regelbundna leveranser 
 

 
Noterat, 
Hanteras i utredning 
kopplat till åtgärd 

Åtgärdsplan sida 19, åtgärd gällande att minska byggnaders klimatpåverkan, 
energianvändning vid drift 
Socialnämndens verksamheter bedrivs dygnet runt och det bör tas i beaktande i denna fråga. 
 

 
 
Noterat 
Hanteras i utredning 
kopplat till åtgärd 

Åtgärdsplan sida 20, åtgärd gällande att kommunen beräknar måltidens 
klimatpåverkan  
Det är grundläggande att ta i beaktande, att varierad, näringsriktig kost och nutrition är av stor vikt 
för äldre brukare. Enligt livsmedelsverkets riktlinjer gällande kost inom äldreomsorgen, bör 
portionerna vara mindre men mer energirika och näringseffektiva, eftersom äldre oftast äter mindre 
portioner och ofta. Energirika livsmedel innehåller protein och fett. Det betyder att mängden 
kolhydratrika livsmedel bör hållas nere så som frukt, potatis, rotfrukter medan livsmedel innehållande 
protein ökas. Proteinkällor så som kött, fisk, ägg och baljväxter är exempel på detta. Eftersom bland 
annat kött är ett livsmedel som har hög klimatpåverkan, så är detta aspekter att ta i beaktande, när 
måltidens klimatpåverkan beräknas. 
 

 
 
 
 
Noterat 
Hanteras i utredning 
kopplat till åtgärd 
 

Generellt 
Socialnämnden ser vikten av en lättillgänglig kollektivtrafik, vilket kan vara avgörande när det gäller 
att tillgå personal i Socialnämndens verksamheter. Lättillgänglig kollektivtrafik är också av stor vikt för 
brukare och anhöriga inom Socialnämndens verksamheter. 

 
Noterat 
Beaktas i förprövning i 
samband med beslut 
om nytt planärende. 
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Kultur och 
fritidsnämnden 
 

Generellt 

Kultur och fritidsnämnden ställer sig bakom Uddevalla kommuns energi-och klimatplan 
 
Kultur och fritid efterfrågar en tydligare beskrivning av hur kommunen ska samverka med 
civilsamhälle, näringsliv, invånare och forskning i arbetet med att uppnå kommunens energi- och 
klimatmål. Planen anger att ett utvecklat samarbete med dessa aktörer behövs för att nå ett fossilfritt 
Uddevalla 2030, vilket kultur och fritid tillstyrker. I planen uttrycks också att ”Kommunen har ansvar 
att utveckla en god samverkan och dialog för att bidra till energi- och klimatplanens syfte.” Kultur och 
fritid efterfrågar ett förtydligande av med vilka aktörer som dialog och samverkan ska ske. 
 
Kultur och fritid anser det vara svårt att bedöma huruvida energi- och klimatplanen följer kommunens 
mall för planer som ska beslutas av kommunfullmäktige. Kultur och fritid saknar det avsnitt som ingår 
i kommunens mall och som rubriceras ”kommunikation av dokumentet”. Att planen sprids verkar 
angeläget eftersom planen uttrycker en ambition om att kommunen ska vara en förebild inom 
miljöarbetet. 
 

 
 
 
Noterat 
 
Har lagts till 
 
 
 
 
 
Har lagts till 

 

 

3.1 Kommunens övergripande energi- och klimatmål (s. 11) 
Kultur och fritid önskar att definitionen av fossilfri kommun konkretiseras med vad som gäller för 
konsumtionsbaserade utsläpp. 
 

 
 
Noterat 
Finns def. i bilaga 

4. Ansvar, uppföljning och nyckeltal 
Kultur och fritid ser dock att planen kan förtydligas med avseende på hur andra förvaltningar än 
kommunledningskontoret och samhällsbyggnad både ska arbeta för att uppnå planens mål, samt hur 
deras insatser ska följas upp och återrapporteras. I åtgärdsplanen anges att varje verksamhet tar 
ställning till vilka aktiviteter som bäst bidrar till att nå målet, kultur och fritid önskar att det förtydligas 
hur processen att åta sig en åtgärd, genomföra den och rapportera den, samt hur dialogen med 
samordningsansvarig ska gå till. 
 

 
 
 
Har lagts till.  

Kultur och fritids synpunkter på bilaga 1: åtgärdsplan (s.17-20) 
Kultur och fritid tycker att det är positivt att åtgärdspaketen inom varje temaområde föregås av en 
framtidsbild. Utöver detta innehåller bilagan, för varje temaområde, en lista med åtgärder, vilken 
nämnd som är samordningsansvarig, budget samt en uppskattning av åtgärdens effekt och 

 
 
 
Noterat, har förtydligats 



5 
 

kommunens rådighet. Kultur och fritid önskar att bilagan förtydligar hur arbetet med åtgärderna ska 
organiseras. Kultur och fritids verksamheter för med sig miljö- och klimatpåverkan bland annat i form 
av driftenergi till idrottsanläggningar. Kultur och fritid har emellertid svårt att utläsa hur 
verksamheten kan bidra till åtgärden om att minska byggnaders klimatpåverkan. Exempelvis anges 
det inte i bilagan hur genomförda aktiviteter inom ramen för en åtgärd ska rapporteras till 
samordningsansvarig 
 

Kultur och fritid efterfrågar åtgärder som kan bidra till planens delsyfte 
Kultur och fritid efterfrågar åtgärder som kan bidra till planens delsyfte attitydförändring och 
omställning för kommande generation, samt åtgärder som syftar till att minska hushållens och 
invånarnas klimatpåverkan från personbilstransport. Detta då den största andelen klimatpåverkande 
aktiviteter kommer från transporter och i synnerhet personbilar (se tabeller på s. 8). 
 

 
 
 
Åtgärd har lagts till 

Fossilfri energianvändning och produktion (s. 19) 
Kultur och fritid efterfrågar åtgärder liknande den om att minska byggnationers klimatpåverkan 
riktade till kommunens invånare. 
 

 
Noterat 

Cirkulär konsumtion (s. 20) 
Kultur och fritid anser att framtidsbilden och åtgärdslistan inom området Cirkulär konsumtion saknar 
aspekter kring inspiration, vägledning, information, kommunikation, både inom kommunen och med 
invånare, näringsliv och civilsamhälle. 
Kultur och fritid saknar även omnämnande av bibliotek och Fritidsbanken (idrottsbibliotek) som 
verktyg i arbetet med cirkulär konsumtion. 
 

 
 
Åtgärd har lagts till 
 
Noterat 

Samhällsbyggnads 
nämnden 

Uppföljning 
Kommunen kan genom att vara en förebild skapa förutsättningar som påverkar människors beteende 
och attityder. Vissa delar är dock väldigt svåra för en kommun att påverka, bland annat 
genomfartstrafik på E6:an. Därför bör det framgå hur genomfartstrafik på E6:an hanteras vid 
uppföljning och avstämning mot målbild. 
 
 
 

 
 
Noterat 
Statistiken tar hänsyn till 
detta. Nationella 
emissionsdatabasen 
(smhi.se) 

https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/
https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/
https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/


6 
 

Nyckeltal 
Framtagna nyckeltal bedöms som relevanta. För att få statistik som kan jämföras mot andra 
kommuner är det en fördel om nyckeltalen kan erhållas ur statliga eller regionala datamängder i 
stället för statistik anpassad bara för Uddevalla kommun 
 

 
Har lagts till källa för 
statistik 
 

Bilaga 1: Åtgärdsplan 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att föreslagna åtgärder i stort är relevanta och genomförbara 
under förutsättning att nödvändiga medel avsätts i budget. 
 

 
Noterat 

Åtgärder fossilfritt och mobilitet 
Gällande laddinfrastrukturen anser förvaltningen att det är viktigt att en plan för utbyggnaden 
arbetas fram innan utbyggnaden påbörjas. 
 
En annan viktig aspekt som inte nämns är åtgärder för att minska antalet resor i tjänsten och 
arbetspendling. Planen kan med fördel kompletteras med åtgärder som rör distansarbete, digitala 
möten med mera 
 

 

Noterat 

 

 

Ingår i kommunens 
resepolicy.  

Åtgärder Fossilfri energianvändning och produktion 
Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med Uddevalla Energi samordningsansvar för att öka den 
lokala produktionen av förnybar energi. Förvaltningen anser att samordningsansvaret bör ligga på 
Uddevalla Energi och att samhällsbyggnadsnämnden ingår som en part för att genomföra åtgärder 
om det behövs 
Förvaltningen anser att smart styrning och energilagring är en viktig del i att minska 
energianvändningen och att det finns behov av att stärka kompetensen i kommunen inom detta 
område. 
 

 

 

Åtgärden har justerats 

 
 
Noterat 
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Bilaga 1 Åtgärdsplan 
När det gäller föreslagna åtgärder så finns det en stor frihet för ansvariga verksamheter att själva 
bestämma hur åtgärderna ska genomföras. I vissa fall kan det dock finnas ett behov av tydligare 
direktiv och definitioner. Det gäller bland annat solcellsanläggningar där det bör definieras när en 
ombyggnad blir så stor att kravet ska gälla. 
När det gäller åtgärderna ”öka lokal produktion av förnybar energi” och ”arbeta för att så många 
områden och abonnenter som möjligt försörjs med fjärrvärme” bör det ges tydliga direktiv till de 
verksamheter som har samordningsansvar. 
 

 
Noterat 
 
 
 
 
Noterat 

Uddevalla energi Generellt 
Planen beskriver ett inifrån perspektiv, dvs hur kan själva kommunkoncernen sträva mot det 
övergripande målet med fossilfrihet i Uddevalla 2030. 
Vi ser gärna att planen utvidgas till att även omfatta utifrån perspektivet där Uddevalla kommun blir 
en aktiv part att skapa förutsättningar för hela kommunen att bli fossilfri 
Några exempel på det är: fossilfria transporter, val av energikällor för koldioxidfri uppvärmning, 
cirkulerande materialströmmar och förnyelsebar elproduktion.  
Den centrala frågan om tillgänglig el effekt styr väsentligen både Uddevallas attraktivitet för företag 
men ger också, rätt utförd, en god plattform för ett hållbart samhälle  
Vi tror att Uddevalla Energi kan vara ett viktigt verktyg för Uddevalla kommun att sträva vidare mot 
högt ställda klimat ambitioner och vi är naturligtvis beredda att bidra i dessa frågor 
 

 
 
Noterat, justeringar har 
gjorts på några åtgärder 
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Uddevalla hem 

 

 
Noterat 
 
 
 
 
 
Noterat 
 
 
Åtgärd justeras och läggs 
till 
 
 
 
 

Uddevalla Omnibuss Generellt 
Uddevalla Omnibus AB har som skyldighet och inte mandat när det gäller fordon att ändra på något 

gällande energislag eller fordonstyp. Utan detta styrs av upphandling med Västtrafik. 

 

Sedan 2 år tillbaka så använder vi enbart HVO till våra bussar 70 st till antalet, redan 2014 kom dom  

fyra första hybridbussar som rullar i stadstrafiken, sedan har det växt på med hybrider. From januari 

består hela fordonsflottan i stadstrafik HVO/Hybridbussar, förutom 4 st hel el-bussar som sattes i 

trafik juni 2019. 

 

Vi har under en två års period har vi succesivt bytt ut lysrör till led i verkstad, lager, personalrum 

bussförare, detta arbete fortgår och allt som monteras är led. 

 

All våra energi är förnyelsebar leverantör Uddevalla Energi Ab 

2019 lagades fläktåtervinningen till bussverkstaden av nya ägaren, den gamla fastighetsägaren inte 

ansåg inte att det var nödvändigt att göra detta. 

 

 
 
 
Noterat 
 
 
 
Noterat 
 
 
 
 
Noterat 
 
 
 
Noterat 
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Under början 2021 hade Uddevalla Omnibus AB och Ardmore AB en sittning med Uddevalla Energi 

om möjlighet att montera solceller detta skulle fungera bra, dock har vi trafik och hyresavtal till juni 

2024 detta är omöjligt att dra på sig en sådan investering med avtal kvar.  

Så ser både Uddevalla Omnibus AB och hyresvärden (Ardmore AB) 

Infrastrukturen gällande pantograf för laddning av bussar på linje behövs för att effektivering av 

linjekörning med hela dygnskörningar, denna investering bör ligga på kravställaren att det anskaffas. 

 
Noterat 
 
 
 
Noterat 
 

Uddevalla hamn 

 

Noterat 

Miljöpartiet Generellt 
Klimat- och energiplanen är ett bra underlag för vidare arbete, och vi delar de tankar som förs fram i 

de övergripande delarna, vilket gör att vi inte har anledning att kommentera dem ytterligare. Ett 

förtydligande: när vi använder termen ”Kommunen” avser vi kommunkoncernen, inklusive våra 

bolag. I de fall vi menar den geografiska kommunen skrivs detta ut. 

 

 
 
 
Har justerats 

Sankeydiagrammet, Upphandling 
Vad som inte lika tydligt framgår i Sankeydiagrammet är att avfallsförbränning också är en källa till 
utsläpp av växthusgaser på grund av (fossil-)plastinnehållet i avfallet. Detta kan kommunen inte 
påverka direkt, men genom påverkan uppströms i producentledet från flera olika håll, kommer 
förhoppningsvis andelen fossil plast successivt att minska.  
 
Slutligen måste det påpekas att Sankey-diagrammet inte visar de konsumtionsbaserade utsläpp som 

sker genom att varor produceras någon annanstans för att sedan konsumeras inom kommunens 

gränser. Detta diskuteras dock framför allt i bilaga 8. Detta är något som kommunen inte har direkt 

rådighet över, förutom kravställan i den egna upphandlingen. Vad kommunen kan påverka är att 

stötta förändrade konsumtionsmönster, tex. genom en ökad delningsekonomi och genom en ökad 

cirkulär ekonomi.  

 

 

 
Noterat, 
Sankeydiagrammet visar 
inga utsläpp utan endast 
energiflödet och 
energianvändningen. 
 
Noterat 
 
 

Åtgärd har lagts till 
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Bilaga 1 Åtgärdsplan 
En större tyngd behöver läggas på Bilaga 1. Åtgärdsplan om den kommunala koncernen skall ha en 

möjlighet att uppnå delmålet att: ”Kommunala verksamheter och helägda bolag ska vara fossilfria 

2025”. 

 
Noterat, 
klimatberäkningar har 
genomförts 

3.3 Fossilfritt Uddevalla 2030 
Vi noterar att det saknas scenarier för:  

• Byggande. Genom att välja byggmetoder och material kan man både minska 
energiförbrukningen i fastigheter och använda dem som kolsänkor.  
 

• Kolsänkor. Kolsänkor diskuteras allmänt i planens sista avsnitt utan att koppla möjligheter att 
åstadkomma kolsänkor i den kommunala verksamheten.  

 
Vi föreslår att dessa scenarier införs både i detta avsnitt och dessutom i Bilaga 1 Åtgärdsplan.   

 

 

Byggnader har lagts till i 
målbilden 

 

Noterat 
 
 
Noterat 

Bilaga 1 Åtgärdsplan 
Bilaga 1. Åtgärdsplan behöver kompletteras med en konkret utvärdering av dagsläget för de olika 
punkterna och vad som de facto behöver göras för att uppnå målet till fossilfrihet för den kommunala 
organisationen 2025.  
Exempel: Hur många fossildrivna fordon har kommunen i dag?  
Det ger ett mått på hur många fordon som behöver bytas ut fram till 2025. Från detta kan sedan 
budgetkonsekvenserna hanteras.  
I samband med denna analys kan även alternativa lösningar diskuteras, exempelvis om man gör 
bedömningen att alla fossildrivna fordon inte hinner bytas ut till 2025, vilka skall då bytas ut i första 
hand och vad skall man göra med återstående fordon? Svaret i just detta exempel skulle kunna vara 
att man i första hand byter ut bensindrivna fordon och enbart kör dieseldrivna fordon på HVO100.  

 

 
Noterat.  
Klimatberäkning har 
gjorts och läggs till. 
Detaljbeskrivning av 
åtgärdens aktiviteter 
hanteras inte i planen 
 
Noterat 

Byggande - Bilaga 1. Åtgärdsplan 
 Byggande 
”Åtgärden Solenergi installeras vid ny- och ombyggnation på kommunala byggnader” bör ändras till 
”Åtgärden Solenergi installeras successivt under de närmaste fem åren på kommunala byggnader”. 

 
 
 
Noterat 
 



11 
 

Denna åtgärd skulle kunna/bör kopplas till en anläggning för produktion av vätgas som drivs 
intermittent under tider med överskott på el eller låga elpriser.  
 
Åtgärd: Vid ny- eller ombyggnation av kommunala fastigheter skall dessa utformas på ett sådant sätt 
att energiförbrukning minimeras. Detta är speciellt viktigt för fastigheter som ligger utanför 
fjärrvärmenätet.  
 
Åtgärd: Vid ny- eller ombyggnation av kommunala fastigheter bör dessa utformas på ett sådant sätt 

de fungerar som kolsänkor. I praktiken innebär detta att träbyggande bör prioriteras.  

 
 
 
Noterat 
 
 
Åtgärd har lagts till att 
träkonstruktion 
prioriteras 

Åtgärder - kolsänkor 
Under avsnittet Åtgärder föreslår vi att kommunen, i enlighet med Miljöpartiets motion tidigare i år 
(2021), utreder hur man kan åstadkomma negativa kolutsläpp (=kolsänkor) genom att producera 
fjärrvärme med biokol. Preliminära uppskattningar visar att det skulle kunna vara möjligt att åstad-
komma nettonollutsläpp för den egna kommunala verksamheten på detta sätt. Det kan vara anled-
ning att utvärdera om man skall tidigarelägga en utfasning av Hovhultsverket för att bygga ett nytt 
pyrolyskraftverk, som förutom fjärrvärme också producerar biokol. Vi gör den preliminära bedöm-
ningen att metoder som baseras på uppfångning och lagring av CO2 är mindre kostnadseffektiva än 
produktion och lagring av biokol.  

 

 
Noterat 
 
Kolsänkor är åtgärder 
som kan komma in vid 
uppdatering av 
åtgärdsplanen  
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Vätgasproduktion och distribution.  
Som nämns i planen har EU pekat ut vätgas som avgörande för ”gröna given” (EU:s färdplan för en 
hållbar ekonomi i EU) och central för att uppnå EU:s klimatmålet att vara klimatneutrala till 2050.  
I åtgärdsplanen nämns två förslag som skulle kunna tillämpas på vätgasproduktion:  
”Öka den lokala produktionen av förnybar energi” och  
”Skapa eller stödja testbäddar för ny teknik med inriktning på minskad energianvändning och fossilfri 
produktion”.  
Som nämns i de inledande avsnitten så vätgas är en energibärare, inte en energikälla. Det innebär att 
det är lämpligt att, som nämns ovan under byggande, utnyttja perioder av låga elpriser och över-
skottsproduktion av el för lokal vätgasproduktion.  
Därför föreslår vi att följande konkreta åtgärder läggs till som åtgärder:  
Åtgärd: Kommunen utformar ett konkret förslag om för lokal produktion av vätgas, eventuellt i 
samarbete med närliggande kommunen eller andra samarbetspartners.  
Åtgärd: Kommunen tar dels fram en plan för distribution av vätgas (för andra ändamål än fordon), 
dels, själv eller i samarbete med andra, skapar tankplats(er) för vätgasfordon.  

 

 
Noterat, En avvägning 
kring hur konkret 
åtgärden ska formuleras, 
så väljs en mer 
övergripande formulering 
i nuläget 

Energiproduktion 
Det kan vara lämpligt att se över vindbruksplanen för att se om förutsättningarna för produktion av el 
från vind har förändrats.  
 
Vad gäller solenergi så finns en kritik som går ut på att den ger störst effekt när under sommaren, 
men genom att koppla ihop den med en produktion av en lagringsbar energibärare som vätgas så 
bryts det tids- och platsmässiga sambandet mellan energiproduktion och energikonsumtion. Med 
tanke på EU-direktivet som nämns ovan så kan antalet vätgasdrivna fordon förväntas öka kraftigt 
under de närmaste årtiondena, vilket gör att värdet och behovet av lokal grön vätgasproduktion ökar.  

 

 
Noterat. 
 
Planer är egna dokument. 
Om vindbruksplanen 
behöver uppdateras bör 
detta initieras på annat 
sätt.  
Noterat 

Generellt - klimatväxling 
Vi noterar att Energi- och klimatplanen inte innehåller några åtgärder som bygger på beteende-
förändringar, tex. kommunala resepolicys eller styrning av konsumtion. Samma sak gäller klimat-
växling. Klimatväxling är ett sätt att reducera de utsläpp som är svårast att få bort. Exempel på 
kommuner som använt sig av detta är Östersund, Växjö, Helsingborg, de kan förhoppningsvis ge 
inspiration till sådana åtgärder.   

 
 
Åtgärd kring 
beteendeförändring har 
lagts till 
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 Upphandling 
Upphandling är en kärnfråga för att åstadkomma miljö- och klimateffekter, och en stor del av 
samhällets upphandling av varor och tjänster utgörs av den offentliga konsumtionen, inklusive den 
kommunala. Även om vissa upplever att den enskilda kommunens upphandling är obetydlig i 
sammanhanget, utgör de sammanlagda kommunala upphandlingarna en viktig påverkans- och 
styrfaktor för att åstadkomma en positiv förändring.  

 

 
 
Upphandling finns med 
som åtgärd i planen 

Centerpartiet Generellt 
Vi anser att förslaget till Energi och klimatplan är i huvudsak bra, men vi vill öka kommunens 
ambitioner på ett antal områden som vi specificerar nedan:  
För att planen skall kunna genomföras, och för att målen skall kunna uppnås föreslår vi ett antal 
åtgärder: 
 

✓ Kommunens lokalförsörjningsplan skall användas för att planera och minimera byggnadernas 
klimatpåverkan inklusive skall kunna minska med 16 % per år. Den bör även nyttja någon 
tillräckligt utvecklad metod för konsumtionsbaserade utsläpp, även om de idag är svåra att 
mäta. 
 
 
 
 

 
 

✓ Beslut i nämnder och KS o Fullmäktige som avser budget och verksamhetsplan bör 
motiveras på vilket sätt förslaget/ beslutet på kort eller lång sikt uppnår målen i planen. 
 
 

✓ Kommunens lokalförsörjningsplan skall användas för att planera och minimera byggnadernas 
klimatpåverkan inklusive annan byggnation i hela kommunen 
 
 

 
 
 
 
 
Lokalförsörjningsplanen 
tar hänsyn till andra 
planer och dokument.   
Klimatberäkningar har 
gjorts på 
konsumtionsbaserade 
utsläpp och det är 
schablonberäkningar som 
användas. 
 
 
Noterat 
 
 

Noterat 
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✓ Motioner till fullmäktige bör innehålla konsekvensanalys på vilket sätt motionens 

syfte/förslag bidrar till att uppnå målen i energi- och klimat planen i de fall då det är relevant. 
 
 

✓ Klimatanpassning och krisberedskap, Sveriges och världens klimatarbete handlar också om att 
rusta våra samhällen för de effekter som vi ser nu och som vi kan förutse i en framtid. 
Uddevalla kommun ingår i Sveriges totalförsvar och krisberedskapsinsatser. Uddevalla 
kommun har ett eget behov av att inom delar av den egna verksamheten t.ex. 
fastighetsförvaltningen arbeta med klimatanpassning (översvämningar). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Utveckla kollektivtrafik och GC till kommunens handel, främst konsumtionshandeln. 
 
 
 

✓ En viktig del av kommunens arbete med planen är att implementera klimatkrav i inköp. För 
att skapa ökad efterfrågan på klimatanpassade produkter och tjänster bör kommunen 
samverkan med andra inköpare såväl offentliga som privat. 
 

 
 
 
 

Noterat 

 
 
 
 
Noterat, Arbetet med en 
klimatanpassning pågår. 
Dels i ÖP dels i 
Översvämningsskyddet 
och skyfallskartering. 
Fullmäktige har beslutat 
att ta fram en separat 
klimatanpassningsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
Finns med i trafik och 
parkeringsstrategin  
 
 
Noterat, Klimatkrav i 
upphandlingar pågår och 
finns som åtgärd i planen. 
Samverkan mellan 
kommuner sker inom 
Fyrbodal.  
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✓ Utreda förutsättningarna för ökat återbruk gärna vid ÅTC som även kan skapa sysselsättning 
 

 
 

 
✓ Information om delningsekonomin i allmänhet och den som gynnar nyföretagande i 

synnerhet där antalet nya maskiner etc. kan minska  
 

✓ Solceller kan kompletteras med batterier eller annan teknik som medverkar till att minska 
effektbristen 
 

✓ I bilaga 9 på sid 35 står det om innovationer. Bör lyftas upp så det blir som ett ”paraply” över 
alla områden med särskilt fokus som utvecklar i planens riktning inom de gröna och blåa 
näringarna.  

 

 

Återbruk finns med i 
avfallsplan.  
 
 
 
Noterat 
 
 
Åtgärd har lagts till 

 
 
Noterat, har lyfts fram 

 Åtgärdsplanen - Fossilfri mobilitet och transporter 

Punkt 3; kompletteras med att tillräcklig ladd kapacitet för personal och besökande säkerställs vid 
kommunens verksamheter och att kommunens resepolicy skall vara tydlig med att flyg endast skall 
användas i undantagsfall 

 

 
Noterat 
Tas om hand i 
klimatlöften för 2022. 
Laddplan kommer att tas 
fram enligt beslut av 
fullmäktige. Resepolicy 
reglerar flygresandet. 
 

 Åtgärdsplan - Fossilfri energianvändning och produktion 
Punkt 2: Kommunen bör aktivt arbeta för att möjliggöra uppförande av fler vindkraftverk och med 
hänsyn till landskapsanalysen 
 
 
 
 

 
Noterat Planer är egna 
dokument. 
Om vindbruksplanen 
behöver uppdateras bör 
detta initieras på annat 
sätt.  
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Punkt 4: Klimatsmart byggande skall vara en egen punkt med mål att ett flertal byggnader av 
kommunens nyinvesteringar skall uppföras i till exempel trä. Byggnationer ska styras mot långsiktigt 
hållbara byggnader. Detta omfattar samarbetet med Hemsö och liknande. 
 
 
Punkt 6 : Fjärrvärme skall planeras i de nya detaljplaner kommunen äger 

 
 
 
Åtgärd har lagts till 

 
 
 
Noterat 
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Åtgärdsplan tillhörande energi- och 
klimatplan 
I Energi- och klimatplanen målas ett antal framtidsbilder för kommunen upp, vilka pekar ut 

riktningen för energi- och klimatarbetet till år 2030. Till varje framtidsbild har åtgärder tagits fram. 

Åtgärderna i planen genomförs utav den kommunala verksamheten och kommunala bolagen.  

Åtgärden beskriver vad som ska genomföras och vem som har samordningsansvar. 

Samordningsansvar innebär att driva och samordna åtgärden och särskilt identifiera hinder och 

utmaningar för framdrift samt ta fram förslag till möjligheter. Det innebär att det kan vara fler 

aktörer såsom andra nämnder, bolag, näringsliv och invånare involverade för att åtgärden ska 

genomföras. Varje samordningsansvarig verksamhet tar själva ställning till vilka aktiviteter under de 

olika åtgärderna som bäst bidrar till att nå målet. 

Åtgärdsplanen beskriver också en beräknad budget, effekt och rådighet. Budget är en preliminär 

beräkning och ger en ungefärlig storlek på kostnader.  Effekten är en bedömning utifrån trolig 

minskning av koldioxidutsläpp. Koldioxidberäkningar har gjorts av extern konsult utifrån vissa 

antaganden för Uddevalla kommun och är beskrivet i underlagsmaterialet Koldioxidberäkning. 

Koldioxidberäkning är inte det enda som värderas utan även symbolvärde eller andra 

hållbarhetsaspekter.  

Kommunens rådighet har delats in i tre kategorier: direkt rådighet, indirekt rådighet och rådighet på 

omvägar som är beskriven i Energi- och klimatplanen. 

Åtgärdsplanen kommer följas upp, utvärderas och justeras årligen. Nya åtgärdsförslag tas vid behov 

fram, då det ständigt sker en förändring i omvärlden som påverkar åtgärderna.  

 

 

 

  

Innovation 
och 

nytänkande

Åtgärder 
måste 

anpassas 
under tid

Vi har en 
snabb 
teknisk 

utveckling

Planer får 
inte vara 
statiska 

och låsta

Sker snabb 
politisk 

utveckling

Bild: Beskriver olika parametrar för den ständiga förändring som sker som påverkar både planen och åtgärder. 
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Mobilitet och transporter  

Framtidsbild 2030: 
Kommunkoncernens fordonsflotta inklusive arbetsmaskiner körs på förnybara drivmedel. All 

arbetspendling sker genom att dela sina resor mellan cykel, gång, fordon och snabba och effektiva 

buss- och tågavgångar.  Digital infrastruktur finns i hela kommunen vilket möjliggör distansarbete och 

service i hemmet. 

Infrastruktur för godstransporter till och från kommunen är väl utbyggd. För de längre transporterna 

har järnvägen och sjöfarten utvecklats och alla trafikslag har ställts om. 

 

ÅTGÄRD SAMORDNINGS
ANSVAR 

BUDGET EFFEKT 
CO2 

RÅDIGHET 

Fordonsinköp/leasing ska följa 
Upphandlingsmyndighetens kriterier för 
spjutspets eller avancerad.  
(Klimatbonusbilar) 

SBN 
samt bolag 

Ökad 
inköpskostnad 
per elfordon 
ca 100 000 kr 

Hög Direkt 

Säkerställ laddinfrastruktur för 
kommunens verksamhetsbilar vid 
anskaffning av laddningsbara fordon 
 

SBN Ca 30 000 
kr/laddpunkt + 
kringkostnader 
eldragning m.m 

Hög Direkt 

Ställ miljö- och klimatkrav på transporter i 
kommunala upphandlingar, berör alla 
förvaltningar 
 

KS Inom ram Medel Direkt 

Bygg säkra cykelparkeringar i närhet av 
A) arbetsplatser 
B) kollektiv/pendelparkeringar 

både för vanlig, el och lådcyklar 

 

SBN ca 10 000 
kr/cykel 

Låg Direkt 

Ersätt fossila arbetsmaskiner kontinuerligt 
med förnybara alternativ.  

 

KS Finns statliga 
medel att söka 

vid inköp av nya 
fossilbränslefria 
arbetsmaskiner 

Medel Direkt 
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Energianvändning och produktion 

Framtidsbild 2030: 
Kommunkoncernen är drivande i utvecklingen av smarta och innovativa lösningar för effektiv 

energianvändning. I kommunen används framför allt fjärrvärme för uppvärmning. Den lokala 

självförsörjningsgraden har ökat genom kraftvärmeverk och lokal, småskalig, förnyelsebar el- och 

värmeproduktion. Inom byggandet är smart styrning och energilagring en naturlig del i planeringen. 

Genom att ha valt klimatsmarta byggmetoder och material har man minimerat energianvändningen 

och bundit koldioxid i byggkonstruktionen. 

Kommunen har ett dynamiskt näringsliv med många småskaliga verksamheter och en 

fossiloberoende industri. Nya industriområden som har etablerats är emissionsfria. Den kreativa 

miljön underlättar samverkan mellan näringsliv, forskning och kommun.  Cirkulär ekonomi 

genomsyrar företag där material och energi används resurseffektivt utan läckage. 

 

ÅTGÄRD SAMORDNINGS 
ANSVAR 

BUDGET EFFEKT 
CO2 

RÅDIGHET 

Solenergi installeras vid ny- och 
ombyggnation på kommunala byggnader 
 

SBN 10 000 - 20 000 
kr/kWh 

Låg Direkt 

Undersök möjligheterna till energilagring 
vid större ny- och ombyggnation på 
kommunala byggnader.  
 

SBN - - Direkt 

Öka den lokala produktionen av förnybar 
energi (kommunen geografiskt) 
 

Ua Energi - Medel Direkt och 
indirekt 

Vid ny och ombyggnation av kommunala 
byggnader bör träkonstruktioner 
prioriteras 
 

SBN ca 10% ökad 
kostnad 

Hög Direkt 

Stimulera utvecklingen av emissionsfritt 
industriområde 
 

KS Rävsdal planeras 
som prototyp för 

emissionsfritt 
industriområde 

- Direkt 

Minska byggnationers klimatpåverkan, 
inklusive byggmaterial och 
energianvändning vid drift. 
 

SBN - Hög Direkt 

Arbeta för att så många områden och 
abonnenter som möjligt försörjs med 
fjärrvärme.  
 

Ua energi - Låg Indirekt 

Öka/skapa förutsättningar för 
hamnområdet och fartyg att få tillgång 
till förnybar energi. 

Ua hamn - Hög Indirekt 
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Cirkulär konsumtion  

Framtidsbild 2030: 
Genom att ha lyckats med beteendeförändringar och ha höga hållbarhetskrav i upphandlingarna har 

kommunen bidragit till den snabba utvecklingen för en fossiloberoende kommun. Kommunens 

verksamheter serverar hållbara måltider med låg klimatpåverkan.   

Kommuninvånarna har minskat sina utsläpp genom cirkulär konsumtion, hållbar mobilitet och 

flexibel energianvändning. 

 

ÅTGÄRD SAMORDNINGS 
ANSVAR 

BUDGET EFFEKT 
CO2 

RÅDIGHET 

Hållbar upphandling med fokus på 
klimatpåverkan inom utvalda kategorier  
 

KS Inom ram Medel Direkt 

Utveckla kommunens inköp av varor och 
tjänster för en längre livslängd, 
återanvändning och reparering.  
  

KS Inom ram Medel Direkt 

Minska och beräkna klimatpåverkan på 
kommunens måltider. 
 

SBN Inom ram Låg Direkt 
 

Uppmuntra, utbilda och ge verktyg till 
invånare och verksamheter att minska sin 
klimatpåverkan 
 

KS Inom ram Medel Indirekt 

Utreda Samordnade varutransporter1 
– Färre transporter med större möjlighet 
att öppna upp för mindre, lokala 
producenter  

KS Ca 250 000 - 
300 000 kr 

Konsultstöd 
utrednings -  

kostnad 

- Direkt 

     
 

 
1 Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner möjlighet 
att minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Dessutom ger en samordning fler fördelar bland 
annat ökad konkurrens, minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet.  Ställer man även miljökrav på fordonen och ruttoptimerar 
flödet finns möjlighet att ytterligare minska transportsträckan och därmed utsläppen. Kan underlätta möjligheterna för en cirkulär 
ekonomi. 



 

1 
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1.Bakgrund 
En av dagens stora utmaningar, globalt och lokalt, är att radikalt minska vår klimatpåverkan samtidigt 

som samhällets energiförsörjning tryggas. Internationellt, nationellt och regionalt finns 

överenskommelsen att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och mildra konsekvenserna av ett 

framtida förändrat klimat. Den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 grader och 

sträva efter att inte öka mer än 1,5 grader enligt Parisavtalet1. 

Sveriges energi och klimatmål syftar till att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen av 

växthusgaser och att minska energianvändningen. Utmaningen att ställa om energiproduktionen och 

energianvändningen är omfattande.  

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för 

tillförsel, distribution och användning av energi antagen av fullmäktige. Kommunen ska främja 

hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. 

Kommunen har en ambitiös klimatutmaning – att bli fossiloberoende senast 2030, för att bidra till att 
nå målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning globalt. Detta är i linje med vad vetenskapen kräver 
för att undvika katastrofala effekter av klimatförändringarna.  

Klimatomställningen innebär stora utmaningar men också många positiva möjligheter. Kommunen 
strävar efter en klimatomställning som bidrar till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling 
i samklang med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och kommunens vision om ”Hjärtat i 
Bohuslän - liv, lust och läge”.  

Kommunen kan inte stoppa klimatförändringen av egen kraft men har rådighet över de utsläpp som 
den egna verksamheten orsakar. Genom att vara förebild påverkar kommunens agerande 
förhoppningsvis andra. Med energi- och klimatplanen uttrycker kommunen den riktning, målsättning 
och framtidsbild som alla tillsammans behöver arbeta med för att nå mål inom energi- och 
klimatområdet.  

  

 
1 Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som kom till 2015 för att begränsa den globala 
temperaturökningen. 
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1.1 Förutsättningar 
 

Kommunens rådighet har delats in i tre kategorier: direkt rådighet, indirekt rådighet och rådighet på 
omvägar. 

 

Direkt rådighet – kommunen har direkt rådighet över sin egen verksamhet och utsläppen därifrån. 

Här kan politikerna ta direkta beslut som leder till direkt förändring och direkt utsläppsminskning. 

Under den direkta rådigheten faller bland annat kommunens fordonsflotta, resor, energianvändning i 

kommunägda byggnader (kommunhus, skolor, förskolor, äldreboende osv.), inköp av varor, 

byggmaterial, tjänster samt maten som serveras i kommunens verksamheter. Under den direkta 

rådigheten ingår fjärrvärme- och elproduktion i det kommunala energibolaget. Omvänt begränsas 

den direkta rådigheten till exempel av vilka produkter som finns tillgängliga, vilka fordon som finns 

att köpa och att produkter och tjänster som kommunen erbjuder medborgarna behöver vara 

tillgängliga till en rimlig kostnad.  

Indirekt rådighet – kommunen har möjlighet att påverka områden där kommuner kan styra genom 

exempelvis planering och reglering samt genom att skapa förutsättningar för andra aktörer att välja 

bättre alternativ. Kommunen har indirekt rådighet över utsläppen från stora delar av vägtrafiken och 

byggnation på kommunens mark. Att rådigheten är indirekt innebär att även om kommunen skapar 

förutsättningar kan andra krafter förstärka eller motverka effekten. Andra krafter i sammanhanget 

kan till exempel vara konjunktur, energipris och beteendemönster.  

Rådighet på omvägar – Vissa koldioxidutsläpp har kommunen ingen eller endast mycket liten 

rådighet över. Här kan kommunen påverka andra aktörer eller arbeta med informationskampanjer. 

Påverkansarbete behövs inom områdena privat konsumtion av mat, kläder, resor samt reglering av 

vägtrafik och internationell sjöfart.  
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För att kommunen ska kunna bli fossiloberoende till år 2030, så behöver vi utveckla samverkan med 

näringsliv, medborgare, forskning och andra aktörer.  

Energi- och klimatplanen anger kommunens inriktning för en fossiloberoende utveckling på energi- 

och klimatområdet. Planeringshorisonten är år 2050, samma som för förslag till ny översiktsplan 

2022. Men åtgärder behöver ske omgående och därför är år 2030 ett målår för denna plan. Många 

mål inom internationella och nationella överenskommelser har 2030 som målår och anges i en del 

jämförelser.  

Energi- och klimatplanen ligger i linje med kommunens värdegrund, vision och planering och ska vara 

styrande i beslut med klimatpåverkan, men ska även fungera som inspiration för alla som bor och 

verkar i kommunen.  

Energi- och klimatplanen är en specificering av förslag till ny översiktsplan 2022 och som har 

inriktning att bli fossiloberoende kommun 2030 genom att fasa ut fossila energikällor, minska utsläpp 

från transportsektorn, öka självförsörjningsgraden av el, säkerställa hållbar energiproduktion och att 

fler områden ansluts till fjärrvärme.  
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1.2 Omvärldsanalys - megatrender 
Här beskrivs några megatrender som påverkar energianvändning och klimat. Sammanställningen är 

hämtad från bland annat Naturvårdsverket, Regeringskansliet, Energimyndigheten, Länsstyrelsen 

Västra Götaland och Västra götalandsregionen. 

Elektrifiering 
För att fasa ut fossila bränslen är elektrifiering en grundläggande åtgärd inom främst 

transportsektorn och industrin.  Elektrifieringen har en viktig roll för att Sverige ska nå klimatmålen 

och bli världens första fossilfria välfärdsland. När samhället elektrifieras finns ett ökat behov av 

förnybar el på cirka 60 - 70% eller mer. Elektrifieringen innebär ökad elanvändning när laddfordon 

eller fordon som kör på elvägar ersätter bensin- och dieseldrivna fordon. Elektrifieringen kräver 

tillgång på el som är förnybar.  

Digitalisering 
Digitalisering handlar om nya tekniska lösningar, system och processer. Digitalisering har en allt 

större påverkan på utformningen av välfärden och kan bidra till att det blir mer innovativt och 

effektivt samt till lösningar för ett fossiloberoende samhälle. Kommunens möjligheter att 

effektivisera och utveckla sin service genom digitalisering är stor, till exempel genom välfärdsteknik i 

vård och omsorg, digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och ökad digitalisering av 

utbildningsystemet. En effekt av Coronapandemin är att digitaliseringen av service och tjänster har 

ökat, exempelvis genom fler digitala möten. En ökad digitalisering innebär också ett ökat behov av 

snabbare uppkoppling och ökad elanvändning i datacenter. 

Effekt- och kapacitetsbrist 
Det svenska elnätet kan delas in i stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs av staten genom 

Svenska Kraftnät, medan region- och lokalnäten ägs av elbolagen. Det saknas i dagsläget inte 

eltillförsel i Sverige generellt, men det finns en otillräcklig kapacitet i överföringsledningarna från 

norr till söder, vilket påverkar effekten. Anslutning av ytterligare elintensiva verksamheter innebär 

utmaningar, exempelvis då ledtiderna kan vara långa för att underhålla och förstärka stamnät, 

regionnät och lokalnät. Läs mer i bilaga 5.  

Förnybara drivmedel 
Begreppen ”förnybara drivmedel” och ”biodrivmedel” syftar på bränslen som framställs av förnybara 

råvaror och inte av fossila råvaror. Ren HVO, fordonsgas, etanol och FAME är idag de vanligaste 

alternativen till bensin och diesel på den svenska marknaden som kräver särskild infrastruktur. 

Förutom dessa förekommer även andra drivmedel i mindre mängder som exempelvis vätgas. 

Tillsammans med el har de en central roll att spela när transportsektorn ställer om till förnybart. Läs 

mer i bilaga 6. 

Grön Vätgas 
Vätgasens klimatavtryck avgörs av energins ursprung i kombination med produktionsteknik. Fossil 

vätgas (grå vätgas) produceras från fossila bränslen och förnybar vätgas (»clean« eller grön vätgas) 

produceras genom elektrolys från förnybar el som spjälkar vatten eller ur biomassa eller biogas.  

Vätgas kan användas för att ersätta fossila bränslen inom såväl industrin som transporter och 

kraftvärme. EU har pekat ut vätgas som avgörande för den ”gröna given” (EU:s färdplan för en 

hållbar ekonomi i EU) och central för att uppnå EU:s klimatmål att vara klimatneutral till 2050. 

Sverige har beslutat att ta fram en nationell vätgasstrategi. 

https://www.dn.se/ekonomi/hela-varlden-jagar-den-grona-mirakelgasen/
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Vätgas är även en energibärare precis som elektricitet. Det betyder att vätgas inte är någon primär 

energikälla, men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Flexibiliteten är 

stor eftersom vätgas kan produceras ur alla typer av energikällor. 

Vätgas har en central roll som stöd i utvecklingen av förnybara energisystem. Sol, vind och vågkraft är 

till naturen ojämna som energikällor som behöver kompletteras med metoder för mellanlagring. Här 

kan vätgas fungera som effektutjämnare och lager för överskottsenergi. Energilager i vätgas skulle 

göra energisystem med till exempel vindkraft mer flexibla och bidra till att öka takten för 

utbyggnaden av förnybar energi. 

Solenergi 
Solens energi, som är en förnybar energikälla, kan användas till att skapa el, men också till att skapa 

värme och kyla.  

Solvärme (solfångare) kan användas för att värma upp hus och få varmvatten och solkyla för att 

sänka inomhustemperaturen och få kallvatten. För att värma upp ett hus med solvärme (solfångare) 

krävs det att man har ett vattenburet värmesystem. 

Idag är solceller en vanlig syn i Sverige. Under åren har solcellstekniken utvecklats och priset på 

solceller har sjunkit vilket gjort dem mer tillgängliga. Tillgängligheten har också ökat till följd av att 

statligt stöd till solcellsanläggningar införts. I Sverige har ökningen av solcellsanläggningar gått snabbt 

de senaste åren. Idag utgör solel mindre än 1 % av den totala elproduktionen i Sverige. De 

beräkningar som Energimyndigheten har tagit fram visar på en ökning mellan 5–10% till 2040. 

Vindkraft 
Vindkraft är en förnybar energikälla och en utbyggnad kan bidra till klimatmålet.  Samtidigt måste 

hänsyn tas i frågor som rör lokalisering, utformning och påverkan på människors hälsa och miljön. I 

takt med att utbyggnaden fortsätter blir vindkraften en allt viktigare del av Sveriges energisystem. 

Landbaserad vindkraft finns främst i norra delen av Sverige. Det finns många platser i Sverige där det 

blåser bra, och det är en resurs som kan bidra till att nå målet om ett helt förnybart elsystem. 

Havsbaserad vindkraft är på frammarsch i europeiska vatten. Främst är det Storbritannien som har 

satsat, men även Tyskland, Danmark och Belgien. EU:s Gröna given2 ska bidra till ett klimatneutralt 

EU senast 2050. I åtgärdspaketet spelar vindkraften en bärande roll; i en rapport som EU-

kommissionen tagit fram slås det fast att minst 230–450 GW ny havsbaserad vindkraft behövs för att 

ställa om Europas energisystem. För en linjär utveckling krävs då att minst 7 GW ny havsbaserad 

vindkraft byggs varje år.  

  

 
2 EU:s gröna giv | Europeiska kommissionen (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv
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2. Nuläget – energiflödet 

 

Bild: Sankeydiagram – Energiflöde uppdelade på sektorer för Uddevalla kommun geografiskt, 2017 från 

Länsstyrelsen. 

Energisystemet utgörs av ett antal samverkande delar som tillsammans bildar en helhet. Olika 

energislag kan i varierande grad ersätta varandra för att förse användarledet med energi. 

Energiflödeskartan visar hur mycket energi som produceras lokalt respektive tillförs till hela 

kommunen geografiskt. Här redovisas inga utsläpp av koldioxid, endast energianvändning uttryckt i 

gigawattimmar (GWh). 

En betydande del av elen som används i kommunen geografiskt, kommer utifrån (tillförd el i 

energiflödeskartan) och visar på ett beroende av den nationella/regionala eltillförseln. 

Elanvändningen går till alla sektorer i användarledet inom kommunen geografiskt. Mest el använder 

hushållen.  

De två största energianvändarna inom kommunen geografiskt är transportsektorn och hushållen. 

Största energianvändningen har transportsektorn där oljeprodukterna (fossila bränslen) i huvudsak 

används. Hushållens energianvändning är både till uppvärmning och hushållsel. Uppvärmningen 

består av fjärrvärme, någon form av värmepump eller ren elvärme. Hushållsel består av vitvaror, 

mediautrustning och belysning mm. Inom kommunen geografiskt finns ganska få energikrävande 

industrier. Uddevalla kommun har en utbredd detaljhandelsverksamhet som ingår i övriga tjänster 

där även hotell och restaurangverksamhet ingår. 
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2.1 Utsläpp av koldioxid 

 

Bild: Utsläpp av koldioxid ton/invånare i kommunen (konsumtionsbaserade utsläpp ingår ej). Uppgifter från 

SMHI 2019 (Nationell emissionsdatabasen). 

Kommunens invånare har minskat sina utsläpp av koldioxid från 1990 till 2019 med 35%. Största 

minskningen är från el och uppvärmning, exempelvis har användning av eldningsolja för 

uppvärmning av bostäder minskat. Även transportsektorn har minskat med 14% från 1990 till 2019. 

Transportsektorn står för ca 64% av koldioxidutsläppen i kommunen. Av dessa utsläpp står 

personbilarna för drygt 65%, tunga lastbilar på 20% och lätta lastbilar 10%. Arbetsmaskiner syns inte i 

diagrammet men beräknas stå för 6% av alla utsläpp. Konsumtionsbaserat utsläpp ingår ej - läs mer i 

bilaga 7. Koldioxidutsläpp från konsumtion. 

 

Bild: Utsläpp av koldioxid mellan olika transportslag inom kommunen geografiskt. Uppgifter från SMHI 2019 

(nationell emissionsdatabasen) 
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2.2 Koldioxidbudget 
Vad är en koldioxidbudget? Koldioxidbudgeten motsvarar den mängd koldioxid som kan släppas ut i 

atmosfären för att hålla oss till en viss temperaturhöjning. Om utsläppsminskningen skjuts upp leder 

det till att ännu strängare åtgärder måste vidtas senare i seklet för att kompensera detta. Detta 

resulterar i en brantare reduktionskurva. Det är därför viktigt att stora utsläppsminskningar sker 

omedelbart genom effektivisering av energianvändning och beteendeförändring, annars behöver 

framtida utsläppsrestriktioner bli ännu kraftfullare. 

En koldioxidbudget sätter en gräns för en kommuns eller regions territoriella utsläpp och utgår från 

Parisavtalet på under 2-graders målet för temperaturhöjning enligt riktlinjer från FN:s klimatpanel 

IPCC. En koldioxidbudget är ett tydligt och transparent verktyg som gör det möjligt att se att vi inte 

tar utsläppsutrymme från våra barn och barnbarn.  

Uppsala universitet har tagit fram en beräkningsmodell för svenska kommuner, regioner och län. 

Beräkningsmodell har använts av kommuner och regioner vilket innebär att minskningarna av 

utsläppen kan jämföras med varandra.  

Regionstyrelsen beslutade 26 januari 2021 att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. 

Budgeten är beräknad på hela länet och alla 49 kommuner som ingår. Det finns ingen plan på att 

Uddevalla kommun ska ta fram en egen koldioxidbudget, men utifrån Västra Götalands 

koldioxidbudget behöver kommunen geografiskt minska utsläppen med minst 16% per år. 

 

Bild: Västra Götalandsregionens koldioxidbudget3  

Eftersom en geografiskt nedbruten koldioxidbudget står i relation till den globala budgeten som 

beräknas av FN:s klimatpanel IPCC så kan den förändras i kommande rapporter. Det kan påverka 

Västra Götalands budget både positivt och negativt. Det blir då möjligt att uppdatera 

koldioxidbudgeten utifrån nya beräkningar från IPCC.  

 
3 Koldioxidbudget Västra Götaland 2020-2040 - ett redskap för att öka takten - Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/miljo/aktuellt-miljo/koldioxidbudget-for-vastra-gotaland-antagen/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/miljo/aktuellt-miljo/koldioxidbudget-for-vastra-gotaland-antagen/
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3 Syfte och omfattning 
Syftet med Energi- och klimatplanen är att kommunen ska bli en fossiloberoende kommun 2030. 

Planen går i linje med: 

• Lagkrav inom kommunal energiplanering - nuvarande energiplan behöver uppdateras 

• Agenda 2030 FN:s globala mål för hållbar utveckling  

• Nationella och regionala energi- och klimatmålen 

• Regional utvecklingsstrategi 

• Kommunens miljöpolicy 

• Kommunens övergripande miljömål 

Planen vill bidra till: 

• Attitydförändring och omställning för kommande generation 

• Ökad kunskap, medvetenhet, samverkan och samarbete 

Planen omfattar energi- och transportsektorn inom hela kommunens geografiska område 

(territorium). Planen innefattar även kommunens verksamheters upphandling och konsumtion 

utifrån energi och transportperspektivet. 

Utvecklingen inom energi- och klimatområdet går snabbt framåt och därför har kommunen valt att ta 

fram en delad Energi- och klimatplan med övergripande mål, framtidsbilder till 2030 och en separat 

åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer följas upp och utvärderas årligen och justeras vid behov.  

Det är viktigt att kommunen som helhet rör sig i rätt riktning i klimat- och energiarbetet, därför 

kommer utvalda nyckeltal att följas upp årligen. Statistik för nyckeltal/indikatorer hämtas från 

Kolada, SCB, RUS/SMHI (regional utsläppstatistik) och egen beräkning. Utvalda nyckeltal finns att läsa 

under kapitel 5.1 Nyckeltal 

Klimatanpassning som innebär åtgärder för att minimera effekterna av den klimatförändring som 

sker nu och framöver hanteras inte i denna plan.  
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4. Energi och klimatmål 
Energi- och klimatplanen tar avstamp i nedan beskrivna mål och strategier. 
 
Av FN:s globala mål för hållbar utveckling är det fem av sjutton mål som är mest relevanta för denna 

plan. 

 

Nationella energi och klimatmål innefattar effektivare energianvändning, minskade utsläpp från 

transportsektorn samt förnybar energianvändning. 

Regionala klimat och energimålet innebär en fossiloberoende region 2030.  

Regional utvecklingsstrategi – Strategins mål pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om 

behovet av att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.  

Kommunens miljöpolicy beskriver vårt gemensamma synsätt på hållbar utveckling och miljöarbetet. 
Hållbar utveckling ska vara vägledande för alla beslut. 

Kommunens övergripande sex miljömål utgår från kommunens betydande miljöaspekter och är en 
del av kommuners miljöledningssystem ISO 14001. 
 

  



 

13 
 

4.1 Metodbeskrivning 
I framtagandet av energi- och klimatplanen har backcasting använts som metod. Backcasting utgår 

ifrån ett önskat framtida tillstånd och vilka nödvändiga steg som behöver tas för att komma dit.  

Hela idén med backcasting är att ha en framtidsbild (framtidsbeskrivning) för sina åtgärder och kunna 

prioritera.  

A. Framtidsbild - En backcasting startar med att identifiera viktiga kriterier och områden för 

fossiloberoende 2030 och beskriver karaktären av den framtid som vill uppnås och hur kommunen 

ska se ut när målet är nått.  

B Nulägesanalys - Analysera dagens situation i relation till kriterier och områdenas framtidsbild som 

tagits fram i steg A. Syftet är att få en känsla för storleken av gapet mellan nuläget och den 

fossiloberoende framtidsbilden.   

C . Åtgärder – Ta fram förslag på åtgärder som uppfyller framtidsbilden. Detta steg innebär att man 

tar med sig det som gjorts i steg A och B och tar fram idéer och förslag till åtgärder som skulle kunna 

fylla gapet när nuläget analyserats i relation till framtidsbilden för kommunen inom de olika 

områdena.  

D.  Prioritering - Identifiera viktiga åtgärder. I det sista steget tar man vidare de viktiga åtgärderna 

som identifierats i steg tre och prioriterar dessa åtgärder för att nå målet om en fossiloberoende 

kommun 2030. 

Framtidsbild 
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4. 2 Kommunens övergripande energi- och klimatmål 
Övergripande energi- och klimatmål:  Fossiloberoende kommun 2030.  
Definition: Det innebär att kommunen ska minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent till år 
2030 från 1990-års nivå. Definitionen ligger i linje med Västra Götalandsregionens energi- och 
klimatmål och definition. 

Delmål: Kommunala verksamheter och helägda bolag ska vara fossilbränslefria 2025.  
Det är viktigt att kommunen går före i omställning till en fossiloberoende kommun. 

4.3 Framtidsbild - Fossiloberoende kommun 2030 
Följande scenarier har tagits fram för att beskriva kommunens framtidsbild om ett fossiloberoende 

Uddevalla kommun 2030. Framtidsbilden är baserad på temaområden som bedöms vara viktigast 

utifrån kommunens nulägeslägesanalys inom energi- och klimat. Till framtidsbilderna finns 

prioriterade åtgärder kopplade, som årligen utvärderas och uppdateras. Åtgärderna presenteras i 

separat åtgärdsplan. 

Mobilitet och transporter 
Framtidsbild Uddevalla kommun 2030 

Kommunkoncernens fordonsflotta inklusive arbetsmaskiner körs på förnybara drivmedel. All 

arbetspendling sker genom att dela sina resor mellan cykel, gång, fordon och snabba och effektiva 

buss- och tågavgångar.  Digital infrastruktur finns i hela kommunen vilket möjliggör distansarbete och 

service i hemmet. 

Infrastruktur för godstransporter till och från kommunen är väl utbyggd. För de längre transporterna 

har järnvägen och sjöfarten utvecklats och alla trafikslag har ställts om. 

Energianvändning och produktion 
Framtidsbild Uddevalla kommun 2030 
Kommunkoncernen är drivande i utvecklingen av smarta och innovativa lösningar för effektiv 

energianvändning. I kommunen används framför allt fjärrvärme för uppvärmning. Den lokala 

självförsörjningsgraden har ökat genom kraftvärmeverk och lokal, småskalig, förnyelsebar el- och 

värmeproduktion. Inom byggandet är smart styrning och energilagring en naturlig del i planeringen. 

Genom att ha valt klimatsmarta byggmetoder och material har man minimerat energianvändningen 

och bundit koldioxid i byggkonstruktionen. 

Kommunen har ett dynamiskt näringsliv med många småskaliga verksamheter och en 

fossiloberoende industri. Nya industriområden som har etablerats är emissionsfria. Den kreativa 

miljön underlättar samverkan mellan näringsliv, forskning och kommun.  Cirkulär ekonomi 

genomsyrar företag där material och energi används resurseffektivt utan läckage. 

Cirkulär konsumtion 
Framtidsbild Uddevalla kommun 2030 
Genom att ha lyckats med beteendeförändringar och ha höga hållbarhetskrav i upphandlingarna har 

kommunen bidragit till den snabba utvecklingen för en fossiloberoende kommun. Kommunens 

verksamheter serverar hållbara måltider med låg klimatpåverkan.   
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Kommuninvånarna har minskat sina utsläpp genom cirkulär konsumtion, hållbar mobilitet och 

flexibel energianvändning. 

5. Genomförande, uppföljning och nyckeltal 
Utvecklingen går stadigt framåt inom energi- och klimatområdet, nya möjligheter öppnas genom att 

mer energieffektiva produkter tas fram, nya lösningar och innovationer uppenbaras och nya 

samarbetsmöjligheter tar form. Det är därför viktigt att energi- och klimatarbetet ständigt fortgår och 

utvecklas i takt med förändrade förutsättningar och möjligheter.  

Framtidsbilderna för hur en fossiloberoende kommun ser ut år 2030 är framtaget för att åskådliggöra 

hur kommunen ser ut om knappt tio år och pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet. 

 

Energi- och klimatplanens åtgärder som finns i separat åtgärdsplan ska arbetas in i kommunens styr-

och ledningssystem som uppdrag i VUV-it. Uppdragen (åtgärderna) läggs in i kommunfullmäktiges 

styrkort i VuV-IT och konsolideras till nämnden som följer upp arbetet enligt ordinarie 

uppföljningsrutiner.  

Nämndernas arbete följs upp och analyseras inom ramen för ordinarie uppföljning. När uppdrag 

bedöms kunna avslutas så tas de upp som ett ärende på närmast kommande uppsiktspliktsmöte 

med kommunstyrelsen, därefter avslutas de i nämnden som föreslår kommunfullmäktige att 

avsluta uppdragen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för årlig uppföljning av Energi- och klimatplanens åtgärder i 

åtgärdsplanen och är en del i kommunens miljöledningssystem. I uppföljning ingår status för 

åtgärderna och nyckeltal. Utifrån resultatet av uppföljningen ska vid behov justering eller nya 

åtgärder föreslås. Utvärdering och analys av hur arbetet går, redovisas i årsbokslut, miljöredovisning 

eller hållbarhetsredovisning.  

I de kommunala bolagen sker uppföljning enligt befintliga uppföljningssystem och redovisas till 

fullmäktige.  
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5.1 Nyckeltal 
Det viktiga är att kommunen som helhet rör sig i rätt riktning i klimat- och energiarbetet, därför 

kommer ett urval av indikatorer/nyckeltal att följas upp årligen utifrån framtidsbilderna.  

Följande nyckeltal har valts ut för att följa utvecklingen inom varje framtidsbild. Statistik för 

nyckeltal/indikatorer hämtas från Kolada, SCB, nationella emissionsdatabasen/smhi.se (regional 

utsläppstatistik) och egen statistik för varje framtidsbild.  

Mobilitet och transporter 
Indikator/nyckeltal Källa 

Kommunens utsläpp från fossilt bränsle (internt) 
ton/anställd 

Egen 

Miljöbilar i kommunorganisationen (internt), andel 
(%) 

Kolada/miljö 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska 
området (%) 

Kolada/miljö 

Genomsnittlig körsträcka med personbil 
(geografiskt), mil/inv  

Kolada/miljö 

Utsläpp koldioxid från transporter (geografiskt) 
ton/inv 

SMHI 

Utsläpp koldioxid från arbetsmaskiner(geografiskt) 
ton/inv 

RUS 

Antal resor med kollektivtrafiken stadstrafik - antal 
resor/inv 

Västtrafik 

Cykelvägar i kommunen totalt m/inv 
 

Kolada/miljö 

Energianvändning och produktion 
Indikator/nyckeltal Källa 

Kommunens byggnaders energianvändning, 
uppvärmning och elanvändning kWh/m2 

Egen 

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska 
området Mwh/inv 

Kolada/miljö 

Slutanvändning av el inom det geografiska området, 
MWh/inv 

Kolada/agenda 2030/mål 7 

Slutanvändning av fjärrvärme inom det geografiska 
området, MWh/inv 

Kolada/agenda 2030/mål 7 

Solcellsanläggningar totalt, installerad effekt (MW) 
inom det geografiska området. 

Kolada/miljö 
 

Elproduktion av förnybara energikällor inom det 
geografiska området, andel (%) 

Kolada/miljö 

Elproduktion totalt inom det geografiska 
området, Mwh 

Kolada/miljö 

Självförsörjningsgraden av el inom det geografiska 
området (%)  

Egen  

Utsläpp koldioxid från el och uppvärmning, 
(geografiskt), ton/inv 

SMHI 
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Cirkulär konsumtion 
Indikator/nyckeltal Källa 

Klimatpåverkan från måltider (internt) kg 
koldioxid/måltid 

Egen 

Total klimatpåverkan från livsmedel (internt)  
kg CO2e /kg livsmedel 

Egen 

Utsläpp koldioxid (geografiskt) ton/inv exl. industi SMHI 
 

Antal upphandlingar där krav på förnybara drivmedel 
ingår  

Egen 

 

5.2 Kommunikation och förankring 
Kommunen ska nyttja befintliga kanaler för att nå ut med energi- och klimatplanen. Samtidigt 

behöver kommunen utforska nya sätt att nå ut till medarbetare, invånare och näringsliv. 

Berörda nämnder ska använda energi- och klimatplanen som ett underlag vid den årliga budget och 

planeringsprocessen, i arbetet med nämndens internbudget och verksamhetsplan med styrkort. 

Det är viktigt att cheferna tar sin del i ansvaret med att kommunicera styrdokumentet, framför allt på 

sin arbetsplats. Styrdokumentet kan med fördel spridas brett till olika arbetsplatser och mötesplatser 

i kommunen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla dokumentet levande. 

5.3 Revidering  
Energi- och klimatplanen ska utvärderas och revideras senast inom 5 år, då denna plan har sitt 

ursprung från lagkrav om kommunal energiplanering. Enligt Lagen om kommunal energiplanering 

(1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. 

Planen fastläggs av kommunalfullmäktige. Därför ska en ny plan tas fram innan denna plan kan 

upphävas. Kommunstyrelsen ansvarar för att ta fram en ny plan.  
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6. Samlad miljöbedömning av energi- och klimatplanen 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska 6 kap. miljöbalken tillämpas på 

energiplaner. Miljöbalken föreskriver att det krävs en miljöbedömning av planen om dess 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 

integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan 

på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser.  

Bedömningen grundar sig inte på energianvändningens totala miljökonsekvenser, utan konsekvenser 

av det som föreslås i planen.  

Energi- och klimatplanen beskriver på ett övergripande sätt inriktningen för kommunens strategiska 

arbete för en hållbar utveckling på energiområdet. Varken naturområden eller andra områden 

riskerar att påverkas på ett sådant sätt att negativa miljöeffekter kan uppstå till en följd av planens 

genomförande. Istället bidrar ett genomförande av åtgärder till att avhjälpa miljöproblem. Därmed är 

det inte några formella krav på omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen.  

Det centrala är att minska den globala temperaturökningen och att kommunen har ett stabilt och 

hållbart system. Mål och åtgärder som anges kommer även att ge en positiv inverkan på flera av de 

globala målen och nationella miljökvalitetsmålen. 

I de fall det tillkommer åtgärder som krävs för att nå målen och de kan komma att medföra en 

betydande miljöpåverkan som avses i kapitel sex i miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning 

upprättas för det enskilda fallet. 
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Bilaga 1: Bedömning och utvärdering av tidigare energiplan 
2015 - 2019 
 

Nedan kommenteras de effektmål som togs fram i energiplanen för kommun 2015 - 2019. 

Som underlag till avgörandet/bedömningen av om effektmålen uppfyllts har statistik från SCB och 

intervjuer med nyckelpersoner använts. 

 

Resultatnyckel:  

  

 Målet/åtgärden har klarats!  
 

 Målet/åtgärden klarades inte riktigt, men resultatet är ändå tillräckligt.  
 
 

 Målet/åtgärden klarades inte. 
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Övergripande mål Effektmål Resultat Kommentar 

1 Fossila 

energikällor ska 

fasas ut 

1:1 Andelen förnybar 

energi av total tillförd 

energi utgör 46% 2018 

 

Regional uppföljningsstatistik (RUS) 2017 

Andelen förnybar är 50 % 

Andelen förnybar tillförd energi ökar och 

målet har nåtts 

 1:2 Energiproduktion med 

hjälp av gemensamma 

värmelösningar ökar 

 

Genom utbyggnad av fjärrvärmenätet har en 

ökning skett. 

 1:3 Koldioxid från 

transportsektorn minskar 

genom att 9% av 

drivmedlen är förnybara 

till år 2019 

 

Statistik SCB från 2017  

Andelen förnybart i transportsektorn ligger 

på 17%. 

Den nya lagen om reduktionsplikt innebär en 

gradvis öka inblandningen av 

biodrivmedel. År 2019 är reduktionsnivåerna 

2,6 procent för bensin och 20 procent för 

dieselbränsle. 
 

2. Samverkan och 

kunskaps-

spridning 

2:1 Energi och 

klimatrådgivare 

permanentas i 

kommunens verksamhet 

motsvarande 1 

heltidstjänst 

 

Kommunen ingår i samverkan med flera 

kommuner som tillsammans använder 

statligt stöd för energi och klimatrådgivning. 

 2:2 Uddevalla deltar aktivt 

i regionala 

överenskommelser och 

utvecklingsprojekt kopplat 

till energi.  

 

Kommunen har överenskommelse med 

regionen om att minska klimatpåverkan och 

deltar i projektet Sol i Väst som innebär att vi 

kontinuerligt utökar solenergi på våra 

byggnader.  

 2:3 Aktiviteter kopplade 

till gröna näringar och 

miljö företag bidrar till att 

tillvarata 

affärsmöjligheter kopplat 

till energiomställning 

 

En företagscoach är anställd för stöd till 

företag att minska energianvändningen.  
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Övergripande mål Effektmål  Resultat Kommentar 

3. Försörjningen av 

energi för värme och el 

3:1 En plan för trygg 

energiförsörjning inom 

områdena värme, olja och 

el säkerställs så att 

geografisk kommun och 

kommunens organisation är 

väl rustade. 

 

Trygg elförsörjning för viktiga 

samhällsfunktioner hanteras av 

statliga myndigheter, länsstyrelsen 

och som håller kommunen 

uppdaterad med uppgifter kring 

detta. (Dessa uppgifter är av 

säkerhetsskäl sekretessbelagda.)  

4. Energianvändningen 

ska minimeras 

4:1 Den specifika 

energianvändningen i 

byggnader minskar med 

17% i samband med ny-, 

om- och tillbyggnation av 

fastighetsbeståndet 

 

Uppgifterna från SCB gäller hela 

fastighetsbeståndet och inte bara 

vid ny- om- och tillbyggnad.  

Energianvändningen för byggnader 

har minskat med 5% 

 4:2 Transportsektorns 

specifika energianvändning 

minskar med 17% (jmf med 

2009) 

 

Statistik SCB 2018 

Energianvändningen för 

transportsektorn har minskat med 

9% 

 4:3 Näringslivssektorns 

specifika energianvändning 

minskar med 17% till 2019 

 

Statistik SCB 2018 

Energianvändningen för 

näringslivssektorn har minskat med 

7%. 

 4:4 Minskat behov av 

jungfruligt material och 

energi genom ökad 

återanvändning och 

återvinning i Uddevalla 

kommun 

 

Ny avfallsplan antog under 2018, 

med målsättning om ökad 

återanvändning och återvinning. 

Arbetet med återvinning pågår. 
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Bilaga 2: Koppling till internationella, nationella, regionala och 
kommunala mål 
 
Kommunen tar avstamp för sin energi och klimatplan i internationella, nationella och regionala mål. 

Nedan beskrivs kortfattat de mål som har störst betydelse och relevans för planen. 

Internationella mål 
Globala hållbarhetsmålen: Sverige har antagit FN:s globala utvecklingsagenda 2030. Bland de 17 

globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 finns flera med särskild relevans för klimat- och 

energiplanen. 

 

 

 

- Mål 7, hållbar energi 

- Mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

- Mål 11, hållbara städer och samhällen 

- Mål 12, hållbar konsumtion och produktion 

- Mål 13, bekämpa klimatförändringarna 

 
Parisavtalet 2015: Världens länder har enats om att jordens uppvärmning ska hållas långt under två 

grader. Ansträngningar ska göras för att uppvärmningen inte ska bli större än 1,5 grader jämfört med 

förindustriell tid (Regeringskansliet, 2017). 

EU:s klimatmål: EU:s klimat- och energipolitik fram till 2030 omfattar mål för minskade 

växthusgasutsläpp, ökad andel förnybara energikällor och energieffektivitet. Genom den europeiska 

klimatlagen, som är ett av inslagen i den europeiska gröna given, blir målet om ett klimatneutralt EU 

senast 2050 lagstadgat. I EU:s klimatlag fastställs ett bindande klimatmål för EU om en minskning av 

nettoutsläppen av växthusgaser (utsläpp efter avdrag för upptag) med minst 55 % fram till 

2030 jämfört med 1990. EU kommer också att sträva efter att uppnå en större volym av 

nettokolsänkor fram till 2030. Genom förordningen inrättas en europeisk vetenskaplig rådgivande 

nämnd för klimatförändringar som ska tillhandahålla oberoende vetenskaplig rådgivning och 

rapportering om EU:s klimatåtgärder. Enligt förordningen ska ett mellanliggande klimatmål för 

2040 fastställas under de kommande åren.  
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Nationella mål för energi och klimat 
Generationsmål: Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 
 
Klimatmål: I juni 2017 antog riksdagen det klimatpolitiska ramverket för Sverige som innehåller 
klimatlag, klimatmål och klimatpolitiskt råd. Enligt det nya långsiktiga klimatmålet ska Sverige senast 
2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Mer konkret innebär målet att 2045 
ska utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än 1990. 
Kompletterande åtgärder för att nå nettonollutsläpp får tillgodoräknas (Miljömålsberedningen 2016). 
 
Energieffektiviseringsmål: Enligt energiöverenskommelsen ska Sverige år 2030 ha 50 procent 
effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi (total 
energitillförsel) i relation till BNP (Energikommissionen, 2017). 
 
Elproduktionsmål: Enligt energiöverenskommelsen ska elproduktion i Sverige vara 100 procent 
förnybar till 2040 (Energikommissionen, 2017).  
 
Transportmål: Enligt klimatmål i det klimatpolitiska ramverket ska utsläppen i transportsektorn 
(vägtransporter, sjöfart och järnväg) minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 
(Regeringskansliet, 2017).  
 
Samverkan för omställning till cirkulär ekonomi: Under 2016 tillsatte regeringen en utredning med 
syfte att föreslå styrmedel för att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi. I 
betänkandet av utredningen om cirkulär ekonomi föreslås att regeringen bör lyfta omställningen till 
cirkulär ekonomi till strategisk nivå i nära samverkan mellan stat, näringsliv, regioner, kommuner, 
forskning och civilsamhälle. Tydliga ambitioner, mål och ett strategiskt sammanhang är nödvändiga 
för att förstärka effekten av de enskilda aktiviteter som redan pågår. (SOU 2017:22). 
 

Regionala energi och klimatmål 
Västra Götalandsregionen: Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det innebär att 

utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska 

utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 

2010, oavsett var i världen de sker. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och 

stimulerar den regionala utvecklingen. Det har regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutat. Fyra områden har prioriterats och det är 

• hållbara transporter 

• klimatsmart och hälsosam mat 

• förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

• sunda och klimatsmarta bostäder  

Ambitionen är att kommunens energi och klimatplan ligger väl i linje med dessa områden. 
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Kommunens övergripande miljömål 
Övergripande miljömål 1  

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med 

medarbetare, medborgare och näringsliv.  

Det innebär att vi ska ta ansvar för att informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i dialog 

med medborgare, organisationer och näringsliv. Genom utbildning, information och annan 

kompetensutveckling ska vi säkerställa medarbetarnas engagemang för en hållbar utveckling.  

Övergripande miljömål 2  

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål 

konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen.  

Det innebär att vi själva ska arbeta aktivt med att hushålla med våra resurser samt eftersträva en 

giftfri miljö. Det innebär att vi ska verka för att ge medborgarna och lokala verksamhetsutövare 

förutsättningar att leva och verka hållbar. Det innebär att vi ska verka för att underlätta för 

återanvändning/återbruk.  

Övergripande miljömål 3  

Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha 

god hushållning med natur- och kulturresurser.  

Det innebär att vi ska ha attraktiva, levande miljöer där människor vill vistas och bo. Värdefulla 

kulturbyggnader ska bevaras för att värna Uddevalla kommuns identitet.  

Det innebär att vi ska verka för en god bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och 

transportbehoven.  

Det innebär att vi ska värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.  

Det innebär att vi ska arbeta för att integrera värdet av ekosystemtjänster i ekonomiska 

ställningstaganden och politiska avväganden. Naturen/den biologiska mångfalden har ett värde även 

när en värdering av dess ekosystemtjänst inte är möjlig att göra.  

Det innebär att vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet 

minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till jordbruksmarken enligt mål 

i kommunens renhållningsordning/avfallsplan. Ett kretsloppsanpassat avlopp ska prioriteras.  

Det innebär att vi ska skydda och utveckla våra vattenmiljöer för biologisk mångfald, rekreation och 

som långsiktig resurs för många viktiga näringar.  

Det innebär att arbetet med tillsyn, information och fysisk planering genomföras så att det bidrar till 

största möjliga miljönytta. 

Övergripande miljömål 4  

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av varor 

och tjänster där så är möjligt.  

Det innebär att vi ska minska den negativa miljöpåverkan från de produkter och tjänster vi använder i 

våra verksamheter samt att vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter.  

Det innebär att vi ska arbeta för att minska vårt ekologiska fotavtryck. 
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Övergripande miljömål 5  

Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka andelen förnybar energi. 

Det innebär att vi ska arbeta för en fossiloberoende kommun. 

Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att minimera energianvändningen, dels att vi ska 

verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin energianvändning. 

Det innebär att vi ska prioritera produktionen och användningen av förnybar energi, effektivisera 

energianvändningen och utfasning av fossila bränslen. 

Övergripande mål 6  

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter.  

Det innebär att vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga resor och transporter. De resor 

och transporter som sker ska genomföras så att klimatpåverkan minimeras.  

Det innebär att vi ska verka för att bli fossiloberoende och andelen av förnybara drivmedel skall öka. 

Det innebär att vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och 

cykelmöjligheter.  

Det innebär att samtliga transporter ska ske på ett miljöanpassat sätt. 
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Bilaga 3: Lagar inom energi- och klimat 
 

Klimatlagen (2017:720) 
2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett 

klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.  

Syftet med ramverket är att skapa en tydlig och sammanhängande klimatpolitik för att säkerställa 

långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för 

att Sverige ska nå sina klimatmål. Ramverket antogs med bred majoritet i riksdagen och är utformat 

på ett sätt som ska klara av politiska förändringar. Det klimatpolitiska ramverket är en 

nyckelkomponent i Sveriges ansträngningar att leva upp till Parisavtalet. 

Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska 

bedrivas. Klimatlagen säger också att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning i 

budgetpropositionen och att den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland 

annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.  

Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för 

tillförsel, distribution och användning av energi antagen av fullmäktige. Kommunen ska främja 

hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. För att kunna 

genomföra detta krävs att kommunen undersöker förutsättningarna till samverkan med viktiga 

regionala och lokala aktörer för att tillsammans lösa frågor inom energiområdet. Planen ska också 

innehålla en analys av energisystemets påverkan på miljö och hälsa samt hushållning med mark och 

andra resurser. 

Energimyndigheten (2011) har föreslagit att regeringen bör göra en översyn av lagen om kommunal 

energiplanering. Ståndpunkten är att lagen delvis är föråldrad och ineffektiv och bör aktualiseras för 

att bättre svara mot kommunernas höga ambitioner och sätt att idag hantera energi- och 

klimatfrågor. 

Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila 

drivmedel 
För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen från 1 juli 2018 infört reduktionsplikt för 

bensin, diesel och från 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer 

måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats varje år. Till 2030 

ska bensin ha 28% och diesel 66% inblandning av förnybart 
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Bilaga 4: Klimatförändringar 

Globalt 

Klimatförändringar orsakade av människan är en av vår tids största utmaningar och har redan orsakat 

höjda havsnivåer, ökat antal varma väderextremer och ändrade nederbördsförhållanden (IPCC, 

2013). Till stor del beror klimatförändringarna på utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen som 

världens material- och energianvändning ger upphov till. Uppvärmning och el är beroende av kol och 

naturgas och transporter av oljebaserade drivmedel. Produktionen av varor från råvara till färdig 

produkt och vidare till ett avfall tar resurser och energi i anspråk och är en stark bidragande orsak till 

vår klimatpåverkan.  

Idag är jorden ungefär en grad varmare jämfört med förindustriell tid och det är troligt att 

uppvärmning når 1,5 grader under perioden 2030 till 2052 om utsläppen av växthusgaser fortsätter 

som idag (IPCC b, 2018). Enligt FN:s klimatpanel är det fortfarande möjligt att begränsa jordens 

uppvärmning till 1,5 grader men det kräver att de globala nettoutsläppen av växthusgaser är noll 

2050. En begränsning av jordens uppvärmning till 1,5 grader jämfört med 2 grader innebär tydliga 

positiva följder för växter, djur och människor (IPCC b, 2018). Om inte utsläppen av växthusgaser 

minskar väsentligt under de kommande årtiondena, förväntas genomsnittstemperaturen på jorden 

att öka med mellan ca 2–4 grader fram till 2100 (IPCC, 2013). 

Detaljerade konsekvenser av detta är svåra att förutsäga, men det är tydlig att villkoren för liv på 

jorden kommer att förändras betydligt. 

Uddevalla kommun 
Kommunen står inför utmaningar när det gäller klimatförändringen som pågår och som inte kan 

förhindras i framtiden. Redan idag visar sig klimatförändringarna genom att längden på 

vegetationsperioden har ökat (SMHI, 2014). Mildare vintrar leder till ett minskat 

uppvärmningsbehov. Samtidigt blir det allt vanligare med översvämningar, till följd av högre 

vattenstånd och skyfall.  

Med tanke på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer sällan kommer att falla 

som snö. Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, skred och erosion. Många av de 

risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag men förvärras av 

klimatförändringarna. Det innebär att anpassningsåtgärder som utförs i närtid många gånger också 

får effekt redan nu.  

Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, till exempel genom ökad smittorisk, ”nya” 

insekter och ökad risk för värmeböljor. Riskgrupperna i samhället för värmeböljor är bland annat 

äldre personer, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida och personer 

som tar vissa mediciner eller som tidigare haft hjärtinfarkt. Extra sårbara är människor som vistas 

mycket inomhus eftersom många byggnader och deras ventilationssystem är gjorda för ett svalare 

klimat.  

Risken för skogsbrand ökar under en värmebölja, speciellt om den har föregåtts av en period med 

torrt och varmt väder. I och med klimatförändringarna kommer även brandrisken att öka generellt. 

Brandrök kan ge skador på infrastruktur som el- och teleledningar, master för mobiltelefoni och 

radio, samt medföra att väg och järnväg kan få stängas av. Brandrök, sot och partiklar kan också vålla 

hälsoproblem, särskilt för astmatiker och personer med andra lungsjukdomar.  

Klimatanpassningsplan kommer att tas fram som ett separat planeringsunderlag.  
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Bilaga 5:  Effekt- och kapacitetsbrist 

Vad är effekt och varför uppstår effektbrist?  
Effekt beskriver hur mycket energi som går ut för att uträtta ett visst arbete under en viss tid, och 

anges i enheten Watt. En ugn som kräver effekten 1 kilowatt (kW) och som är påslagen en timme 

kräver då alltså energitillförseln 1 kWh.  

Det svenska elsystemet måste vara dimensionerat för att varje sekund kunna tillgodose elbehovet 

nationellt. Det är genom balanseringen av produktion och konsumtion av el som så kallade 

effekttoppar kan uppstå, där produktionen inte har möjligheten att öka i samma takt som 

konsumtionen, vilket driver upp priset. Effektbrist uppstår därmed när efterfrågan på el från elnätet 

vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras elnätet.  

Vad är kapacitet och varför uppstår det kapacitetsbrist?   
Kapacitet är möjligheten att överföra el från där den produceras till där den används. Kapaciteten 

begränsas av fysiska faktorer såsom ledningarnas antal, tjocklek och material. För att ovannämnda 

ugn som kräver 1 kW ska kunna drivas behöver kapaciteten till den således överstiga 1 kW, annars är 

det kapacitetsbrist.  

Kapacitetsbrist uppstår alltså när det finns brister i tillförseln, det vill säga att det finns fysiska 

begränsningar   som gör att inte tillräckligt med effekt kan överföras mellan vart elen produceras och 

vart den används. 

Effekt- och kapacitetförsörjning  
Det svenska elnätet kan delas in i stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs av staten genom 

Svenska Kraftnät, medan region- och lokalnäten ägs av elbolagen. Elnätet behövs för att kunna 

upprätthålla ett robust och fungerande samhälle. 

Det saknas inte eltillförsel i Sverige generellt, men det finns en otillräcklig kapacitet i 

överföringsledningarna från norr till söder, vilket påverkar effekten. Idag pratar vi om en stor 

efterfrågan på eleffekt. Högst belastning sker en kall och vindstilla vinterkväll när många hushåll 

samtidigt ska laga mat, tvätta, diska och ladda bilen samt när värmepumpar är på för fullt.  

Effektförsörjningen till storstadsområdena är idag en utmaning och Svenska kraftnät ser svårigheter 

med att tillgodose ökat uttag i de större städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala utan 

omfattande nätförstärkningar. 

I dagsläget finns dock inte samma stamnätsbegränsningar i Västra Götaland som i övriga 

storstadsområden. Där ser överföringskapaciteten bättre ut mycket tack vare ett större antal nät och 

regional elproduktion. Dock kan anslutning av ytterligare elintensiva verksamheter innebära 

utmaningar, exempelvis då ledtiderna kan vara långa för att underhålla och förstärka stamnät, 

regionnät och lokalnät.  

Längst är ledtiderna för stam- och regionnätet där förstärkningar eller utbyggnader uppskattas ta upp 

till 10–15 år (främst för stamnät), medan förstärkning av lokala nät kan ta upp till två år. 

Förutsättningarna för ett ökat effektuttag kan se olika ut i tätort och glesbygd. Orter på landsbygd 

som inte historiskt har försett elintensiva verksamheter med el har generellt ett svagare nät, vilket 

kan skapa utmaningar vid ökad efterfrågan. Mellanstora elnät i stads- eller industrimiljö, eller på 

landsbygd som tidigare försett bruks- och eller industriorter med el har typiskt sett ett starkare nät.  
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En utmaning som finns i landsbygdsnäten är att få kapacitet från regionnäten, vilket kan skapa 

svårigheter vid omställningar eller större förfrågningar. Ytterligare en utmaning för landsbygdsnät är 

att det i vissa fall saknas information om vilka nivåer av tillkommande produktion och användning 

som nätet klarar, exempelvis vad en utbyggd laddinfrastruktur kräver. 

Utmaningar för utbyggnaden av lokala nät i städer är exempelvis ledtiderna för utbyggnad, men 

också att det kan vara ont om plats i gaturummet för dragning av nya ledningar. 

En annan utmaning för nätbolagen är att de inte får bygga annat än på efterfrågat effektbehov. Det 

vill säga nätägaren får inte spekulera i vart behov kommer att uppstå då detta kan medföra onödiga 

investeringar. Däremot kan man se att ett område behöver förstärkas för att ge en mer tillförlitlig 

och trygg elleverans. 
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Bilaga 6: Förnybara bränsleslag 
Grön vätgas  
Förnybar eller grön vätgas är ett drivmedel som i dagsläget inte är lika etablerat som övriga 

förnybara drivmedel på marknaden, och majoriteten av den vätgas som tillverkas har ett fossilt 

ursprung.  

Förnybar vätgas kan tillverkas genom elektrolys, förutsatt att elen är förnybar. Den kan också 

tillverkas genom förgasning av biomassa eller fås som en biprodukt från kemisk industri. I dagsläget 

är dock denna biprodukt oftast fossil eftersom kemisk industri använder fossila råvaror, men under 

förutsättning att industrin ställer om till förnybart blir även biprodukten förnybar. Det är därmed 

vätgasens tillverkningssätt som avgör dess klimatprestanda.  

Vätgas är likt elektricitet inte en primär energikälla, utan en energibärare som kan användas för att 

lagra, transportera och tillhandahålla energi. Råvaror som kan användas vid produktion av vätgas är 

huvudsakligen förnybar el och skogsindustrins bi- och restprodukter (sågspån, bark, svartlut). 

Jordbrukets restprodukter och kemisk industris råvaror är också möjliga råvaror på sikt.  

I fordonsflottan kan vätgasen användas antingen i bränslecellsfordon eller vätgasfordon. Båda dessa 

fordonstyper är under utveckling och finns i mycket liten skala på marknaden idag. Fördelarna med 

förnybar vätgas är att den har bra klimatnytta, att möjligheter till synergier med annan 

drivmedelsproduktion finns, att inga emissioner sker vid förbränningen samt att det finns en stor 

råvarubas (el och biomassa). En nackdel med vätgas är den låga energidensiteten vilket gör lagring 

och transport utmanade. I dagsläget finns heller inga storskaliga anläggningar för produktion av 

förnybar vätgas, antalet anpassade fordon är få och det krävs infrastruktur för att tanka vätgas för att 

användningen ska kunna öka. 

Biodiesel - HVO  
HVO är en biodiesel som står för hydrerade vegetabiliska oljor. En annan benämning för biodiesel är 

HEFA, som står för hydroprocessed esters and fatty acids. Begreppet HEFA används främst i 

standarder för flygbränslen, och sedan 2011 får HEFA blandas upp till 50 procent i konventionellt 

flygbränsle. 

Tillverkningen av biodiesel sker genom att vegetabiliska oljor eller animaliska fetter hydreras, det vill 

säga att syre avlägsnas med hjälp av vätgas. Biodiesel är kemiskt lik fossil diesel, vilket gör att den är 

kompatibel med existerande dieselmotorer och infrastruktur för distribution av diesel.  

HVO används delvis för inblandning i fossil diesel, men säljs även i ren form under namnet HVO100. 

Det rena bränslet används främst i tunga transporter, men ett ökande antal tillverkare godkänner 

användandet av HVO100 även i personbilar 

HVO kan användas som drivmedel i befintliga fordon och tankinfrastruktur. Det finns även potential 

att på sikt använda råvara från skogen för produktion av HVO. I nuläget är råvarubasen för HVO 

begränsad då vegetabiliska oljor och animaliska fetter redan används i stor utsträckning, vilket 

innebär små möjligheter att öka volymen. Likt fossil diesel ger även biodieseln kvävedioxidutsläpp 

vilket kan ge problem i städer. 

En stor fråga i samband med införandet av reduktionsplikten har varit huruvida det kommer att 

finnas tillräcklig tillgång på HVO på marknaden för drivmedelsleverantörerna att uppnå sina 

reduktionsnivåer. Utifrån dagens produktion och de reduktionsnivåer som ska uppnås kommer det 

att bli utmanande.  
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Det pågår även debatt om ohållbar användning av PFAD (palm fatty acid destillate) i produktionen av 

HVO, och 2018 omklassades PFAD från en restprodukt till en samprodukt. Detta innebär krav på 

spårbarhet samt att HVO från PFAD nu innebär en lägre potential för växthusgasreduktion. 

Biodiesel - FAME (RME)  
FAME (fatty acid methyl esters) är en form av biodiesel.  

Den vanligaste formen av FAME i Sverige brukar kallas RME (rapsmetylester) och produceras från 

raps. FAME används i ren form och kallas då B100 eller används för låginblandning i fossil diesel. 

Genom bränslekvalitetsdirektivet finns det en taknivå för låginblandning av FAME som ligger på sju 

procent. 

Det går att köra dieselfordon på FAME/RME, men det kräver viss anpassning av motorn. Ren FAME 

(B100) används främst i tunga fordon och bussar. Precis som annan biodiesel innebär den dock 

kväveoxidutsläpp som kan orsaka problem i städer.  

Etanol  
Etanol används låginblandat i bensin, och merparten av den bensin som säljs i Sverige idag innehåller 

etanol. De senaste åren har inblandningsnivån legat kring knappt fem procent. Enligt 

bränslekvalitetsdirektivet finns det ett tak för en inblandningsnivå på tio procent etanol.  

Som höginblandad används etanol i drivmedlen E85 och ED95. E85 innehåller 85 procent etanol och 

15 procent bensin, och ED95 (som kallas etanoldiesel) innehåller 95 procent etanol och fem procent 

tändförbättrare och korrosionsskydd. ED95 används för tunga transporter och E85 är främst avsedd 

för lätta fordon. 

Etanol produceras idag från grödor med en hög halt av socker eller stärkelse. Främst används vete 

och majs, och 17 procent av råvaran av den etanol som används i Sverige var inhemskt producerad år 

2017. 

Den totala användningen av etanol har minskat avsevärt de senaste åren. Anledningarna till den 

minskade sålda volymen anses vara låga bensinpriser, låg nybilsförsäljning av etanolbilar, lägre 

energiinnehåll i etanol än bensin vilken kräver mer frekvent tankning, samt bilägares oro över att 

etanol som bränsle kan ha negativa effekter på motorn. 

Infrastrukturen för att tanka etanol finns på plats i hög utsträckning och potentialen för att producera 

etanol är god från både skog- och jordbruk. Utbudet av nya etanolbilar är dock lågt till följd av att 

volymerna av bränslet har minskat de senaste åren.  
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Bilaga 7: Koldioxidutsläpp från konsumtion 
En stor del av Sveriges konsumtion tillgodoses av import, samtidigt som vi har en stor export. I de 

konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ingår utsläpp som svensk konsumtion orsakar 

utomlands. 

De konsumtionsbaserade utsläppen är ett kompletterande mått till de så kallade territoriella 

utsläppen som används för att följa upp klimatmålen i Sverige och en del av EU:s mål för att nå 

Parisavtalet.  

2010 antog riksdagen ett generationsmål för Sverige som anger inriktningen för svenskt miljöarbete. 

Målet understryker behovet av att utsläppsminskningar i Sverige inte får ske på bekostnad av miljö 

eller hälsa i andra länder och därför behöver man kunna följa upp även de utsläpp som orsakas av 

import. 

Generationsmålets sju så kallade strecksatser förtydligar målets innebörd och visar vad miljöpolitiken 

ska fokusera på. En av satserna formulerar målbilden som att ”Konsumtionsmönstren av varor och 

tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.” 

Parisavtalet slår fast att den globala genomsnittliga temperaturökningen ska hållas väl under två 

grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. 

För att kunna uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” bör de 

globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per person och år till 2050. Sveriges 

konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar cirka 8 ton per person och år.   

 

Bild: Naturvårdsverket hemsida – konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser 

Offentlig konsumtion 
Gruppen hushållens konsumtion består av utsläpp som kan kopplas till hushållens utgifter för varor 

och tjänster, som används för att tillgodose hushållens behov. Sådana varor och tjänster som 

finansierats av offentliga myndigheter, exempelvis tandvårdsbidrag, ingår inte i denna grupp, de 

ingår istället i offentlig konsumtion. 
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Tre femtedelar av de totala utsläppen kommer ifrån hushållen, de resterande två femtedelarna 

kommer ifrån offentlig konsumtion och investeringar.  

Offentlig konsumtion motsvaras av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och 

myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. Investeringar är utsläpp kopplat till inköp av 

byggnader, maskiner, datorer och värdeföremål samt lagerinvesteringar.  

Utsläpp från investeringar kommer oftast från utlandet. Cirka 57 procent av de konsumtionsbaserade 

utsläppen kommer ifrån utlandet i form av investeringar och hushållens import av livsmedel och 

övriga konsumtion. Det är stora utsläpp från andra länder i de flesta sektorerna förutom 

transportsektorn. Att transportrelaterade utsläpp främst sker i Sverige beror på att majoriteten av 

personbilstransporterna sker inom Sverige gränser. 

Det saknas idag möjlighet att mäta konsumtionsbaserad utsläpp av koldioxid på kommunal nivå. 

Beräkningar sker utifrån ett genomsnitt och schablon. 
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Bilaga 8 Cirkulär ekonomi 
Vad är cirkulär ekonomi? 

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan 

som följer av denna. Cirkulär ekonomi brukar beskrivas utifrån en biologisk och en teknisk 

materialcykel (se bild nästa sida). Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen i respektive 

cykel kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget av ny råvara och 

deponeringen av avfall minskar.  

En förutsättning för att materialet ska kunna cirkulera i denna cykel är att det inte innehåller några 

oönskade ämnen eller att materialet inte kan brytas ned. I den tekniska materialcykeln cirkulerar 

produkter, komponenter och material som är producerade och designade för att cirkulera med sådan 

kvalitet och säkerhet att de kan återanvändas, enkelt repareras, renoveras, moderniseras eller 

materialåtervinnas.  

Att främja innovation och nya affärsmodeller längs hela det cirkulära flödet är en viktig del för att 

lyckas med denna utveckling. Genom att hantera materialen mer cirkulärt i den biologiska eller 

tekniska cykeln kan värdeläckage från samhällets materialflöden minska och även mängden avfall 

som behöver bortskaffas och därmed inte kan användas som en resurs. Biobaserade produkter som 

ersätter fossilbaserade produkter spelar en viktig roll i en cirkulär ekonomi. 

Företag som på olika sätt ser avfall som en resurs, till exempel genom så kallad industriell symbios 

där ett företag utnyttjar ett annat företags avfall som en resurs i sin egen produktion och processer, 

spelar också en viktig roll. I en cirkulär ekonomi designar företagen sina produkter och komponenter 

så att de ska hålla länge och vid behov kunna repareras, moderniseras och slutligen återvinnas när de 

inte längre kan återbrukas.  

I en cirkulär ekonomi är regelverk, infrastruktur, prissättning, marknadslösningar och affärsmodeller 

utformade för att främja en giftfri och cirkulär materialhantering. Där används avfall som en resurs, 

och producenter, konsumenter och användare har möjlighet och drivkrafter att göra cirkulära val. 
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Bild: Regeringens nationella strategi – ”Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige” 

Varför behövs en cirkulär ekonomi?  

Under de senaste fem decennierna har världens befolkning fördubblats, materialutvinningen 

tredubblats och bruttonationalprodukten fyrdubblats. FN:s Internationella Resurspanel har 

konstaterat att utvinning och bearbetning av naturresurser har ökat kraftigt under de senaste två 

decennierna, vilket nu är orsak till mer än 90 procent av förlusten av biologiska mångfald och 

vattenbrist, samt ungefär 50 procent av vår klimatpåverkan globalt sett. Det är därför av största vikt 

att ställa om resursanvändningen för att skydda våra ekosystem. Ekonomin är dock fortfarande i stor 

utsträckning uppbyggd kring snabb förbrukning av råvaror. När kostnaden för jungfruliga material 

inte speglar deras fulla miljöpåverkan försvagas incitamenten för att hushålla med resurser. 

Utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion uppgick år 2017 till åtta ton per person och år. 

Senast år 2050 behöver världens utsläpp minska till under ett ton per person i snitt. Två tredjedelar 

av svenskarnas utsläpp kommer från hushållen, medan offentlig konsumtion och investeringar står 

för resterande tredjedel. Hushållens konsumtionsbaserade utsläpp domineras av utsläpp från 

konsumtion av transporter, livsmedel och boende. Återstoden av utsläppen kommer från 

investeringar i exempelvis byggnader och maskiner, samt offentlig konsumtion, det vill säga de varor 

och tjänster som offentlig verksamhet köper in. Här är omställningen till en cirkulär ekonomi 

avgörande. 
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Bilaga 9: Kolsänkor 
Negativa utsläpp, det vill säga infångande av koldioxid, har lyfts upp av FN:s klimatpanel IPCC som 

nödvändigt för att vi ska kunna nå klimatmålen. Här är en översikt över de vanligaste metoderna för 

kolinbindning.  

För att ha en chans att begränsa temperaturökningen till under 2°C krävs enligt IPCC en storskalig 

användning av det som kallas för Negative Emission Technologies (NET). NET omfattar ett antal olika 

tekniker för att binda in koldioxid och avlägsna det från cirkulationen; skapa kolsänkor helt enkelt. 

Förenklat kan man säga att det handlar om att koldioxid 

1) binds in i växter 

2) löses upp i vatten 

3) tas upp direkt ur luften eller ur rökgaser 

4) binds in vid vittring av mineraler i berggrunden eller när cement härdar. 

Definitionen av kolsänka 
En kolsänka är en funktion eller process där koldioxid tas upp ur luften och lagras under en lång tid. 

Vad som är lång tid kan diskuteras, och de kolsänkor som hänvisas till här binder kol i allt från ett 

decennium till tusentals år. 

Inbindning i växter och mark 

Växter som fotosyntetiserar tar upp koldioxid från atmosfären och omvandlar det till kolhydrater 

som binds in i växtens biomassa. Växter binder därför kol, framför allt under sin tillväxtfas. När 

växten senare dör och förmultnar eller förbränns återgår en del av kolet som koldioxid och 

metangaser till atmosfären. En annan del, framför allt kol som finns i rötterna men även en del av det 

som tidigare funnits i överjordiska delar och som lämnas att förmultna, binds in i marken i mer eller 

mindre stabila föreningar. Den organiska halten i marken ökar därför långsamt och det sker en 

långsiktig ackumulering av kol i marken, åtminstone i Nordens kallare klimat och så länge som 

marken lämnas ostörd. 

Globala beräkningar visar att ungefär 80 procent av kolet finns i marken. Kolet i marken är också 

drygt tre gånger större än den atmosfäriska. Bara havet innehåller mer kol. Markkol är därför mycket 

betydelsefull ur klimatsynpunkt. 

Genom att öka andelen grönytor, öka tillväxten hos vegetationen i de grönytor som redan finns och 

sköta dem klimatsmart kan mer koldioxid bindas in i vegetation och mark. Ökad andel grönyta har 

generellt positiva effekter även på många andra svenska miljömål, utöver klimatmålet, men där finns 

även vissa konflikter. 

Biokol 
Om växtmaterial istället för att lämnas att brytas ned samlas in och upphettas under syrefria 

förhållanden via en process som kallas pyrolys kan en stor andel av det kol som växterna har 

ackumulerat bindas in i mycket beständig produkt som kallas biokol. Biokol återförs till marken och 

är, förutom en jordförbättrande produkt, stabilt i marken. Det beräknas ha en halveringstid på 150 – 

5 000 år och klassades 2018 som en Negative Emission Technology av IPCC. 

En fördel med metoden är att biokol kan produceras från flera olika typer av organiskt material, med 

fördel från restprodukter såsom park- och trädgårdsavfall, alger, tång, slam och frörens. Kolet i dessa 

organiska restprodukter har bundits in i närtid, i de flesta fall året innan pyrolys, vilket innebär att kol 

kan bindas in och stabiliseras i form av biokol mycket snabbt. 
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BECCS 

En av de metoder som det pratats mest om under senare år är BECCS, som står för BioEnergy with 

Carbon Capture and Storage. Det är en kombination av inbindning av koldioxid i växtbiomassa och 

geologisk koldioxidinlagring. Vid BECCS fångas det kol som biomassan har bundit från atmosfären 

upp och omdirigeras till berggrunden, istället för att återgå till atmosfären såsom det gör om 

växterna lämnas att brytas ned. På så sätt skapar BECCS-system ett flöde av koldioxid från 

atmosfären till underjorden. 

Forskning och erfarenheter från pågående koldioxidlagringsprojekt visar att den förväntade 

lagringstiden i geologiska formationer är mycket lång, troligtvis miljontals år. En annan fördel med 

BECCS-teknologin är att den geologiska lagringen av koldioxiden inte påverkas i samma omfattning av 

omvärldsfaktorer, såsom till exempel temperaturökningar och avverkning, som lagring i hav och skog 

gör. 

BECCS-teknologin benämns olika beroende på kontext och författare, och förkortningar såsom BECS, 

biomass-based CCS, BCCS och biotic CCS förekommer. Alla syftar dock på det som IPPC benämner 

som BECCS. 

Inbindning i havet 

När forskarna för flera decennier sedan började räkna på globala kolbudgetar upptäckte man att en 

del kol ”försvann”, det fanns en så kallad ”missing sink”. Denna sänka visade sig senare vara havet – 

koldioxiden i atmosfären reagerar med havsvattnet och bildar kolsyra. När havsvattnet rörs om blir 

denna process effektivare. 

Det har föreslagits att koldioxidinbindningen i havet skulle kunna accelereras, både på biologisk och 

kemisk väg. Genom att gödsla näringsbegränsade områden i havet skulle den biologiska aktiviteten, 

och därmed även koldioxidinbindningen, kunna öka. Samma sak skulle kunna ske genom att öka pH i 

havet med hjälp av alkaliska ämnen. 

Men ju mer koldioxid som binds in i havsvattnet, desto surare blir vattnet.  

DAC och CCS 

DAC, eller Direct Air Capture, innebär att koldioxid binds in från atmosfären med hjälp av kemiska 

reaktioner. Ett liknande sätt är CCS, Carbon Capture and Storage, där koldioxiden fångas upp direkt 

från de rökgaser som bildas vid förbränning, binds in och sedan lagras i berggrunden. Det finns flera 

olika tekniker för att göra detta. Gemensamt för dem alla är att de är både energi- och 

resurskrävande och det krävs ofta relativt stora anläggningar och utrymmen för att de ska fungera. 

Vittring 

När vissa mineraler vittrar, det vill säga när de löses upp, binds koldioxid in. Genom att påskynda 

denna process skulle koldioxid kunna bindas in och de resulterande produkterna lagras i jorden eller 

begravas i berggrunden eller havet. 

När cement härdar binds också koldioxid in. Det är dock en cirkulär process, eftersom koldioxiden 

frigörs från kalkmineralet vid tillverkningen av cementet. 
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Handläggare 

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

 

Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och 

liknande produkter samt försäljning av folköl, receptfria 

läkemedel samt elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 

Sammanfattning 

Socialnämnden har inkommit med förslag om att behålla nuvarande avgifter för 
serveringstillstånd, tillstånd för tobak och liknande produkter samt försäljning av folköl, 
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare oförändrade. 
 
Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige 2019-04-10 för perioden 2019-
2021. Kommunfullmäktige har således att fatta ett nytt beslut.  
 
Avgifterna föreslås gälla från och med år 2022 och tills vidare 
 
Kommunstyrelsen har berett ett ärende om nedsättning av vissa avgifter i syfte att 
minska de negativa effekterna av covid 19 för näringslivet. Däribland finns förslag om 
att årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, ska vara noll kronor år 2022. 
Ärendet är kungjort till kommunfullmäktiges sammanträde den 9 februari. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-08. 
Socialnämndens protokoll 2022-01-19 § 15. 
Socialtjänstens utredning 2022-01-17, med tabell 1-4 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 1, 
 
att övriga avgifter för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 2, 
 
att årsavgifterna för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3, 
 
att övriga avgifter för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3, 
 
att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls 
oförändrade enligt tabell 4 samt 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-02-08 Dnr KS 2022/00103 

  

 

 

 

 
att samtliga avgifter gäller från och med 2022 och tills vidare med undantag av 
årsavgifter för serveringstillstånd, fast och rörlig avgift, som ska vara noll kronor år 
2022.  
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

UTREDNING 

2022-01-17 DNR: 10-2022-00005 

SN 2022/014   

 

HANDLÄGGARE 

Björn Hernius 
TELEFON 0522-69 68 38 
E-POST bjorn.hernius@uddevalla.se 

  
  
  

Socialtjänsten 

Tillståndsenheten 

Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

451 81 UDDEVALLA Junogatan 9 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se tillstandsenheten@uddevalla.se  

Ändrade avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak 
och liknande produkter samt försäljning av folköl, receptfria 
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
 
Ärendet 

Kommunen tar ut avgifter för tillståndsenhetens verksamhet enligt självkostnadsprincipen. 
Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige (KF) 2019-04-10 för perioden 
2019-2021.  
 
Kommunen har nu att fatta beslut om avgifterna för 2022 och tills vidare. 
 
Förslaget innebär att samtliga avgifter tills vidare behålls oförändrade. 
 
Enligt ett särskilt beslut i kommunfullmäktige beslutades att ej ta ut årsavgifter för 
serveringstillstånd 2021 på grund av pandemin. När detta skrivs bereds ett ärende i 
kommunstyrelsen om taxenedsättning (årsavgifter serveringstillstånd) även för 2022.  
 
 

Bakgrund 

Tillståndsenheten ingår i Enheten för förebyggande socialt arbete. I tillståndsenhetens 
arbetsuppgifter ingår information och utbildning, samt kontroll, tillsyn och tillståndsgivning 
enligt alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Försäljning av folköl regleras i 
alkohollagen. Tillståndsenheten är också remissinstans för Spelinspektionen (f.d. 
Lotteriinspektionen) avseende viss spel- och casinoverksamhet. Tillståndsenheten har 
huvudsakligen företag som kunder t.ex. restauranger, hotell och butiker som säljer någon av 
ovan nämnda produkter. 
 
Hanteringen av serveringstillstånd (alkohollagen) utgör ca 70% av verksamheten. 
 
Tillståndsenheten består av två handläggare samt viss timanställd personal (kontrollanter). 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

UTREDNING 

2022-01-17 DNR: 10-2022-00005 

SN 2022/014   

 

HANDLÄGGARE 

Björn Hernius 
TELEFON 0522-69 68 38 
E-POST bjorn.hernius@uddevalla.se 

  
  
  

Socialtjänsten 

Tillståndsenheten 

Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

451 81 UDDEVALLA Junogatan 9 0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se tillstandsenheten@uddevalla.se  

Ekonomi 

Verksamheten vid tillståndsenheten ska enligt beslut i KF helt finansieras av avgifter (UaFs 
1/2008). Detta regleras i respektive lag (ovan) samt kommunallagen (KL). 
Självkostnadsprincipen och likställdhetsprincipen ska härvid beaktas. Kommunen får t.ex. 
inte ta ut högre avgifter än självkostnaden.  
 
Utfall 2019 - 2021 

Kostnader inklusive overhead för perioden uppgick till: 
  
 Budget Utfall 
2019 1.628 mkr 1.601 mkr 
2020 1.698 mkr 1.522 mkr 
2021 1.706 mkr 1.598 mkr 
 
Kommentar: Det betydligt lägre utfallet 2020 och 2021 är en direkt effekt pandemin. 
 
Tillståndsenhetens budget 2022 - 2024 

Allt annat oförändrat ger en uppräkning av kostnaderna, enligt socialtjänstens 
ekonomiavdelning, följande: 
 
2022 1.677 mkr 
2023 1.715 mkr 
2024 1.754 mkr 
 
I december 2018 fattade Riksdagen beslut om ny tobakslag, Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Denna lag ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter. Den 
största, och mest kostsamma, förändringen är att alla som avser att sälja tobak ska ansöka om 
tillstånd (från och med 2019-07-01). Tillståndsenheten har att pröva dessa ansökningar i likhet 
med ansökan om serveringstillstånd. 
 
Sammanfattning 

Enligt tillståndsenhetens beräkningar, med syfte att hålla kostnaderna och avgifterna på lägsta 
möjliga nivå, behöver följande beslut fattas: 
 

1. årsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 1,  
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2. övriga avgifter för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 2, 
3. årsavgifterna för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3, 
4. övriga avgifter för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3, 
5. avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls 

oförändrade enligt tabell 4 samt att 
6. samtliga avgifter gäller tills vidare 

 
Tabell 1 Förslag till årsavgifter för serveringstillstånd 

Omsättning alkohol 
Rörlig. 
avgift Fast avg Total avg 

0-50 000 4000 5000 9000 

50 001-100 000 5500 5000 10500 

100 001-200 000 7000 5000 12000 

200 001-400 000 8500 5000 13500 

400 001-600 000 10000 5000 15000 

600 001-800 000 11500 5000 16500 

800 001-1000 000 13000 5000 18000 

1000 001-2000 000 14500 7000 21500 

2000 001-3000 000 16000 7000 23000 

3000 001-4000 000 17500 7000 24500 

4000 001 -5000 000 19000 7000 26000 

5000 001-6000 000 20500 7000 27500 

6000 001-7000 000 22000 7000 29000 

7000 001-8000 000 23500 7000 30500 

8000 001-9000 000 25000 7000 32000 

9000 001-10 000 000 26500 7000 33500 

10 000 001- 11 000 000 28000 7000 35000 

11 000 001- 29500 7000 36500 

       

 
Årsavgifterna för serveringstillstånd baseras på tillståndshavarens försäljning av 
alkoholdrycker. Den delas in i en fast och en rörlig del för respektive intervall. Försäljning av 
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alkoholdrycker rapporterar alla innehavare av serveringstillstånd in till Folkhälsomyndigheten 
årligen senast den 1:e mars (jmfr självdeklaration). 
 

Förklaringar till tabell 1: 

Rör Avg. Nu gällande rörlig avgift. 
Fast avg. Nu gällande fast avgift. 
Total avg. Summan av fast och rörlig avgift. 
 
Tabell 2 
Ansökningsavgifter serveringstillstånd Förslag  

Ny ansökan om serveringstillstånd till allmänheten eller slutet sällskap. 8.000 kr 
Kunskapsprov (per provtillfälle) 1.000 kr 
Anmälan om betydande förändring, ex. ägarförhållanden och övertagande av 
serveringsrörelse 5.000 kr 
Utvidgat/utökat tillstånd ex. utökade serveringstider 5.000 kr 
Tillfälliga tillstånd till allmänheten. Se punkt 1 nedan 5.000 kr 
- tillägg för mer än en serveringsdag (per dag) 1.000 kr 
Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap. Se punkt 2 nedan 2.000 kr 
Catering, stadigvarande till allmänheten 8.000 kr 
Provsmakning på gård, när stadigvarande tillstånd saknas 8.000 kr 
Provsmakning för allmänheten, gäller partihandlare 2.000 kr 
Övriga avgifter, omregistrering etc. 500 kr 

 

Punkt 1. I de fall den sökande kan vid ett och samma ansökningstillfälle kan precisera flera 
tillfälliga arrangemang av samma typ, i samma lokal och med samma ansvariga inom en  
6 månaders period, erläggs endast en ansökningsavgift för dessa tillfällen. 
 
Punkt 2. När ett och samma slutna sällskap erhållit och betalt för fyra serveringstillstånd 
gällande samma typ av arrangemang, i samma lokal och med samma ansvariga under ett 
kalenderår ska avgiften ej överstiga 8.000 kr. 
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Tabell 3 
Ansökningsavgifter tobakstillstånd Förslag 

Stadigvarande tobaksförsäljning 
7.000 

kr 
Anmälan om betydande förändring, ex. i 
ägarförhållanden och övertagande av rörelse 

5.000 
kr 

Tillfälliga tillstånd 
5.000 

kr 
Övriga avgifter, omregistrering etc. 500 kr 

Årsavgift för tobakstillstånd 

7.000 
kr 

 
Tabell 4 Avgifter för försäljning av e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel 
 Förslag 

Produkt 1 3.500 kr 
Produkt 2 4.500 kr 
Produkt 3 5.500 kr 

 
Avgiften beror på antalet produkter man säljer oavsett i vilken kombination. 
T.ex. folköl och e-cigaretter. 2 produkter = 4.500 kr. 
 
Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att årsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 1,  
att övriga avgifter för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 2, 
att årsavgifterna för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3, 
att övriga avgifter för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3, 
att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls oförändrade 
enligt tabell 4 samt 
att samtliga avgifter gäller tills vidare. 
 
Roger Granat    Björn Hernius 
Socialchef    Tillståndshandläggare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr SN 2022/00014 

Ändrade avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för 
tobak och liknande produkter samt försäljning av folköl, 
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare 

Sammanfattning 

Kommunen tar ut avgifter för tillståndsenhetens verksamhet enligt självkostnads-
principen. Avgifterna fastställdes senast av kommunfullmäktige (KF) 2019-04-10 för 
perioden 2019-2021. Kommunen har nu att fatta beslut om avgifterna för 2022 och 
tillsvidare. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens utredning 2022-01-17. 

 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att årsavgifterna för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 1, 
att övriga avgifter för serveringstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 2, 
att årsavgifterna för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3, 
att övriga avgifter för tobakstillstånd behålls oförändrade enligt tabell 3, 
att avgifterna för övriga produkter (folköl, läkemedel och e-cigaretter) behålls 
oförändrade enligt tabell 4 samt 
att samtliga avgifter gäller tillsvidare. 
 
Jäv 
På grund av jäv lämnar Ann-Charlott Gustafsson (UP) sammanträdet under 
överläggning och beslut i detta ärende. David Sahlsten (KD) ersätter henne. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Barbro Isaksson 
 
Justerat 2022-01-24 
Stefan Skoglund,  Ann-Charlott Gustafsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-25 intygar 
Anna-Lena Lundin 
 
Skickat 2021-11-26 
Björn Hernius, tillståndsenheten 
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2022-01-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2022/00051 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2021 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 
ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 
kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. 
Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla under åren 2020-2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 
senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen.  
 
En uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021 har 
sammanställts utifrån regionens mall. Uppföljningen beskriver Hälsopolitiska rådets 
arbete under 2021 samt de insatser som erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska 
rådet. Under 2021 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från det övergripande målet att 
förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa samt utifrån inriktningen att 
ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och 
utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling 
och hälsa genom livet. Att främja inkludering och delaktighet har också varit ett 
prioriterat målområde. Corona har påverkat möjligheterna att genomföra projekt och 
aktiviteter som varit planerade och året slutade därmed på ett överskott på regionens 
finansiering av avtalet med 358 tkr varav 205 tkr är knutna till två projekt som behåller 
medlen inom ramen för sina projekt under 2022. Överskottet överförs till 2022 i 
enlighet med samverkansavtal och beslut.  
 
Hälsopolitiska rådets budget för 2022 har korrigerats utifrån det faktiska bokslutet.  
 
Emelie Eék folkhälsostrateg föredrar ärendet på sammanträdet. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun  
Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 
avseende lokalt folkhälsoarbete  
Uppföljning av ekonomi för samverkansavtal inom folkhälsa, 2021 
Hälsopolitiska rådets budget 2022, korrigerad 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2021 och den ekonomiska 
uppföljningen. 



        

        

        

Avser år 2021          

Avser kommun: Uddevalla          

Redovisningen är antingen:  Ja         

Slutlig x         

Preliminär          

    Budget     Utfall     

  HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt Till 2022 
Intäkter 

               

Ingående saldo från föregående år 113               

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2 350 598           

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSTASER 
 2463 598 0 0 0 0   

  
               

Kostnader 
               

Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:               

Lön (inkl. lönebikostnader) 329 329   298 298   31 

Omkostnader (ex. administration, utbildning, 
resor m.m.)  149 149   59 149   90 

Tvärsektionellt folkhälsoarbete utifrån 
Hälsopolitiska rådets prioriteringar 190 120   158 120   32 



SUMMA KOSTNADER FÖR 
FOLKHÄLSOSTRATEG 
 668 598 0 515 567   153 

               

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:               

Pågående insatser med medel över från 
föregående år * (planerade som 1-åriga 2019 
och/eller 2020)               

Förstudie Hälsopedagog Jobbcentrum               

Pågående fleråriga insatser med medel från 
tidigare år *               

Livsberättargrupper 100 100   10 10   90 

Få pojkar att lyckas i skolan 115 115   0 0   115 

E-sporthall 550   550 550   550   

Satsning på utanförskapsområden 43 43   43 23 20   

Nya ettåriga insatser med medel från 2021 *               

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 
och förtryck 40 40   40 40     

En funkis hälsa! 100   100 100   100   

Nya fleråriga insatser med medel från 2021 *               

Jämlikt föräldraskapsstöd 580 580   580 580     

Bokstart 185 185   185 185     

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 80   80 80   80   

Överskott som understiger 10 % av 
budgeterade kostnader för insatser som 
överförs till nästa år                 

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 461 1 661 730 2 103 1 405 750 358 



 

  

            

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER) 2 -1 063 -730 -2 103 -1 405 -750   

*Planerade insatser redovisas under budget och slutförda 

insatser redovisas under utfall.         



Kommentarer till ekonomisk uppföljning 
Överskottet kopplat till lön för folkhälsostrateg uppgick till 62 tkr varav Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens del av finansieringen flyttas över 
till 2022 års budget.  

Kommunen finansierar större andel av budgetposten omkostnader då medel till finansiering av att arvoden till kommunens politiker i rådet har 
tagits härifrån. Från och med 2022 kommer denna kostnad inte tillhöra samma budget som för samverkansavtalet. Överskottet för regionens del 
av budgetposten flyttas över till 2022 års budget och läggs på posten tvärsektoriellt folkhälsoarbete.  

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens bidrag till tvärsektoriellt folkhälsoarbete 2021 var högre än kommunens andel på grund av tidigare års 
överskott. Det överskott som finns kvar på denna post efter 2021 flyttas över till 2022 års budget.  

153 tkr av medel kopplat till folkhälsostrateg och tvärsektoriellt folkhälsoarbete flyttas över från 2021 till 2022 års budget.  

Två projekt går med överskott 2021 till följd av pandemin, Livsberättargruppe,r som förlängs till och med 2022, och Få pojkar att lyckas i 
skolan som får flytta med sig överskottet till 2022.  

Budgeten för 2022 uppdateras med faktiska siffror från årsbokslutet.  
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2021 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 

ekonomisk redovisning 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 
kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. 
Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla under åren 2020-2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 
senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen.  
 
En uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021 har 
sammanställts utifrån regionens mall. Uppföljningen beskriver Hälsopolitiska rådets 
arbete under 2021 samt de insatser som erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska 
rådet. Under 2021 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från det övergripande målet att 
förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa samt utifrån inriktningen att 
ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och 
utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling 
och hälsa genom livet. Att främja inkludering och delaktighet har också varit ett 
prioriterat målområde. Corona har påverkat möjligheterna att genomföra projekt och 
aktiviteter som varit planerade och året slutade därmed på ett överskott på regionens 
finansiering av avtalet med 358 tkr varav 205 tkr är knutna till två projekt som behåller 
medlen inom ramen för sina projekt under 2022. Överskottet överförs till 2022 i 
enlighet med samverkansavtal och beslut.  
 
Hälsopolitiska rådets budget för 2022 har korrigerats utifrån det faktiska bokslutet.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-19 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun  
Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 
avseende lokalt folkhälsoarbete  
Uppföljning av ekonomi för samverkansavtal inom folkhälsa, 2021 
Hälsopolitiska rådets budget 2022, korrigerad 
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Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2021 och den ekonomiska 
uppföljningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Emelie Eék  
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



   Oktober 2021 

 

   

 
Uppföljning av samverkansavtal 
avseende lokalt folkhälsoarbete 2021    
 

mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Uddevalla kommun 
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Om uppföljningen 
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårds-nämnden och 
kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.  
 
Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska redovisas. 
Uppföljningen avser fyra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och 
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet), rådets prioriterade områden samt 
folkhälsostrategens yrkesroll. 
 
Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det finns 
ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för samverkansavtalet t. ex. 
utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans med uppföljningen. 
 
Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförande. 
Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via mail till 
agneta.eriksson@vgregion.se senast den 25 januari. 
 
Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga. 
Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock senast 
den 15 februari. 
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1.Samverkansavtal folkhälsa 
 Helt 

uppfyllt 

Delvis 

uppfyllt 

Inlett 

processen  

Möjlighet att motivera svaret 

Folkhälsoarbetet ska utgå 
från befolkningens behov, 
vara systematiskt och 
långsiktigt 

☒ ☐ ☐ Rådet har prioriterat insatser utifrån 
behov i befolkningen utifrån lokala 
förutsättningar och kommunens och 
regionens styrdokument. Rådet 
prioriterar färre och störa projekt än 
tidigare och ett arbete för en 
uppdaterad och digital 
välfärdsredovsining som 
beslutsunderlag har påbörjats.  

Folkhälsoarbetet ska ha 
tydliga mål och en tydlig 
uppföljning 

☒ ☐ ☐ Rådet har färdigställt ett 
utvecklingsarbete som mynnat ut i 
inräkning och prioriteringar som 
styr rådets arbete och utlysningen 
av utvecklingsmedel.   

Barn och ungas behov och 
rättigheter ska särskilt 
uppmärksammas 

☒ ☐ ☐  Barn och unga är en prioriterad 
målgrupp under avtalsperioden 
t.o.m. 2023 

Folkhälsoperspektivet ska 
integreras i de olika 
aktörernas ordinarie 
verksamhet  

☒ ☒ ☐  Mycket av kommunens 
folkhälsoarbete sker inom ramen 
för ordinarie verksamhet. 
Satsningar med medel från 
samverkansavtalet möjliggör ofta 
utveckling som annars inte varit 
möjlig.  

Folkhälsorådets 
planeringsprocess ska 
synkroniseras med den 
kommunala planerings- och 
budgetprocessen 

☐ ☒ ☐  Klicka här för att ange text. 

Prioriterade målgrupper ska 
ges möjlighet till inflytande 
och delaktighet i de insatser 
som görs 

☐ ☒ ☐  Målgrupper har involverats i olika 
grad i årets utvecklingsprojekt men 
corona har varit en försvårande 
faktor också detta år. 

 

Vårdaktörernas samverkan  
Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet. 
(Markera genom att stryka under vald siffra) 
           Stor delaktighet    Mindre delaktighet 

Primärvård  4 3 2 1 

Tandvård  4 3 2 1 

Mödravårdscentral  4 3 2 1 
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Barnavårdscentral  4 3 2 1 

Ungdomsmottagning 4 3 2 1 

Annan vårdaktör  4 3 2 1 

 
Möjlighet att motivera svaren 
Svaren ovan bygger på närvaro på Hälsopolitiska rådets möte, delaktighet i ansökningar 
om utvecklingsmedel hos Hälsopolitiska rådet. Enligt kontakt med kommunens 
representanter på Familjecentralen i Uddevalla, har samverkan med mödravården och 
barnavården varit välfungerande. Det finns andra samverkanssammanhang med övriga 
vårdaktörer så som lokal närsjukvårdssamverkan barn och unga där deltagandet är högt och 
främjande och förebyggande insatser i samverkan tas upp. Pandemin har dock påverkat 
Hälso- och sjukvårdsaktörer att medverka fullt ut i samverkansforum p.g.a omfördelade 
arbetsuppgifter och hög belastning i deras verksamheter kopplat till smittspridning och 
vaccinering. 
 
 

2.Nämndens mål- och inriktning 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande för 
vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.  
De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för: 
- insatser i tidig ålder 
- insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat  
- främja goda kost och fysisk aktivitet samt tandhälsa* (i alla åldrar) * = nytt för 2021 

- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping 
 

 

3.Folkhälsorådets prioriterade arbete  
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m. 

Uddevallas folkhälsoarbete syftar till att förbättra befolkningens hälsa och utjämna orättfärdiga skillnader i 
hälsa.                                            
 

Inriktning 2021-2023:  

Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom inkluderande och stödjande miljöer, trygg 
och utvecklande skolgång och en tro på framtiden.  
 

Prioriteringar:  

Inkluderande metoder och förhållningsätt  
Delaktighet  
Samverkan mellan förvaltningar och verksamheter  
 
Möjlighet finns att bevilja insatser även riktat till andra prioriterade målgrupper för hälsofrämjande och 
förebyggande insatser under avtalsperioden.   

 

b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansavtal folkhälsa för respektive  
mål under året. (Kopiera och använd nedanstående per mål) 
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Mål: 
Ge barn och unga trygga och utvecklande livsvillkor  

Insatser:  
Jämlikt föräldraskapsstöd 
Bokstart 
Få pojkar att lyckas i skolan 
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 
E-sporthall 
Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 
Tvärsektoriella folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar 
                                                                                                                  Ja               Nej 

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   



 
6   
Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
 
Jämlikt föräldraskapsstöd 
Ett nytt material för föräldracirklar för utrikesfödda föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år har tagits 
fram i samverkan mellan förskola, grundskola, gymnasium, socialtjänst samt Hälsokällan. Arbetet 
kring kulturtolkar har kommit i gång och det finns nu en planering för hur de skall finnas 
tillgängliga för föräldrar och personal till en början främst på Dalabergsskolan, Hovhultsskolan och 
på Bryggan samt hur de skall delta som kursledare i de planerade föräldracirklarna. En digital 
föreläsning med Sonya Sherifay genomfördes i mars och var uppskattad. Behov finns av flera 
föreläsningar för personal kring kultur och föräldraskap vilket planeras under 2022.  

Bokstart 
Barnbibliotekarier på stadsbiblioteket har hållit fortbildningar för övrig bibliotekspersonal, 
barnhälsovård och öppna förskolan om vad Bokstart är och hur projektet kan bli en satsning på 
läsfrämjande och språkutveckling för små barn. Alla verksamheter i samverkan har ett uppdrag 
kring detta. Samordningen kring Bokstart och hur vi kan nå familjer genom ett gemensamt projekt 
mellan våra verksamheter, har varit utvecklande. En ”lathund” för hur processen ska gå till och vad 
varje part ska har utformats. I nuläget kommer träffarna att förläggas till öppna förskolan, planen är 
att övergå till hembesök så fort restriktionerna tillåter det. Det har visat sig att hembesöket som 
egentligen ska ske när barnet är 12 månader är betydligt bättre att genomföra när barnet är 11 
månader. Vid 12 månader är det många barn som börjar förskolan och då har familjerna fullt upp 
med inskolningen och inte riktigt tid eller ork för att fokusera på Bokstart. Därför har även vi valt 
att flytta det hembesöket så att det ska ske vid 11 månader.  

Få pojkar att lyckas i skolan 
Pandemin har försvårat förutsättningarna för projektet och insatserna har varit begränsade i 
förhållande till den ursprungliga planen. Fyra av sju skolor är fortsatt aktiva i projektet. En styrka 
har varit att rektorerna har utgått från att implementera arbetet tätt kopplat till den egna skolans mål 
och organisering samt tätt knutet till de politiska målen – trygghet och studiero samt ökad 
måluppfyllelse. Alla skolor har påbörjat insatser och strävar åt samma mål, men utifrån respektive 
skolas lokala kontext ser dessa insatser väldigt olika. Utöver skolornas lokala satsningar på de 
deltagande skolorna har gemensamma tillfällen för kollegialt lärande samordnats och insatser så 
som kunskapsinhämtning, föreläsningar för personal, framtagande av planer med tydliga mål, ökad 
vuxennärvaro på raster och arbete för ökad trygghet och studiero på skolorna genomförts.  Den 
största förändringen är inte mätbar i pojkars resultat men kan ses i det stora förändringsarbetet som 
sker hos pedagogerna i deras synsätt och agerande där det finns en medvetenhet kring uppdraget 
och sättet de förhåller sig i mötet med eleverna. Genom kunskap kommer fler frågor så från 
inledningsvis ha sett på pojkars resultat utifrån ett ”smalare perspektiv” lyfter nu rektorerna och 
pedagogerna blicken och ser fler infallsvinklar och andra angreppssätt som blir minst lika viktiga 
som pluggkulturen på en skola för att nå ett ökat resultat hos pojkar men även för alla elever på 
skolan. 

Hedersrelaterat våld och förtryck 
Digitala föreläsningar och konferenser har genomförts under året vilket möjliggjort för ett högre 
deltagande än vid fysiska föreläsningar. En större konferens om könsstympning arrangerades under 
hösten tillsammans med hälsokällan. Konferensen hade ett brett innehåll med föreläsningar inom 
olika områden varvat med olika vittnesmål och lokala exempel på verksamhet inom frågan. 
Konferensen genomfördes digitalt och hade ett stort antal deltagande. För att nå ungdomar i arbetet 
kring hedersrelaterat våld planeras föreläsningar med den bokaktuella författaren Elaf Ali. Hon 
kommer att träffa elever på IM-programmet som fått chansen att läsa hennes bok innan de träffar 
henne. Elaf kommer även ha en föreläsning för personal samt en mer öppen föreläsning på kvällstid 
där även allmänheten kan delta.  
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E-sporthall  
E-sporthallen hade stängt under början av 2021 på grund av restriktionerna, sedan juli har projektet 
varit aktivt och genomfört hundratals aktiviteter och tävlingar med barn och ungdomar i 
kommunen. På 100 dagar har projektet fått nära 400 medlemmar och startat samarbete med lokala 
idrottsföreningar i Uddevalla. Konceptet esport+idrott har förverkligats och rörelsen är en naturlig 
del av utövandet. Nästan 70% av medlemmarna kommer från utanförskapsområden, det har lett till 
goda integrationsmöjligheter i hallen och skapar många nya möten. Projektet leder till att utjämna 
skillnader i hälsa, både fysiskt och psykiskt utifrån de målgrupper som har aktiverats. Flertalet av 
medlemmarna klassificeras som hemmasittare, många har det kämpigt att få vänner och dras med 
olika utmaningar inom skolvärlden. I anläggningen får de chansen att synas i en miljö som de är 
bekant med och träffa likasinnade – i esporten, fysiska aktiviteter och bara hänga i hallen. En trygg 
mötesplats har gett dom möjligheten att utvecklas och samtidigt få nya vänner att umgås med. En 
lärdom som man gjort inom projektet är att en verksamhet som möjliggör något som är en stor 
passion för tusentals ungdomar sätter press och krav på förvaltning. Närmare samarbete med 
kommunens olika resurser och ideella krafter krävs för att säkerställa en hållbarhet.  

Hitta ut 
Tretton grundskolor har provat på Hittaut digitalt och fler skolor än förra året har frågat efter och 
fått papperskartor. Totalt har Hitta ut haft 2 492 registrerade deltagare och 78 847 registrerade 
checkpoints vilket motsvarar ca 59 135 friskvårdstimmar. 148 deltagare har tagit minst 140 
checkpoints. 600 deltagare var under 20 år. Kartor har delats ut via Bohuslänningen till bland annat 
flerbostadshus i Dalaberg, Helenedal, Tureborg, Ridhuset, Bohusgården och centrum. Insatsen är 
gratis och lättillgänglig vilket bidrar till jämlika förutsättningar tiol deltagande. Många checkpoints 
sitter nära bostadsområden och kan nås med rullator, rullstol, barnvagn och cykel. Det finns 
information om Hittaut på engelska både på papperskartan och på hemsidan. Hittaut-gruppen har 
funderat en hel del på fortsättningen för hitta ut efter projketets slut och har hörst sig för hur man 
gjort i andra kommuner. Man undersöker nu möjlighet att knyta långsiktiga sponsorspartners till 
Hittaut.   

 
Tvärsektoriella folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar 

Rådet avsätter varje år en budgetpost för tvärsektoriella folkhälsoinsatser som kan uppstå under 
året. Under 2021 valde hälsopolitiska rådet att göra en extra utlysning för delar av dessa medel för 
insatser som skull mildra konsekvenserna av pandemin bland barn och unga. Följande insatser 
beviljades medel: Föräldracafé på Dalabergs öppna förskola i syfte att åter knyta föräldrar med 
särskilt behov av sociala sammanhang och svenskaträning till främjande verksamheter, i dessa fall 
utifrån teman som hälsa, mat, föräldraskap och samhällsinformation, Babymassage för att knyta 
nya föräldrar till förebyggande och främjande verksamhet. Deltagare kom delvis via 
rekommendation från mödra- och barnhälsovårdspsykologerna och BVC. Uppstart av 
folkhälsoprojekt för barn med skilda föräldrar och med föräldrar i konflikt. Och ungdomsnavet i 
syfte att låta unga planera aktiviteter för unga i Norra Dalaberg. För det senast nämnda projektet 
återbetalades rådet hela den beviljade summan på grund av utebliven verksamhet.  
 
Utöver dessa insatser har medel för tvärsektoriellt folkhälsoarbete används till: 

 Barnahus barnkonferens om barn och ungas utsatthet för sexuellt våld på nätet 
 Återuppstart av verksamheten Människan bakom uniformen (MBU) som varit vilande 

under 2020 och delar av 2021 på grund av pandemin.  
 Gemensam aktivitet för familjer där föräldrarna har kognitiva funktionshinder tillsammans 

med lilla öppna förskolan.  
 Friluftsverksamhet för barn och unga inom ramen för öppen ungdomsverksamhet  
 Test av en digital chattfunktion för fältenheten, för att tillgängliggöra stöd och kontaktvägar 

på nätet  
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Medverkande aktörer: 
Jämlikt föräldraskapsstöd: barn- och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och 
arbetsmarknadsavdelningen Integration, kommunalförbundet via Hälsokällan. 
 
Bokstart: Kultur- och fritidsförvaltningen, barnhälsovården (Närhälsan, Achima), Öppna 
förskolan.  
 
Få pojkar att lyckas i skolan: Barn och utbildningsförvaltningen (inkl. Elevhälsan), Fryshuset 
och forskare: Fredrik Zimmerman, PetriPartanen, Björn Gislason och Lars Löwenborg. 
 
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck: Barnahuset i Trollhättan och 
Uddevalla, Hälsokällan Fyrbodal, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i 
Fyrbodal och Länsstyrelsen i Västra Götaland 

E-sporthall: Uddevalla kommun, Svenska Spel, Riksidrottsförbundet, Generation Pep, 
Lenovo, Intel, Oddevold, RF- Sisu, Corsair, Mattsongruppen  
 
Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile: Uddevalla OK, Uddevalla IS, Herrestad AIF, Ljungskile 
OK, Svenska orienteringsförbundet. 
 
Tvärsektoriella folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar: Barnahus, Öppnaförskolan, 
Familjeförskolan, Lilla Öppnaförskolan, Fältenheten, Barnahus, Hälsokällan, Kultur och Fritid 

 
  
 
Mål: 
Främja inkludering och delaktighet 
 

Insatser:  
Satsning på utanförskapsoråden 
Förstudie Hälsopedagog jobbcentrum  
En funkis hälsa!  
Livsberättargrupper 
 
                                                                                                                  Ja               Nej 

Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☐                 ☒   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   
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Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Satsning på utanförskapsområde: Dalaberg.se  

Sociala samverkansgruppen, ett nätverk kopplat till Dalaberg, med representanter från svenska 
kyrkan, flera olika kommunala verksamheter, regionen och idéburen sektor har initierat och 
tagit fram en webbbaserad portal för samordning av sociala medier som riktar sig till boende 
och verksamma i norra Uddevalla. Syftet är att samla relevant information och en enklare 
spridning av aktuell information. För närvarande finns information från kommunala 
verksamheter, religiösa samfund, studieförbund, VG-regionen, föreningar och privata aktörer i 
portalen. Portalen har till exempel används för att för ut gemensam information om Orange day 
25 november. En fysisk vägvisare har tillverkats för tydlig koppling och information till 
portalen. 

Förstudie Hälsopedagog jobbcentrum  

Förstudien har identifierat tre nivåer på insatser som behöver utvecklas för att underlätta och 
förbättra samarbetet med vården och ett mer hälsofrämjande arbete. Dessa tre är strategiska-, 
konsultativa- och operativa insatser. Förstudien har också identifierat områden som är viktiga 
för individens väg för att komma närmare arbete eller studier. De bygger på individens 
individuella behov och förutsättningar och att verksamheters olika insatser kompletterar 
varandra för ett så gott resultat som möjligt. Förstudien visar att medverkande aktörer ser stora 
vinster med att utveckla hälsoperspektivet i Jobbcentrum. Förstudien föreslår tre olika 
alternativ gällande utveckling av verksamheten, varav Arbetsmarknadsavdelningen förordar 
anställning av en rehab. koordinator och en hälsopedagog, dock saknas finansiering för detta i 
dagsläget.  

En funkis hälsa!  

Föreningen Uddevalla Open Parasport består nu av 27 anslutna medlemsföreningar/ 
organisationer. Under året har flera event kunnat genomföras trots restriktionerna, men med 
anpassningar för att minska risk för smittspridning. Under våren genomfördes en aktivitetsdag 
utomhus, och under hösten genomfördes Uddevalla Open, Nordisk turnering med ca 200 
deltagare och besök från av deltagare från Special Olympics Danmark samt en ytterligare en 
aktivitetsdag med ca 60 besökare. Fortsatt mycket arbete och samråd med FUOP:s föreningar 
och Uddevalla kommun har lagts med fokus på tillgänglighet i Uddevalla kommuns pågående 
projekt på Rimnersområdet för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för utveckling av 
FUOP:s föreningars paraverksamheter. Behovet av fysiska aktiviteter hos personer med 
funktionsnedsättning är fortsatt mycket stort. Pandemisituationen har ytterligare belyst och ökat 
vikten av god fysisk grundhälsa. Personer med funktionsnedsättning har drabbats extra hårt av 
inställda fysiska aktiviteter och mycket arbete kommer att krävas för att häva denna negativa 
trend. Uddevalla kommun avser fortsätta samverkan med föreningen kring Parasport i 
Uddevalla, troligtvis i form av ett Idéburet offentligt partnerskap.  

Livsberättargrupper 

Under 2021 togs beslut att genomföra digitala livsberättargrupper för att nå målgruppen trots 
restriktionerna. Året inleddes med målgruppsundersökningar via enkäter. Efter analys av svaren 
togs ett introduktionsmaterial fram som skulle kunna vägleda deltagare som var ovana vid 
tekniken. Första livsberättargruppen startades i april med digitala träffar. Utvärdering visade att 
aktiviteten varit mycket uppskattad och att det inneburit både viktiga sociala kontakter (nya 
sådana) och även en ökad kunskap kring den digitala världen som dessutom gett mersmak. 
Videomaterial samlades in i marknadsföringssyfte. Fysisk livsberättargrupp kunde genomföras 
under sommaren 2021 med de som påbörjat livsberättargrupp under vintern 2020. Det är nu 
bestämt att fler medarbetare inom socialtjänsten ska ha kompetens att hålla i 
Livsberättargrupper, och en kurs kommer hållas i Uddevalla för 16 medarbetare inom 
socialtjänsten i början av 2022. På detta sätt ska fler personer kunna nås, även de som är yngre 
än 61 år, efter viss modifiering av materialet. Livsberättargrupperna ska vara en möjlighet för 
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den som upplever ensamhet att bryta den, under en längre period och med goda utsikter att 
skapa nya sociala kontakter. Projektet Livsberättargrupper förlängs under 2022 med de 
projektmedel som inte gått åt under 2021. 

Medverkande aktörer: 
Satsning på utanförskapsoråden: Uddevalla Kommun, Svenska Kyrkan, Närhälsan och 
idéburen sektor på Dalaberg 
 
En funkis hälsa!: Uddevalla kommun, medlemsföreningar inom föreningen, Bohuslän- Dals 
Parasportförbund och  RF-Sisu 
 

Livsberättargrupper: Anhörigcentralen, Biståndsavdelningen, Hemmafixarna (daglig 
verksamhet), biblioteket, Frivilligcentrum, Svenska Kyrkan, Pensionärsorganisationer och 
Samhällsguide 

 
 

 
 
 
 

4.Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat bilaga. 

5.Avslutande kommentarer 
a) Vilka förändringar har ni gjort (inom folkhälsorådets budget) under året p.g.a. 

Covid-19? 
Under början av 2021 beslutade rådet att göra en extra utlysning där kommunens 
förvaltningar hade möjlighet att söka för insatser med syfte att mildra konsekvenserna av 
pandemin bland barn och unga. Dessa insatser redovisas som Tvärsektoriella 
folkhälsoinsatser utifrån rådets prioriteringar.  
 
Ett projekt, Livsberättargrupper, har fått förlängd projekttid med ett år, då mycket av deras 
planerade verksamhet har fått ställas om till digitala lösningar. Denna anpassning tog tid 
från själva utförandet av projektplanen. Projektet fortsätter med finansiering med medel 
som de tilldelats under 2021. Projektet Få Pojkar att lyckas i skolan, gjorde också ett 
överskott 2021 på grund av förändrade förutsättningar till följd av pandemin, detta flyttas 
med till 2022.  
 
Ett överskott på lönekostnader och omkostnader för folkhälsostrateg förklaras av ett år med 
mer sjukfrånvaro och vård av sjuka barn än brukligt. Utbildningar, konferenser inklusive 
resekostnader har uteblivit under året. Det som gått att genomföra har skett företrädelsevis 
digitalt. Regionens del av dessa posters överskott överförs till 2022 och läggs på posten 
tvärsektoriellt folkhälsoarbete.  
 

b) Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och 
som inte har redovisats under rubrik 1 – 5 kan det skrivas här. 
 

Under vintern 2020/2021 genomförde rådet en kompetens- och utvecklingsprocess som 
under våren 2021 mynnade ut i mål och prioriteringar för rådets folkhälsoarbete. Denna 
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process har bidragit till att rådet arbetat ihop sig som grupp och till ett gott samtalsklimat. 
Målformuleringen och rådets prioriteringar har bidragit till färre och större 
utvecklingsprojekt. Processen genomfördes digitalt liksom i stort sett alla rådets möten 
under 2021. Ett fysiskt möte kunde genomföras under hösten, då genomfördes också ett 
studiebesök på E-sporthallen som var mycket uppskattat.  
 
Gemensamma erfarenheter som gjorts under 2021 är att samverkan kan vara viktigare än 
någonsin för att möta de stora behov i samhället och hos befolkningen till följd av pandemin 
vad gäller exempelvis fullföljda studier, psykisk ohälsa, ensamhet, eftersatt vård och social 
utsatthet. Samtidigt har pandemin och restriktionerna på ett betydande sätt försvårat 
samverkan. Verksamheter har tvingats fokusera på sina grunduppdrag och ta fram egna planer 
för att möta nya behov och förutsättningar, restriktionerna har försvårat planerade möten och 
minskat naturliga kontaktytor både mellan personal i olika verksamheter men också mellan 
verksamheter och befolkning. Flera projekt har gjort anpassningar för att kunna genomföras 
utifrån rådande omständigheter och en del insatser har skjutits upp. Efterfrågan och kravet på 
digitala tjänster och lösningar har ökat och denna utveckling är här för att stanna, i alla fall som 
ett komplement till fysiska insatser framöver. För vissa verksamheter och projekt har de 
digitala lösningarna varit mycket positiva. Satsningar på aktiviteter utomhus har gått mycket 
bra under pandemin, och kanske till och med som en följd av den. 
 

6.Underskrift 
 

____________________________       den          /          2022     

 

 

 

__________________________ 

Ordförande i folkhälsorådet 

 

 

 

 



 

Hälsopolitiska rådets 2022, korrigerad  

 

  HSN Kommun Övrigt 

Intäkter       

Ingående saldo från föregående år * 358     

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2350 617   

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSATSER 2 708 617 0 

Kostnader       

Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:        

lön (inkl. lönebikostnader) 306 306   

omkostnader  (adm.kostnader, resor, 
kurser m.m.) 75 75   

Tvärsektionellt folkhälsoarbete utifrån 
Hälsopolitiska rådets prioriteringar 236 236   

SUMMA KOSTNADER FÖR 
FOLKHÄLSOSTRATEG 617 617 0 
        

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:       

Pågående fleråriga insatser med medel 
från tidigare år        

Få pojkar att lyckas i skolan  230 230   

Jämlikt föräldraskapsstöd 580 580   

Bokstart 185 185   

Livsberättargrupper 90 90  

E-sporthall 550   550 

Hittat ut i Uddevalla och Ljungskile 80   80 

Nya fleråriga insatser med medel från 
2022       

Mot en ökad inkludering i fysisk aktivitet 150 150   

Gruppverksamheter BIFF och "mina 
föräldrar är skilda" 160 160   

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 642  2 012 630 
        

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - 
KOSTNADER) 66 -1 190 -630 

*Överskottet är uppdaterat med siffror från bokslutet 2021  

 

 

 



 

Hälsopolitiska rådets budget 2022, korrigerad  

Förtydliganden och beskrivning av överskott, efter årsbokslut 2021 

Uddevallas hälsopolitiska råd gör ett överskott under 2021, överskottet från budgetposterna Folkhälsostrateg 

(lön och omkostnader) samt från tvärsektoriellt folkhälsoarbete flyttas över till 2022, och läggs på posten för 

Norra Hälso- och sjukvårdsnämndens finansiering av tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Två projekt går med 

överskott 2021, vilket i båda fall kan förklaras av förändrade förutsättningar för utförande till följd av 

pandemin. Livsberättargrupper får förlängd projekttid med medel från projektöverskottet från 2021. Få pojkar 

att lyckas i skolan behåller sitt överskott inom ramen för sitt projekt under 2022.  

Posten för omkostnader är minskad i 2022 års budget i jämförelse med 2021 års budget då finansiering av 

rådet helt lyfts från denna budget i linje med Hälsopolitiska rådets bestämmelser.  

66 tkr av regionens medel har inte budgeterats, då ett projekt i sista stund drog tillbaka sin ansökan för 2022. 

Tillsammans med posten för tvärsektoriellt folkhälsoarbete kommer medel från denna post kunna användas till 

folkhälsosatsningar under 2022. Vid användning av dessa medel ska kommunen medfinansiera insatserna med 

minst 50 %.   
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1. Avtalsparter
Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden nedan kallad nona HSN och avser samverkan och
samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser och tjänst i Uddevalla kommun.

2. Avtalsperiod
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2020 till3l december 2023.

3. Förutsättningar för samverkansavtalet
Internationella och nationella styrdokument anger riktningen medan de regionala och
lokala styrdokumenten lägger grunden fcir prioriteringar och insatser inom
samverkansavtalet.

I FN:s Agenda 2030 har flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling en direkt
koppling till jämlik hälsa.

FN:s allmänna ft)rklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om att alla
människor är födda fria, är lika i värdighet och har samma rättigheter.

För att ytterligare vämabarns rättigheter upprättades Barnkonventionen. Den
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter ftir barn. Arlikel 2,3, 6 och 12
utgör grundprincipema och ska alltid beaktas i frågor som berör barn. Bams
rättigheter har en betydande roll i folkhälsoarbetet.

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är

"att skapa samhcilleligaförutscittningar fAr en god och jdmlik halsa i hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsokffiorna inom en generation"

och dess tillhörande åtta målområden.

Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund ftir det lokala
folkhälsoarbetet är:

vG 2030
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument

Uddevalla kommuns strategiska plan samt kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens styrkort

4. Det gemensamma folkhälsoarbetet
Det övergripande målet med det gemensalnma folkhälsoarbetet är att ftirbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. För att uppnå målet krävs
gemensamma insatser och samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter.

Folkhälsoarbete handlar om insatser som förbättrar folkhälsan generellt och som
bidrar till att hela befolkningen ges förutsättningar för en god hälsa.

Avsikten med ar,talet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att fa ett
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska ha en
politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå. Arbetet ska omfatta
hälsofrämjande och/eller tidigt ftirebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på
långsiktighet och utgå från befolkningens behov.

Pt
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En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt
hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle
innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper
missgynnas strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt
uppmärksammas.

Det är viktigt att foftsätta det arbete som påbörjades under föregående avtalsperiod
med att synkronisera planeringsprocessen med den kommunala planerings- och
budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas ordinarie
verksamhet och att styra mot insatser för att främja en jämlik hälsa för befolkningen.

4. 1 Utvecklingsområde under avtalsperioden
Att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser
som görs.

5. Organisering samverkan
5.L Forum för folkhälsofrågor
I kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för folkhälsofrågor,
har fortsattningsvis omnämnt som folkhälsoråd. De lokala behoven och
förutsättnin garna är styrande för folkhälsorådets sammansättning.

I folkhälsorådet ska ftirtroendevaldafrän kommunen och norra HSN ingå.
Folkhälsorådet är beslutande gällande de medel som är knutna till samverkansavtalet.
Beslutande är förtroendevalda från kommunen och norra HSN. Ordftirande utses
bland de förtroendevalda från kommunen och vice ordförande från noffa HSN.
Ordftirande och vice ordförande deltar i folkhälsorådets beredande möten.

Ledande tjänstepersoner från kommun, primärvård, tandvård, försäkringskassa,
arbetsftirmedling, polis, frivilligorganisationer och företag kan med fördel ingå i
folkhälsorådets ordinarie arbete. Folkhälsorådet har möjlighet att bjuda in
tjänstepersoner eller andra aktörer utifrån behov.

Folkhälsorådet ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga
befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån
dessa samt verka ftir att folkhalsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens
ordinarie verksamheter. Folkhälsorådets insatser och prioriteringar ska vara fcirenliga
med båda avtalspafters respektive styrdokument.

Folkhälsorådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir
en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Förtroendevalda och
tjänstepersoner i folkhälsorådet ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive
nämnder/styrelser/ftirvaltningar till folkhälsorådet samt att återföra folkhälsorådets
arbete tillbaka till dessa. Varje folkhälsoråd ska ha en arbetsordning som tydliggör de
medverkandes ansvar i folkhälsorådet. Arbetsordningen revideras i samband med
nytt avtal.

5.2 Folkhälsostrateg
En heltidstjänst ska finnas för folkhälsoarbetet och innehas av en strateg med
folkhälsovetenskaplig utbildning eller liknande. Det åligger kommunen att informera tu'(,h
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kontaktperson på avdelning social hållbarhet vid förändringar, till exempel av tjänst
vid nyanställning, omplacering eller längre vikariat.
Strategen ska vara anställd med kommunen som huvudman för tjänsten. Tjänsten ska
vara centralt och strategiSk placerad i kommunens förvaltning. Strategen ska ha
tillgång till kommunledning.

I uppdraget ingår att:
- arbetapå uppdrag av folkhalsorådet

- ansvara for att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument

- ansvara för att arbetet bedrivs utifrån den inriktning och prioritering som beslutas

- verka ftir att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå och i

samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter

- ansvarar ftir budget, uppföljning och ekonomisk redovisning samt att göra

folkhälsoavtalet känt för samtliga medverkande aktörer

- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen

5.3 Uppföljning
Parterna ska varje år kunna följa folkhälsoarbetets utveckling genom uppföljning,
både skriftligt (bilaga 1a insatser och lb ekonomi) och i dialog kring det
gemensamma folkhäl soarbetet bland annat avseende :

- samverkansavtalfolkhälsa

- folkhälsorådetsprioriterade arbete

- ekonomisk redovisning av kostnaden ftir folkhälsostrateg inklusive dess

omkostnader och folkhälsoinsatser

Det åligger folkhälsostrategen att fortlöpande folja upp och rapportera eventuella
awikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till folkhälsorådet.

Uppföljning ska ske årligen. Insatserna ska sammanställas senast denZljanuari och
den ekonomiska uppföljningen senast den 15 februari. Redovisningarna ska
tillhandahållas nora HSN och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska ställa sig
bakom uppföljningen.
Uppfölj ningsbilagorna kan komma att revideras under avtalsperioden.

Avdelning social hållbarhet tar,pänora HSNs uppdrag, initiativ till dialogmöte med
kommunchef eller motsvarande under avtalsperioden.

5.4 Regiongemensam insamling av hälsodata
Parterna är överens om att tillsammans stödja de undersökningar som är av
gemensamt intresse för att ffi statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor, till
exempel Centralförbundet ftir Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)s
drogvaneundersökning och Elevens hälsa i fokus som baseras på elevhälsosamtal.

CANs drogvaneundersökning genomfors vart tredje år. Norra HSN står för de
finansiella kostnaderna som är ftirenat med enkäten. Kommunen står för insamlandet
av data och sprider resultatet lokalt.
Elevens hälsa i fokus kommer attvara ett utvecklingsområde under avtalsperioden.

PL
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6 Ekonomi

6.1 Finansiering
Fördelningsprincipen ftjr finansieringen är hälften vardera ftir norra HSN och
kommunen. Parterna svarar gemensamt ftir finansieringen av:
- lön och omkostnader ftir en heltid folkhälsostrateg

- insatserutifrån gemensafirmaprioriteringar

6.2 Ersättning
Norra HSN ersätter ftir perioden 2020 - 2023,2 350 000 kronor per år, ftir
gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun bidrar med
motsvarande belopp.

6.3 Utbetalning

Utbetalning av ersättning från norra HSN till Uddevalla kommun görs två gånger per år, i
mars och september, med lika delar ftir första respektive andrautbetalningen.

6,4 Budget
Folkhälsorådet ska årligen, senast den lll2,lämna ett budgetunderlag enligt mall
(bilaga 2) för kommande verksamhetsår. Budgeten ska bestå av insatser och
prioriteringar som är förenliga med båda ar,talsparters respektive styrdokument.

6.5 Ekonomiska riktlinjer
Kopplat till detta samverkansavtal finns ekonomiska riktlinjer för utvecklingsmedel
till folkåälsoinsatser (bilaga 3 ).

7 Omförhandling
Om ftirutsättningarna för detta avtal väsentligt andras under avtalsperioden har parterna
rätt att kräva omförhandling. Avtalet kan omförhandlas inför årsskifte. En skriftlig begäran
om omftirhandling ska då inkomma senast sex månader innan.

B Tvist
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i ftirsta
hand genom ftirhandlingar mellan parterna. I annat fall löses tvisten i allmän dom-
stol.

9 Hävning av avtal
Vardera part äger rätten att häva avtalet om den andraparten i väsentligt hänseende inte
utftir sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2021/00673 

Inriktningsdokument för Hälsokällan 2022 - 2025 

Sammanfattning 

Hälsokällans grundläggande uppdrag regleras via avtal mellan Fyrbodals 
kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och merparten av Fyrbodals kommuner. 
Det finns också ett fyraårigt inriktningsdokument som mer i detalj beskriver arbetssätt 
och fokus för Hälsokällan. Det tidigare inriktningsdokumntet har löpt ut varför ett 
förslag till inriktningsdokument för åren 2022–2025 tagits fram. Förslaget bygger i 
huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara fortsatt relevant och bygger på 
långsiktigt arbete som bör fortsätta även kommande fyraårsperiod. De områden som 
föreslås vara Hälsokällans fokus för 2022–2025 är: Psykisk hälsa, Våldsprevention, 
Fullföljda studier, Integration och Samspel, sexualitet och relationer. Målen för 
verksamheten ska vara att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0–20 år 
samt att verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. Syftet är att skapa 
förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal. De 
arbetssätt som ska användas är omvärldsbevakning, kompetensutveckling, processtöd, 
metodutveckling, nätverksarbete och möten med barn och ungdomar.  
 
Förbundsdirektionen Fyrbodal har beslutat att rekommendera kommunerna att 
godkänns inriktningsdokumntet för hälsokällan för åren 2022–2025. 
 
Emelie Eék folkhälsostrateg föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19  
Inriktningsdokument Hälsokällan 2022–2025  
Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2021-10-28 § 89 Inriktningsdokument 
Hälsokällan 2022–2025  
Tjänsteskrivelse Fyrbodals kommunalförbund 2021-09-21, Inriktningsdokument 
Hälsokällan 2022-2025  

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen  
 
att godkänna inriktningsdokument Hälsokällan, för åren 2022-2025  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2022-01-19 Dnr KS 2021/00673 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Inriktningsdokument för Hälsokällan 2022 - 2025 

Sammanfattning 

Hälsokällans grundläggande uppdrag regleras via avtal mellan Fyrbodals 
kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och merparten av Fyrbodals kommuner. 
Det finns också ett fyraårigt inriktningsdokument som mer i detalj beskriver arbetssätt 
och fokus för Hälsokällan. Det tidigare inriktningsdokumntet har löpt ut varför ett 
förslag till inriktningsdokument för åren 2022–2025 tagits fram. Förslaget bygger i 
huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara fortsatt relevant och bygger på 
långsiktigt arbete som bör fortsätta även kommande fyraårsperiod. De områden som 
föreslås vara Hälsokällans fokus för 2022–2025 är: Psykisk hälsa, Våldsprevention, 
Fullföljda studier, Integration och Samspel, sexualitet och relationer. Målen för 
verksamheten ska vara att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0–20 år 
samt att verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. Syftet är att skapa 
förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal. De 
arbetssätt som ska användas är omvärldsbevakning, kompetensutveckling, processtöd, 
metodutveckling, nätverksarbete och möten med barn och ungdomar. 
 
Förbundsdirektionen Fyrbodal har beslutat att rekommendera kommunerna att 
godkänns inriktningsdokumntet för hälsokällan för åren 2022–2025. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Inriktningsdokument Hälsokällan 2022–2025 
Protokollsutdrag Förbundsdirektionen 2021-10-28 § 89 Inriktningsdokument 
Hälsokällan 2022–2025 
Tjänsteskrivelse Fyrbodals kommunalförbund 2021-09-21, Inriktningsdokument 
Hälsokällan 2022-2025 
 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen  
 
att godkänna inriktningsdokument Hälsokällan, för åren 2022-2025 
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2022-01-19 Dnr KS 2021/00673 

  

 

 

 

Malin Krantz  Emelie Eék  
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Hälsokällan, Strömstadsvägen 48 Uddevalla  
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Inriktningsdokument för Hälsokällan 2022-2025 

Förslag till beslut  

Direktionen beslutar att godkänna inriktningsdokument för Hälsokällan för åren 2022-2025. 

Sammanfattning 

Hälsokällans grundläggande uppdrag regleras via avtal mellan Fyrbodals kommunalförbund, 
Västra Götalandsregionen och merparten av Fyrbodals kommuner. Det finns också ett fyraårigt 
inriktningsdokument som mer i detalj beskriver arbetssätt och fokus för Hälsokällan. Nuvarande 
dokument gäller året ut varför ett förslag till inriktningsdokument för åren 2022-2025 tagits fram.  
Förslaget bygger i huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara fortsatt relevant och 
bygger på långsiktigt arbete som bör fortsätta även kommande fyraårsperiod.  

Bakgrund 

Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund som arbetar med barn och ungas 
hälsa. Hälsokällan utför detta uppdrag genom att möta det som benämns ”viktiga vuxna” – vuxna 
som arbetar med barn och unga; i förskola, skola, ungdomsmottagning, familjecentral med mera. 
Verksamheten finansieras i huvudsak genom verksamhetsbidrag från 13 av Fyrbodals 14 
kommuner och Västra Götalandsregionen, men till viss del också med tillfälliga projektmedel och 
deltagaravgifter vid vissa aktiviteter/utbildningar. Hälsokällans uppdrag regleras via ett avtal 
mellan kommunalförbundet, medverkande kommuner och Västra Götalandsregionen. Ett fyraårigt 
inriktningsdokument kompletterar genom att beskriva mer i detalj vilka områden Hälsokällan ska 
fokusera på. Nu gällande inriktningsdokument gäller året ut och ett nytt ska tas fram för åren 
2022-2025. 

Beskrivning av ärendet 

Under året har Hälsokällans personal, teamchef och referensgrupp med representanter från Västra 
Götalandsregionen och kommunerna – folkhälsostrateger och utbildningschefer - arbetat med att 
ta fram förslag till inriktningsdokument för kommande fyra år. Det finns en stor enighet i att utgå 
från nu gällande dokument då de fokusområden som där listas fortfarande är relevanta. Det är 
också områden som kräver ett långsiktigt arbete. En mindre grupp har i arbetsmöten bearbetat 
dokumentet, skrivit om och kompletterat. Förslaget har sedan förankrats i hela referensgruppen. 
Representant för koncernstaben Regional utveckling på Västra Götalandsregionen, avdelning 
Social hållbarhet, har tagit förslaget vidare för information i Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
För kommunernas del ska beslut fattas i förbundsdirektionen. 
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De områden som föreslås vara Hälsokällans fokus för 2022-2025 är: 

• Psykisk hälsa 
• Våldsprevention 
• Fullföljda studier 
• Integration 
• Samspel, sexualitet och relationer 

 

Målen för verksamheten ska vara att nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0-20 år 
samt att verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. Syftet är att skapa förutsättningar för 
god, jämlik och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal. De arbetssätt som ska användas 
är omvärldsbevakning, kompetensutveckling, processtöd, metodutveckling, nätverksarbete och 
möten med barn och ungdomar. 

Bedömning och synpunkter 

Förslag till inriktningsdokument för 2022-2025 bygger i allt väsentligt på nuvarande dokument då 
det inte ansetts nödvändigt med större förändringar. Mål, syfte, arbetssätt och målgrupper för 
Hälsohällans arbete bygger på en långsiktighet och har därför endast justerats något, bedömningen 
är att dessa kan kvarstå även kommande fyraårsperiod. Detsamma gäller de fokusområden som 
anges i inriktningsdokumentet och som väl greppar om större utmaningar kring barn och ungas 
hälsa. 

Inriktningsdokumentet är framtaget tillsammans med Hälsokällans referensgrupp med 
representanter från såväl kommunalförbundet som Västra Götalandsregionen och kommunerna. 
Förslaget är därmed väl förankrat. 

Finansiering 

Inriktningsdokumentet i sig reglerar inte budget för Hälsokällans verksamhet, men det arbete som 
utförs med avstamp i dokumentet ska ske inom givna budgetramar. 

Koppling till mål 

Hälsokällans verksamhet har koppling till de strategiska målområdena Stöd, omsorg och hälsa 
samt Utbildning och kompetensförsörjning. 

Ansvarig tjänsteperson 

 

Titti Andersson 
Teamchef Välfärdsutveckling 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Inriktningsdokument 
Hälsokällan 2022–2025 

 
Hälsokällan är en offentlig verksamhet som erbjuder kompetensutveckling och processtöd, 
samt driver och leder olika nätverk för professionella som möter barn och unga. Hälsokällan 
arbetar även med stöd till personal och verksamheter som i sin yrkesroll möter och stödjer 
föräldrar, där föräldrar ses som den viktigaste resursen i barn och ungas liv.  
 
Hälsokällan arbetar med kvalificerat hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja 
barn och ungas hälsa. Hälsokällans uppdrag är främst kopplade till det psykosociala 
området, där utgångspunkten är att verka inkluderande. Ett inkluderande arbetssätt 
innebär att man verkar för ett sammanhållande system, att gemenskapen främjas på olika 
nivåer, att man verkar för en demokratisk gemenskap, där olikheter ses som en tillgång.  
 
Hälsokällan arbetar utifrån ett normmedvetet förhållningssätt. Detta innebär att arbetet 
utgår från att främja allas lika värde. Det görs bland annat genom att synliggöra normer och 
främja kunskaper som granskar, ifrågasätter och utmanar fördomar. 
 
Verksamheten tar sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention. Det vill säga att alla barn har 
samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter 
ska beaktas i frågor som rör dem samt att alla barn har rätt att utvecklas såväl fysiskt, 
psykiskt, moraliskt och socialt. 
 
Syfte 
Skapa förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal. 
 
Mål 
Hälsokällan ska: 

• nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern 0 – 20 år. 
• verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal. 

 
Målgrupp 
Målgruppen för Hälsokällan är viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Hälsokällan är en 
resurs för personal inom kommunerna, Västra Götalandsregionen och andra verksamheter i 
Fyrbodal. Det kan vara exempelvis mödra- och barnhälsovården, familjecentraler, 
förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten, ungdomsmottagningarna och civila 
samhället. 
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Fokusområden 
 
Fokusområden för Hälsokällan som listas nedan kan komma att kompletteras med insatser 
kopplade till effekter av Coronapandemin. Verksamheten behöver ha en beredskap, vara 
lyhörd för och eventuellt prioritera detta. 
 

• Psykisk hälsa 
• Våldsprevention 
• Fullföljda studier 
• Integration 
• Samspel, sexualitet och relationer 

 
Arbetssätt 
 

• Omvärldsbevakning 
- Hälsokällan har ett utvecklingsperspektiv utifrån dagens och framtidens behov 

och efterfrågan. 
 

• Kompetensutveckling 
- Hälsokällan arrangerar föreläsningar, utbildningar och konferenser.  

 
• Processtöd 

- Hälsokällan stödjer verksamheter i samband med förändringsarbete. Det ska 
finnas en långsiktig plan och/eller ambition för hur arbetet ska fortsätta 
utvecklas framåt. 
 

• Metodutveckling 
- Hälsokällan utvecklar, tillsammans med verksamheter och andra aktörer, 

metoder och utbildningsmaterial samt arbetar för att tillgängliggöra och sprida 
dessa. 
 

• Nätverk 
- Hälsokällan initierar, leder och sammankallar nätverk.  

 
• Möten med barn och ungdomar  

- Hälsokällan möter barn och ungdomsgrupper i frågor där barn och ungdomar ses 
som experter och därmed blir referensgrupp i frågor som berör dem enligt 
Barnkonventionen. 
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Organisation 

Hälsokällan är en offentlig verksamhet som finansieras av Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och de kommuner i Fyrbodal som valt att teckna avtal med Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
Hälsokällan är organisatoriskt placerad i Fyrbodals kommunalförbund. 
 
För Hälsokällans stöd finns en referensgrupp bestående av representanter för kommunerna, 
Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 
 
Ansvaret för framtagandet av inriktningsdokument och aktivitetslista åligger 
kommunalförbundet i samråd med representant för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Inriktningsdokumentet revideras var fjärde år. Kopplat till inriktningsdokumentet upprättas 
varje år en aktivitetslista, som förankras och kommuniceras med referensgruppen. 
 
 
 
 
 
Jeanette Lämmel    
Förbundsdirektör   
Fyrbodals kommunalförbund  
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Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2021. 
Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för verksamheterna och 
uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrkort. 

Resultatet uppgår till 3,8 mkr, där intäkterna respektive kostnaderna uppvisar en 
budgetavvikelse på 1,9 mkr vardera. Stadsutvecklingen har en budgetavvikelse på -
12,6 mkr som beror främst på Rimnersvallen. Övriga verksamheter visar 16,4 mkr 
genom flera orsaker. Här kan nämnas lägre kostnader än budget för sociala 
investeringar och IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), lönekostnader, samt nytt 
personal- och lönesystem. I och med pandemin har det även varit lägre omfattning av 
resor, kurs och konferens. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01. 
Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen, planering och styrning 
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1 Avsnitt 1 

Ekonomiskt resultat i sammanfattning 

Resultatet uppgår till 3,8 mkr, där intäkterna respektive kostnaderna uppvisar en budgetavvikelse på 
1,9 mkr vardera. Stadsutvecklingens budgetavvikelse på -12,6 mkr beror främst på Rimnersvallen. 
Övriga verksamheter visar 16,4 mkr genom flera orsaker. Här kan nämnas lägre kostnader än 
budget för sociala investeringar och IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), lönekostnader, samt nytt 
personal- & lönesystem. I och med pandemin har det även varit lägre omfattning av resor, kurs och 
konferens. 

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommunb

idrag 
Resultat 

2021 
Resultat 

2020 

Kommunstyrelsen, politisk styrning 0,0 -33,2 37,8 4,6 4,1 

Kommunledningskontoret 131,6 -414,5 281,2 -1,7 17,2 

Räddningstjänsten 0,0 -51,8 52,7 0,9 2,4 

Summa 131,6 -499,5 371,7 3,8 23,7 

 

1.1 Verksamhetens resultat - Kommunstyrelsen 

Investeringar 

Investeringsutgiften uppgår till 56,7 mkr. Årsbudgeten enligt flerårsplanen är 50,6 mkr. Utfallet för 
brandstationen Uddevalla är högre än årets avsatta budget, medan Ljungskiles brandstation fick ett 
lägre utfall än budget. Likaså blev IT-avdelningens investeringar lägre än avsatt budget. 
Investeringen kring arkivlokal utgår för året. Dock har det tillkommit tre investeringar som inte var 
kända inför budgetprocessen 2021. Gäller inköp av fiskräknare, utställningscontainer och maskiner 
inom servicecenter Fridhem. 

Kommunstyrelsen politisk styrning 

Budgetavvikelsen är 4,6 mkr, varav 4,1 mkr beror på lägre utfall jämfört med avsatta 5,0 mkr för 
sociala investeringsmedel och IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Under året har bidrag fördelats 
till projektet ”Tidigt samordnade insatser” som startade under hösten och pågår till 2024. Projektet 
är ett samarbete mellan socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen. Även lägre utfall för 
andra poster såsom arvoden, partistöd och kollektivtrafik. Dock begränsas överskottet av kostnad på 
1,0 mkr för inköp av munskydd till kommunens verksamheter. 
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                                        Belopp i mkr 
 
Verksamhet 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Utfall  
2021 

Budgetavvikelse 
 2021 

Kommunstyrelsens omkostnader 9,8 8,7 1,0 

Sociala investeringar/IOP 5,0 0,9 4,1 

Partistöd 1,5 1,3 0,2 

Sponsring 1,7 2,0 -0,3 

Flygtrafik och kollektivtrafik 8,6 8,2 0,4 

Medlemskap, bidrag, m.m.  
inkl. inköp av munskydd till vht ca 1 mkr 11,2 12,1 -0,9 

SUMMA 37,8 33,2 4,6 

 

Kommunledningskontoret 

Intäkterna för kommunledningskontoret uppgår till 131,6 mkr och visar en positiv budgetavvikelse 
på 1,9 mkr. På kostnadssidan uppvisas en negativ budgetavvikelse på -3,6 mkr, bokförda kostnader 
uppgår till 414,5 mkr. Kommunledningskontorets resultat uppgår därmed till -1,7 mkr. 
Stadsutvecklingen visar en budgetavvikelse på -12,6 mkr, varav -11,7 mkr avser Rimnersvallen och 
beror på att man har tagit bort restvärdet på de komponenter som inte längre används och som rivs 
bort. I februari 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att genomföra en förstudie kring nytt stadshus, 
vilken nu har genomförts och kostnaden uppgår till 2,7 mkr. Övriga verksamheter inom 
kommunledningskontoret visar en budgetavvikelse på 10,9 mkr till följd av olika orsaker. Här kan 
bland annat nämnas lägre lönekostnader genom vakanser. Dessutom blev årets kostnader för det nya 
personal- och lönesystemet 2,3 mkr lägre än avsatt budget då vissa årliga avgifter uppstår först 
nästkommande år. I och med pandemin har det även varit lägre omfattning kring resor, kurs, 
konferens och personalaktiviteter. Dessutom har verksamheterna erhållit statsbidrag på drygt 
0,9 mkr som kompensation för sjuklönekostnaderna. 

Vad gäller kommunens nettokostnad för ekonomiskt bistånd (exkl. nyanlända i etableringen) uppgår 
den till 74,7 mkr, vilket är en ökning med 0,7 mkr eller 0,9% jämfört med föregående år. Årets 
budget uppgår till 74,0 mkr. Snittet av samtliga antal hushåll per månad har varit lägre under 2021 
jämfört med föregående år. För 2020 var det 824 stycken, medan det för 2021 var 787. Dock var det 
ett högre antal de första 7 månaderna med 824 hushåll, jämfört med 736 under augusti-december. 
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                                        Belopp i mkr 
 
Avdelning 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Utfall  
2021 

Budgetavvikelse 
 2021 

Förvaltningsledning, kommundirektör, 
Enheten trygghet & samhällsskydd 27,2 22,4 4,8 

Stadsutveckling 15,6 28,1 -12,6 

Avd för juridik och administration 12,9 12,3 0,6 

Ekonomiavdelning 27,5 26,2 1,3 

Personal- och kommunikationsavd 48,6 45,6 2,9 

Arbetsmarknadsavdelning 134,6 133,2 1,3 

IT-avdelning 2,5 2,4 0,1 

Avd för hållbar tillväxt 12,4 12,6 -0,2 

SUMMA 281,2 282,9 -1,7 

 
Avvikelsen för förvaltningsledningen, kommundirektören och enheten för trygghet och 
samhällsskydd uppgår till 4,8 mkr. Anledningen är bland annat att den budget som avsatts för 
eventuella kostnader för utveckling av verksamhet, utredningar med mera inte använts fullt ut. 
Dessutom har det varit försenade rekryteringar inom enheten trygghet och samhällsskydd. Budgeten 
för kameraövervakning har inte förbrukats under året, då kommunen inte fick tillstånd. 

Stadsutvecklingen visar en budgetavvikelse på -12,6 mkr, varav -11,7 mkr avser Rimnersvallen och 
beror på att man har tagit bort restvärdet på de komponenter som inte längre används och som rivs 
bort. I februari 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att genomföra en förstudie kring nytt stadshus. 
Förstudien är slutrapporterad, där Wingårdhs arkitektkontor har tagit fram en idéskiss om ett 
medborgarhus i Uddevalla centrum. Huset är en satsning på ungdomar, kultur och moderna 
arbetsplatser som stärker centrum på ett hållbart sätt. Projektet medborgarhus är en del av 
stadsutvecklingen inom Västra centrum. Planen är att bygga medborgarhuset på fastigheten 
Pipfabriken där den gamla brandstationen ligger. Kostnaden för förstudien uppgår till 2,7 mkr. 

Inom avdelningen juridik och administration beror överskottet om 0,6 mkr bland annat på att 
kostnader för transporter, resor, hotell m.m. till följd av pandemin är lägre än i ett normalläge då 
verksamheten fått avvakta och ställa in aktiviteter. Det är även en positiv budgetavvikelse för 
personalkostnader och försäkringar. 

Budgetavvikelsen för ekonomiavdelningen uppgår till 1,3 mkr och beror på vakanta tjänster på 
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upphandlingsenheten och även inom enheten redovisning och service under vissa perioder. 
Dessutom är kostnaderna för utbildning lägre än budgeterat på grund av pandemin. Kostnaden för 
beslutsstödssystemet blev något högre än budget. Detta system sammanställer och tillgängliggör 
data inom ekonomi, personal och verksamhetsinformation från olika system på ett ställe. Under året 
har man slutfört etappen för socialtjänsten och deras data finns nu tillgängligt i beslutsstödet. 
Etapperna för barn och utbildning och samhällsbyggnad är påbörjade. Det har även skapats 
interaktiva rapporter för att kunna göra inköpsanalyser och följa leverantörstroheten. Utbildningar i 
beslutsstödet är genomförda för samtliga chefer, vidareutbildning och fördjupning har sedan skett 
efter förvaltningarnas förfrågan. 

Personalavdelningens budgetavvikelse på 2,9 mkr beror som tidigare nämnts på lägre kostnader för 
det nya personal- och lönesystemet. Dessutom är det en positiv budgetavvikelse för 
personalkostnaderna till följd av vakanser, detta gäller främst Kontaktcenter och HR-enheten. 
Företagshälsovården visar en positiv budgetavvikelse på 0,2 mkr, medan friskvårdssubventionen 
visar -0,5 mkr. Under året har det uppstått kostnader för implementering och lansering av Kommun-
Kim som är en chatbot. Kommun-kim finns som en ikon på alla webbsidor på uddevalla.se och syns 
även tydligt på startsidan. Chatboten kan svara på frågor dygnet runt alla dagar på året, och är ett 
komplement till den service som kommunen redan erbjuder via kontaktcenter och uddevalla.se. 

Arbetsmarknadsavdelningens ekonomiska resultat uppgår till 1,3 mkr. Kommunens nettokostnad 
för subventionerade anställningar visar en positiv budgetavvikelse och är en följd av pandemin som 
har orsakat att de arbetsplatser som kommunen normalt samarbetar med ej har tagit emot nya 
deltagare. Även kommunens egna verksamheter har varit mycket restriktiva under året med att ta in 
nya deltagare på grund av risk för ökad smittspridning. Avdelningen har även prioriterat 
anställningsformer med högre subventioner då dessa ger möjlighet att arbeta längre tid med 
deltagarna då många av dem som kommunen fått anvisade står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. 
Flödet av nya deltagare har också varit mindre då fler befintliga deltagares anställning behövt 
förlängas då dessa annars skulle gått ut i arbetslöshet utan A-kassa. Detta på grund av 
arbetsmarknadens påverkan av covid där sommarjobb och vissa serviceyrken inte varit lika 
tillgängliga.  

Som tidigare nämnts visar ekonomiskt bistånd en negativ budgetavvikelse, detta gäller även dess 
organisation. Orsaken är en högre personalstyrka än budgeten i och med att antalet hushåll 
fortfarande har varit på en hög nivå i genomsnitt, framför allt första halvåret. Under 2021 har det 
varit en stor mängd nyanställningar som påverkat behovet av personalresurser. Dels har personal 
gått dubbelt, dels har det medfört introduktion. Under del av året har man även varit tvungen att 
anlita bemanningsföretag, då det har varit svårigheter att rekrytera socialsekreterare.  

Nedgången av antalet hushåll under hösten kan vara en följd av behov av arbetskraft inom handel, 
samt hotell och restaurang. Det är även troligt att antalet personer som till följd av pandemin valt att 
studera har bidragit till nedgången. En annan negativ budgetavvikelse inom avdelningen avser 
verksamheten NIKE som är ett samarbete med gymnasiet och arbetsmarknadsavdelningen för 
elever. Här uppstår det ett underskott för året till följd av lokalanpassningar då verksamheten har 
lämnat externa lokaler till förmån för interna lokaler. Vad gäller sommarlovspraktiken var det 216 
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ungdomar som tackade ja och som arbetade under sommaren, varav 119 flickor och 97 pojkar. 
Några exempel på arbetsområden under sommaren var barnomsorg, arbete vid ridläger och 
seglarskola, grönyteskötsel, strandstädning och hjälpa till vid Kulturskolans sommaraktiviteter. 
Genom extra medel från Regeringens Sommarjobb-satsning kunde avdelningen anställa fyra 
handledare under sommaren som såg till att extra platser kunde tas fram och att 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kunde följas, samt att antalet ungdomar per arbetslag 
kunde hållas lägre än vanligt. Avdelningen har under året haft flera pågående projekt som bidrar 
positivt till verksamhetens resultat. 

IT-avdelningens ekonomiska utfall är i stort sett i nivå med budgeten, avvikelsen visar 0,1 mkr. 
Under året har det varit vakanser vilket genererat ett överskott på löner. Även intäkterna visar en 
positiv budgetavvikelse, medan övriga kostnader visar underskott. I digitaliseringsprojektet har det i 
budgeten varit avsatt 2,5 mkr. Utfallet uppgår till 2,2 mkr, varav 1,3 mkr har avser löner och 
0,9 mkr inköp av inventarier/material, licenser och konsulter. Kommunen har under året tecknat 
avtal med Microsoft och gått med i projekt kring gemensam digital plattform - Power 
Plattform/Dynamics. Årets kostnad för avtalet har delats mellan Socialtjänsten, 
kommunledningskontorets förvaltningsledning och IT-avdelningen. Projektet innebär att 
kommunen får tillgång till ett flertal appar, utbildning och extra konsultstöd kring digitalisering. 
Socialtjänsten har varit först ut. Som tidigare nämnts blev utfallet för IT-investeringarna lägre än 
budget, dels på grund av att allt fler tjänster övergår till molntjänster som ej räknas till investering, 
dels för att en investering gällande brandvägg senareläggs i väntan på ny teknik. Årets investeringar 
avser backup, F5 servrar, switchar, routrar och noder. De senare till viss del för utbyte, men också 
en viss utökning i nya byggnader. 

Avdelningen för Hållbar tillväxt visar en budgetavvikelse på -0,2 mkr till följd av utrednings-och 
projekteringsarbete med Skagerrakbanan, samt Uddevalla hamn. Underskottet begränsas dock 
genom positiva budgetavvikelser inom basverksamheten. Avdelningens uppdrag har under 2021 
omfattat basverksamheten innefattande kostnadsslagen Näringsliv, Folkhälsa, Översiktsplan, VA-
plan, Miljö och hållbar utveckling samt Tillväxtprojekt. På personalsidan finns överskott beroende 
på avvaktan av tillsättning av vakant samhällsplaneringstjänst, tills reglemente och delegation 
avseende KS övertagande av markfrågor, trätt i kraft. Processledartjänsten inom överenskommelsen 
ÖK idé har varit vakant delar av året. Under första tertialet startades det upp flera nya projekt. 
Bland dem, projektet Nemo (Nollemissionsområde med hamn och Industri) och Port SoHy (Ports 
SoHy – Ports using hybrid solar battery hydrogen energy systems), som båda varit väldigt viktiga 
för den fortsatta utvecklingen av Uddevalla Nollemissionsområde. Dessa projekt har trots covid-19 
restriktioner, tillsammans med avdelningens andra projekt, genomförts på ett framgångsrikt sätt och 
bidragit ekonomiskt till basverksamhetens positiva resultat. Men har också medfört värdefull 
kunskap för det fortsatta arbetet mot målen i Agenda 2030. 

Räddningstjänsten 

Budgetavvikelsen på 0,9 mkr beror på pensionerna. I budgetramen har nämnden fått 1,9 mkr till det 
långsiktiga pensionsåtagandet som avser upplupna pensionskostnader som inte betalas ut löpande 
utan skuldförs i respektive kommun. Förändringen för det långsiktiga pensionsåtagandet blev inte 
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så stor och ger en positiv budgetavvikelse. Avvikelsen begränsas något av pensionskostnaden i 
medlemsavgiften som blev lite högre än budget. 

                                        Belopp i mkr 
 
Verksamhet 

Årsbudget 
/kommunbidrag 

Utfall  
2021 

Budgetavvikelse  
2021 

Köp av räddningstjänst 52,7 51,8 0,9 

SUMMA 52,7 51,8 0,9 
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2 Avsnitt 2 

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

2.1.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Arbetet 2021 har främst varit inriktat på infrastrukturfrågor och förbättrad service och bemötande. 
Ett samarbetsavtal med Västsvenska Handelskammaren har inletts och första fasen i form av en 
enkät för att kartlägga ett utgångsläge är avklarad. 
 
Ett antal aktiviteter har genomförts tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att 
fördjupa relationerna så att ett än bättre företagsklimat kan utvecklas. Detta är en process som 
ständigt behöver återupprättas för att behålla ett starkt kundfokus i myndighetsutövningen. 
 
Ett antal etableringar har kommit till stånd, bland annat några större företag med ett flertal 
verksamheter i Norden. En avsiktsförklaring har undertecknats om möjlig exploatering av 
klinkerskvarn i nära koppling till hamnområdet. I händelse av lyckad etablering blir det en 
betydande ökning av anlöp. Markberedskapen har dock fortsatt betydande förbättringspotential. 
 
Uddevalla kommun deltar sedan början av året i SKR:s ESF-projekt om sociala företag. Projektets 
syfte är att skapa modeller för hållbara affärer mellan kommunen och sociala företag. 
 
Besöksnäringen har under året fått särskild uppmärksamhet på grund av sin utsatthet för pandemin. 
Efter sommaren syntes en begynnande återhämtning som senare kom av sig i samband med ny 
smittspridning. 
 

Nämndstrategier Kommentar 

Stimulera den sociala ekonomin/det 
sociala företagandet 

Kommunens överenskommelse om samverkan med idéburen sektor har 
reviderats och antagits på nytt av båda parter under 2021. Revideringen utgår 
från den utvärdering av överenskommelsen som gjordes under hösten 2020 
och öppnar upp för en mer strategisk och långsiktig samverkan genom arbete 
med gemensamma prioriterade samverkansområden i en samverkansplan. 
Kommunen har ökat bemanningen av processledarskapen för ÖK Idé till 
100 % för kommunen och till 40 % för idéburen sektor. Båda parters 
processledare har gemensamt deltagit i en utbildning för fördjupad kunskap om 
civilsamhällets roll i samhället. Pandemin, rekryteringsprocesser och 
sjukskrivningar har dessvärre gjort att uppdragen varit obemannade under 
delar av året och verksamheten inte fått det fokus och utfall som planerat. 
 
Nya bestämmelser för samverkan genom samverkansformen idéburet offentligt 
partnerskap har antagits av kommunfullmäktige. Dessa säkrar central vetskap 
om kommunens pågående partnerskap och likvärdig bedömning av nya 
partnerskap enligt beslutade kriterier men öppnar samtidigt för varje nämnd att 
teckna egna överenskommelser om partnerskap. För förvaltningsövergripande 
partnerskap finns en särskild budgetpost avsatt. Processer kring två 
förvaltningsövergripande initiativ har samordnats av representant från 
Avdelningen för hållbar tillväxt under 2021. Fler initiativ behandlas av arbets- 
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Nämndstrategier Kommentar 

och styrgrupp för ÖK idé och stäms regelbundet av i arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet. 
 
Kommunen deltar i ett ESF-projekt under ledning av SKR för att främja socialt 
företagande i kommunen. Styrgrupp för projektet har deltagit i SKR:s 
nätverksdagar och kompetensutvecklande aktiviteter under året. 
 
Hälsopolitiska rådet har beviljat utvecklingsmedel till tre idéburna projekt inom 
ramen för kommunens folkhälsoarbete. Genom samverkan kring dessa projekt 
sker en uppväxling av medlen inom de områden som Hälsopolitiska rådet 
prioriterat. 
 
Så kallade "dialogkrav" ställs i lämpliga upphandlingar. Samarbete sker mellan 
upphandlingsenheten och arbetsmarknadsavdelningen för att ta fram lämpliga 
upphandlingar. När avtal är skrivna tar AMA vid och jobbar med antagna 
leverantörer. 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

Arbetet med att förbättra företagsklimatet har fortgått under året 
genom en mängd olika aktiviteter. Västsvenska Handelskammaren 
är upphandlad för att driva ett förbättringsarbete som började med 
en enkät till flertalet tjänstemän med företagskontakt samt politiker, 
för att kartlägga ett nuläge. Dessvärre har de efterföljande 
planerade dialogmötena varit nödvändiga att ställas in på grund av 
pandemin och dess restriktioner angående fysiska möten. 
Processen har tagit en paus för att återupptas så snart 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. En serie 
frukostmöten tillsammans med Svenskt Näringsliv har fått skjutas 
upp av samma skäl. 
 
En process tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har 
inletts med syfte att förbättra förutsättningarna för kommunens 
industriområden att utvecklas. Till denna process kan även ett antal 
större och mindre gemensamma aktiviteter läggas till. Syftet är att 
öka interaktioner och lägga grund till ett fördjupat samarbete så att 
näringslivet kan få än bättre service. 

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

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 att göra en del 
redaktionella ändringar i bolagsdokumenten. Fullmäktige beslutade 
samtidigt att de redaktionella ändringarna kompletteras med en mer 
omfattande översyn av bolagsdokumenten med syfte att uppdatera 
dokumenten efter dagens förutsättningar och behov. Denna översyn 
är inte slutförd. uppdraget har därför förlängts. 

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

Utredningen pågår och förväntas kunna presenteras under tertial 1 
2022. 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 Antalet anställda i företag med 2-9 anställda, ska 
öka 

   

Kommentar Måttet följs inte upp och kommer att föreslås tas bort. 
 

2.1.2 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Transportsystemet ska stärka möjligheterna till en god livskvalitet och en attraktiv stad. Regionalt 
har Södra Bohusbanan en central roll för pendlingsnavet Uddevalla. Västra Götalandsregionen vill 
att tåget ska vara stommen för de regionala resorna. Trafikverkets förslag till nationell transportplan 
kom under tredje tertialet. Planen bedöms starkt negativ för Bohusbanan. I princip alla föreslagna 
förbättringsåtgärder, såsom dubbelspårsförutsättning, plattformsförlängningar och resecentrum är 
nedprioriterade och återfinns inte i förslaget. Konsekvensen är att resurser saknas regionalt och att 
Trafikverket nationellt inte hörsammar behoven och några omfattande utmaningar består. Dessa är 
knutpunktstrafiken där norra och södra Bohusbanan får olika förutsättningar. Dubbelspår till 
Uddevalla är inte heller tydligt och synligt inom överskådlig tidsperiod om 20-30 år. 
 
Nationellt och internationellt arbetar konsortiet Transportkorridor Skagerrak med att skapa 
regionförstoring, arbetsmarknadsförstoring och tillväxtförutsättningar via Skagerrakbanan, Oslo-
Uddevalla-Göteborg, som snabbast på 1 timme med direkttåg. En Request For Information (RFI) 
har genomförts som också bekräftat att en planerad byggnation till 2028 är fullt möjlig. Samarbete 
har inletts med Länsstyrelsen. Vidare fortsätter arbetsplanearbetet med kompletterande utredningar, 
samverkan med norska kommuner, analys av alternativa finansieringsmodeller samt detaljerad 
spårprojektering. 
 
Västra Götalandsregionen har tillsammans med Västtrafik och kommunen tagit fram en målbild för 
kollektivtrafikens utveckling i Uddevalla. Kollektivtrafikplanen antogs under året i såväl 
kommunfullmäktige som kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland. 
 
Kommunen har tidigare ansökt om utbyggnad av GC-väg efter statligt vägnät, bland annat längs 
väg 172 vid Lane-Fagerhult och längs väg 675 vid Ulvesund. Trafikverket har vid sin bedömning av 
kommunens ansökningar inte föreslagit någon utbyggnad av GC-väg i Uddevalla kommun. Istället 
arbetar kommunen med potentialen att en nationell cykelled i Bohuslän förstärker en snabbare 
tillkomst längs väg 675. 
 
Kommunfullmäktige beslutade under året om att anta nya riktlinjer för parkering och parkeringstal 
vid nybyggnation. Parkeringsbestämmelserna ska bidra till en utveckling i linje med de mål som 
fastställts i kommunens trafik- och parkeringsstrategi. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Genom att åstadkomma en 
välutvecklad och snabb järnvägs- 
och transportinfrastruktur för såväl 
person- som godstransporter ska 
Uddevalla kommun bli en del av 
både Göteborgs och Oslos 
arbetsmarknadsregioner 

Under året har ett fördjupat arbete med att identifiera en järnkorridor Oslo-
Göteborg genom kommunerna och dess beslutsprocess genomförts. 
Uddevalla kommun har, liksom Kungälvs kommun, beslutat om läge för station 
och grovkorridor, resten av kommunerna är på gång. Ett utökat samarbete och 
möte med norska kommuner har genomförts, med ambitionen att färdigställa 
den gemensamma korridoren för höghastighetsbanan Skagerrakbanan. 
 
Regionalt, nationellt och internationellt har arbetet med Skagerrakbanan 
förstärkts. En Request For Information (RFI) har genomförts som också 
bekräftat att en planerad byggnation till 2028 är fullt möjlig. Samarbete har 
inletts med Länsstyrelsen. Vidare fortsätter arbetsplanearbetet med 
kompletterande utredningar, samverkan med norska kommuner, analys av 
alternativa finansieringsmodeller samt detaljerad spårprojektering. 

Den lokala trafikinfrastrukturen skall 
möjliggöra effektiva 
kommunikationer för alla inom 
kommunen 

Kommunens trafik- och parkeringsstrategi utgör en av utgångspunkterna för 
stadens planering. Strategin är att transportsystemet ska stärka möjligheterna 
till en god livskvalitet och en attraktiv stad. 
 
För kommunens utveckling som tillväxtmotor och pendlingsnav i Västra 
Götaland spelar även de regionala förbindelserna en viktig roll. Västra 
Götalandsregionen vill att tåget ska vara stommen för de regionala resorna och 
önskar därför kraftigt utveckla tågtrafiken. Järnvägsinfrastrukturen tillåter dock 
inte denna utveckling och en utbyggnad av järnvägen på de lokala banorna ser 
ut att dröja då staten prioriterar större projekt i mer befolkningstäta delar av 
landet. På södra Bohusbanan finns förslag på åtgärder som ökar kapacitet och 
framkomlighet, dock inte med restidsförkortningar, men som har svårt att vinna 
gehör i den statliga transportsinfrastrukturplaneringen. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

Kommunstyrelsens arbete med utveckling av nya cykelsträckor kan 
främst kopplas till finansieringsmöjligheter inom den regionala 
planen för transportinfrastrukturen. Kommunen ansöker därför om 
medfinansiering för prioriterade cykelsträckor bl.a. efter väg 675 
(Fräknestranden) och väg 172 (Lane-Fagerhult). Efter väg 679 
(Ammenäs-Sundstrand) pågår vägplan inför planerad byggnation av 
ny cykelväg 2022. 
 
Ytterligare sträckor har för närvarande inte fått medfinansiering. En 
ytterligare process har startat upp med Trafikverket och Turistrådet 
Västsverige för att via nationell cykelled hitta snabbare 
genomförande av förutsättningarna för en säker cykelväg utmed väg 
675. Kommunledningskontoret prövar att genom kontakter med 
enskilda och lokala företrädare för olika organisationer hitta andra 
vägar att utveckla cykelmöjligheter på attraktiva platser. 

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

Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer som uppbär 
försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Arbetslösa matchas sedan mot rätt insats/arbetsplats i 
kommunen. Under 2021 har totalt 566 personer varit aktiva i insats någon gång under året. 45 % av 
deltagarna bor i något av våra tre utpekade socioekonomiskt eftersatta områden (Dalaberg, Hovhult 
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och Tureborg). Av de som sedan avslutat sin insats under året, så gick 27 % av dessa gått vidare till 
arbete eller studier. Det är en ökning från förra året med två procentenheter. 45 % av de avslutade, 
som vid start hade en försörjning i form av försörjningsstöd, hade vid avslut lämnat försörjningsstöd 
(58 av 129). Det rör sig om lön, A-kassa, studiebidrag eller sjukersättning. 
 
Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat under 2021. Snittet ligger på 787 hushåll per 
månad. Det är en minskning med 37 hushåll per månad från förra årets månadssnitt på 824. 
Kostnadsökningen ligger på ca 1,5 mkr (från 74 mkr år 2020 till 75,7 mkr år 2021). Det kan 
jämföras med ökningen året innan då ökningen var 9 mkr (från 65 mkr år 2019 till 74 mkr år 2020). 
Mellan 2018 och 2019 ökade kostnaderna med 13 mkr. Att kostnaderna ökat över huvud taget under 
året beror på att bidragsnormen ökar i takt med att hushållskostnaderna ökar i samhället. 
 
216 ungdomar har haft en sommarlovspraktik inom kommunen (119 flickor och 97 pojkar). Några 
exempel på arbetsområden som varit aktuella i sommar är: Barnomsorg, arbete vid ridläger och 
seglarskola, grönyteskötsel, strandstädning och hjälpa till vid Kulturskolans sommaraktiviteter. 
17 ungdomar fick plats på UngDrive Academy som ger coaching för ungdomar så att de kan starta 
ett eget företag under sommarlovet. 
 
I arbetet med att förankra och implementera nya plan Integration 2030, så har en mindre 
medborgarundersökning genomförts. Detta för att få ett bredare perspektiv och underlag för 
kommande arbete. 
 
Under året har Plan Välfärd 2030 färdigställts och antagits. Samverkan med idéburen sektor har 
förstärkts genom arbete med processledarskap, reviderad överenskommelse ÖK-Idé och medverkan 
i det nationella projektet socialt företagande. Vidare har arbete med digital välfärdsredovisning 
påbörjats, översiktsplanen färdigställts för granskning, Energi- och klimatplan färdigställts, 
reviderad miljöpolicy tagits fram samt ett ökat fokus lagts på barn och unga i folkhälsoarbetet. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärka kommunens utveckling 
genom ett kontinuerligt 
översiktsplanearbete som metod 

Under 2021 har förslaget till ny översiktsplan varit ute på samråd, maj - 15 
augusti, där ca 50 yttranden inkom. Yttrandena sammanställdes sedan i en 
samrådsredogörelse tillsammans med projektledningens svar. Planen har efter 
samrådet arbetats om och färdigställts för att skickas ut på granskning under 
tertial 1 2022. 

Arbeta för en ökad jämlikhet Sedan år 2000 är samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar 
erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, 
meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. 
Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med 
de fem nationella minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran 
lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar. Förslaget på riktlinjer 
för kommunens arbete för nationella minoriteter antogs av Kommunfullmäktige 
den 13 maj 2020. Riktlinjerna klargör innehållet av kommunens 
minoritetspolitiska arbete och ansvarsfördelningen mellan olika nämnder. 
 
Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige och ca. 5% av 
Uddevallas invånare har rötter i Finland. Uddevalla har haft en aktiv 
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Nämndstrategier Kommentar 

sverigefinsk minoritetsgrupp sedan 1950-talet och kommunen blev 
förvaltningsområdet för finska språket sedan 2013-02-01. Målet med arbetet 
kring förvaltningsområdet är att skapa en fungerande struktur inom 
barnomsorg och äldreomsorg så att förvaltningar kan erbjuda service inom 
dessa områden på finska om kommuninvånare önskar det. Kommuninvånare 
ska även kunna använda finska i sina kontakter med kommunen vid behov. 
Kommunen ska därför verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska. ' 
 
Målsättningen med kommunens folkhälsoarbete är att öka förutsättningarna för 
en god och jämlik hälsa. För att utjämna skillnader i förutsättningar till hälsa 
behöver insatser inriktas på målgrupper och områden med störst behov. I 
Hälsopolitiska rådets arbete för ökad jämlikhet är utgångspunkten ett 
främjande och förebyggande förhållningssätt för att stärka invånarnas 
förutsättningar till hälsa och för att i ett tidigt skede förebygga ohälsa innan det 
personliga lidandet eller de samhälleliga kostnaderna för konsekvenserna av 
ohälsa hunnit bli alltför stora. Hälsopolitiska rådet inriktning under 2021 har 
varit att ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god uppväxt genom 
inkluderande och stödjande miljöer, trygg och utvecklande skolgång och en tro 
på framtiden. 
 
Hälsopolitiska rådet har beviljat utvecklingsmedel till projekt som syftar till att 
stärka föräldraskapet, i synnerhet hos föräldrar med utländsk bakgrund, 
läsfrämjande insatser, satsning för en trygg skolgång med fullföljda studier, 
ökad fysisk aktivitet, integration, delaktighet och meningsfull fritid. 
 
Coronapandemin har påverkat folkhälsan både genom smittspridning och 
sjukdom samt genom de konsekvenser restriktionerna lett till. Samhällets frisk- 
och skyddsfaktorer i form av bland annat andra viktiga vuxna, trygga miljöer, 
fysisk aktivitet, sociala sammanhang och lagade måltider har begränsats. 
Hälsopolitiska rådet gjorde en extrautlysning för projekt som syftade till att 
mildra konsekvenserna av pandemin hos barn och unga och beviljade medel 
till ett antal satsningar i förvaltningarnas regi. Många insatser har kunnat 
anpassas eller ställas om för att ändå nå ut till sina målgrupper men mycket 
arbete under hösten har lagts på att åter knyta målgrupper till främjande och 
förebyggande verksamheter och att försöka nå ut på fler arenor. Åren med 
restriktioner har gett ny kunskap och erfarenhet kring arbete på digitala arenor 
som kommer leva kvar i många verksamheter som ett kompletterande utbud 
för att nå fler. 

Trygga viktiga samhällsfunktioner 
genom att ställa ökade hållbarhets- 
och totalförsvarskrav vid 
upphandling 

Enheten för trygghet och samhällsskydd går igenom alla planerade 
upphandlingar för året. En bedömning görs av vilka av dessa där kravställning 
behöver göras utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Sträva efter att där så är möjligt att 
bygga i trä 

 

Verka för att minska utsläpp av 
växthusgaser inom Uddevallas 
kommuns geografiska område 

Ny miljöpolicy har antagits under våren och arbete med att ta fram en energi- 
och klimatplan, med målet att bli en fossilfri kommun 2030, är i slutfasen. 
Kommunen antog också 11 klimatlöften för 2021, där 5 av dessa klimatlöften 
har uppfyllts och de övriga pågår det arbete kring. 
 
Kommunen har ställt klimatkrav i upphandlingar tack vare den 50 procentiga 
hållbarhetstjänst som tillsats under året. Måltidsservice arbetar med låg 
klimatpåverkan på måltider som serveras i kommunens verksamheter, genom 
att använda klimatsmarta produkter. Solceller installeras vid ny- och 
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Nämndstrategier Kommentar 

ombyggnation av kommunala byggnader. Socialtjänstens verksamhetsbilar 
byts successivt ut till elbilar. Vätgasprojekt pågår för en emissionsfri utveckling 
kring nytt industriområde. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

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

Personerna som intervjuats har varit väl spridda geografiskt i 
kommunen, samt väl representerade utifrån kön och ålder. 
Majoriteten av intervjuerna har utförts via telefon. Vissa grupper 
(bland annat ungdomar och utrikes födda) har även intervjuats 
direkt ute på gator/torg i Uddevalla. 
Områdesindelningen som använts är välfärdsindelning (13 
områden). Alla områden är representerade och antalet intervjuade 
personer varierar mellan 21 och 91 från de olika områdena. 15 % är 
utrikes födda, vilket speglar kommunen väl. Av resterande är 47 % 
födda i Uddevalla och 38 % i övriga Sverige. Könsfördelningen är 
46 % kvinnor och 54 % män. Åldersfördelningen är: 13 % 18–29 år, 
18 % 30–39 år, 19 % 40–49 år, 28 % 50–64 år och 22 % 65 år och 
äldre. 
 
Resultatet av undersökningen har redovisats och förts dialog kring i 
demokratiberedningen, förvaltningsövergripande 
integrationsgruppen ”SIV” och arbetsmarknads-och 
integrationsutskottet den 27 maj. Resultatet fortsätter nu att leva 
vidare i olika forum för dialoger. 

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

Uppdraget påbörjades ej under 2021. 

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

Uppdraget har inte påbörjats under 2021. 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt 
ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen 

   

Kommentar Resultat för år 2021 levereras under första halvåret 2022. 

 Uddevalla kommun ska förbättra sin placering i 
aktuell hållbarhetslista över de hållbaraste 
kommunerna i Sverige 

  149 

Kommentar Uddevalla kommun hamnade på 149:e plats vid årets rankning, vilket är den lägsta placeringen hittills 
under de år som rankningen har pågått. Rankningen består av tre delar; en enkätdel, en genomgång av extern data 
(nationell och aktuell databas) samt en del kopplad till klimatdata. Vilka frågor och data som samlas in varierar år från 
år. 
 
I år fick kommunen lägst poäng på klimatdatadelen, där förändringstakten med att minska utsläppen av koldioxid och 
växthusgaser inom kommunens territorium under perioden 2014-2018 varit nästan oförändrad. Arbete för att minska 
utsläppen pågår och ambitionen är en fossilfri kommun 2030. Låga poäng blev det också på inhämtad data från olika 
nationella databaser. Bland annat saknades nationell data för medborgarundersökning 2019 och 2020, p.g.a. att det 
inte har genomförts någon medborgarundersökning här i kommunen under denna period. Dessutom saknades 
inrapportering till Vattenmyndigheten. 
 
Slutsatsen är att det målsatta måttet är svårt att nå, då de olika delarna som ingår i rankningen varierar år för år och 
kommunens verksamhet saknar full rådighet över alla områden.  

2.1.4 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

En ny enhet för trygghet och samhällsskydd har under 2021 inrättats vid kommunledningskontoret 
med uppgift att leda och samordna kommunens kris-, säkerhet- och trygghetsarbete. Enheten  
påbörjade arbetet med metoden "Effektiv samordning för trygghet" i mars 2021, tillsammans med 
bostadsbolag och polis. Metoden innebär att händelser och incidenter rapporteras in varje vecka för 
att kunna vidta effektiva insatser. Ett system har upphandlats för effektiv inrapportering i hela 
kommunen. 
 
Utifrån Effektiv samordning för trygghet har kommunen, polis och bostadsbolag tagit fram "hot 
spots" där brottsförebyggande arbete behövs och för att öka tryggheten, t.ex. kring vissa 
hyresfastigheter. 
 
Kommunen har idag ett LOV § 3-område (lagen om ordningsvakter) i de centrala delar av 
Uddevalla. Kommunen har ansökt om och beviljats ett LOV § 3-område på Dalaberg där rondering 
startar den 1/2 2022. 
 
Utifrån en medborgardialog har polisen och kommunen gemensamt tagit fram ett medborgarlöftes 
som antogs i februari 2021. Medborgarlöftet ligger till grund för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. 
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Nämndstrategier Kommentar 

Stärka det brottsförebyggande 
arbetet Uddevalla kommun i 
samverkan med andra aktörer 

 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 4) 

Enheten för trygghet och samhällsskydd påbörjade arbetet med 
metoden "Effektiv samordning för trygghet" i mars 2021, 
tillsammans med bostadsbolag och polis. Metoden innebär att 
händelser och incidenter rapporteras in varje vecka för att kunna 
vidta effektiva insatser. Arbetet utvärderades och Enheten för 
trygghet och samhällsskydd kom tillsammans med polis och 
bostadsbolag fram till att det behövdes att en bättre metod för 
inrapportering, vilka insatser som skall göras i samverkan samt 
uppföljning för att mäta det brotts- och trygghetsskapande arbetet. 
 
En process inleddes för upphandling av Embrace Safety som är en 
molntjänst som innebär att vi kan utveckla samverkan för 
kommunen internt men också med externa aktörer så som polis, 
bostadsbolag, företag och näringsidkare. Med den nya 
inrapporteringstjänsten kommer arbetet kunna utökas till hela 
kommunen, inte bara vissa utvalda områden. Uppstart av det nya 
rapporteringsverktyget Embrace Safety är planerad till februari 
2022. 
 
Utifrån Effektiv samordning för trygghet har kommunen, polis och 
bostadsbolag tagit fram hot spots där brottsförebyggande arbete 
behövs och för att öka tryggheten. Trygga Trappan är ett ex på 
trygghetsskapande arbete utifrån hot spots, där samverkan mellan 
bostadsbolag, kommun, polis och även näringsidkare är viktig. 
Metoden innebär att skapa trygghet i trappuppgångar där det 
förekommer att obehöriga, ofta gäng samlas och uppehåller sig, 
skapar oro och otrygghet bland de boende. Arbetet rapporteras till 
BRÅ. 
 
Kommunen har idag ett LOV § 3-område (lagen om ordningsvakter) 
i de centrala delar av Uddevalla. Invånarna och näringsidkare 
upplever en ökad trygghet när vakterna ronderar i området och för 
att ytterligare öka upplevelsen av trygghet kommer ronderingen att 
utökas så att det blir både dag och kvällsrondering i området. För 
öka tryggheten bland invånarna på Dalaberg ansöktes om ett LOV § 
3-område, ronderingen för att skapa trygghet i området startar den 
1/2 2022. Kommunen samverkar tätt med polis och vaktbolag och 
syftet med dessa områden är att skapa trygghet hos allmänheten. 
 
Trygghetsvandringar tillsammans med polis, kommun, 
fastighetsbolag har gjorts vid tre tillfällen, Dalaberg, centrum och 
Tureborg. 
 
Samordningsgrupp/Fokusgrupp finns på Dalaberg/Hovhult som 
fokuserar på att stärka samverkan och öka tryggheten för 
allmänheten i området genom gemensamma aktiviteter, 
kunskapshöjande inslag och informationsutbyte. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 
Utifrån en medborgardialog har polisen och kommunen gemensamt 
tagit fram ett medborgarlöftes som antogs i februari 2021. 
Medborgarlöftet ligger till grund för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet i kommunen. 
 
Kommunen har idag ca 120 områden som är aktiva inom 
grannsamverkan. På grund av pandemin har inga fysiska stormöten 
varit möjliga att planera in, i nuläget finns upprättad kontakt via mail 
och telefonsamtal med alla grannsamverkansområden. 
 
Enheten för trygghet och samhällsskydd är tillsammans med 
socialtjänsten delaktiga i arbetet med att ta fram en organisation för 
avhopparverksamhet. 
 
Genom en ökad och mer kontinuerlig samverkan med den 
nationella nattvandrarorganisationen som verkar i Uddevalla är 
målet att få in fler medlemmar till organisationen och utöka 
nattvandringstillfällena i centrum men även utöka vandringarna till 
andra områden, ex Tureborg. 
 
Beredskapsplaner vad gäller säkerhet och kris har uppdaterats. 

2.1.5 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

Nämndstrategier Kommentar 

Friskvård och förebyggande arbete 
skapar ökad folkhälsa och 
livskvalitet i samhället 

Kommunens folkhälsoarbete utgår från ett främjande och förebyggande 
förhållningssätt. Utöver ordinarie utlysning av folkhälsomedel till 
utvecklingsinsatser har också hälsopolitiska rådet beviljat medel till ett antal 
mindre satsningar i förvaltningarna som specifikt syftat till att mildra 
konsekvenserna av pandemin hos målgruppen barn och unga. Pandemin har 
påverkat både hälsan i befolkningen och kommunens möjlighet att bedriva 
förebyggande verksamhet riktat till invånarna. Sedan restriktionerna lättade har 
stort fokus legat vid att få igång förebyggande verksamheter och åter knyta 
invånare och riskgrupper till förebyggande insatser och hälsofrämjande arenor. 
 
Folkhälsostrategens roll i detta arbete är att samordna insatser mellan 
förvaltningar och organisationer, bidra med ett främjande och förebyggande 
förhållningssätt och med ett långsiktigt perspektiv. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
förbättra den drogförebyggande 
samordningen. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete  (KF ÖS 5) 

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

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 
arbeta för barn och unga på Tureborg. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för 
trygghetsskapande åtgärder, där samtliga nämnder och 
förvaltningar är representerade. deltar med både tjänstepersoner 
och politiker. Kommunledningskontoret är sammankallande. 

2.1.6 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Arbetet enligt den kommunövergripande handlingsplanen till den digitala agendan har fortsatt. 
Bland resultaten finns att den digitala socialtjänstmedarbetaren ”Robin” hanterar idag drygt 2650 
ärenden per månad i 12 olika processer för socialtjänsten. Så lite som 5-10% av dessa blir "fel" och 
får hanteras manuellt, vilket innebär att automatiseringsgraden för det Robin gör är ca 95%. Vidare 
har en ny e-tjänstportal är införts och projekt e-signaturer fortsatt. 
 
En lokal handlingsplan tillhörande Digital agenda för kommunledningskontoret har blivit fastställd. 
Den innehåller elva aktiviteter där sex av dessa prioriteras under år 2021-2022. Bland prioriterade 
områden ingår att ta fram en modell för nyttoreasliering och effekthemtagningsanalys, utveckla 
kommunens projektmodell, implementera ny tjänst för e-underskrift, digitalisera processen för 
försörjningsstöd samt genomföra en mätning av digital mognad. 
 
kommunledningskontoret har under året arbetat internt med bl.a. projektledning av TUFF-projektet 
med Socialförvaltningen samt genomfört ESF/ADDA-projektet ”Ökad digital mognad i offentlig 
sektor”. 
 
Under året har kommunen implementerat de nya kompetenskriterierna och medarbetarsamtalet har 
utförts enligt de nya kompetenskriterierna. Kompetenskriterierna är nu del av årshjulet för 
arbetsmiljö. Även rutiner för kompetensinventering samt successionsplanering är framtagna. 
Kommunen har också inlett en inventering av rekryteringsbehovet. Som en del av 
kompetensförsörjningsstrategin har chefer gått ledarskapsutbildningen Styra, Leda, Coacha. En 
utbildning för utvecklingsledare och strateger är också framtagen för att vidareutveckla det indirekta 
ledarskapet. 
 

Nämndstrategier Kommentar 

Uddevalla kommun är en attraktiv 
arbetsgivare bland annat med fokus 
på medarbetarnas 
kompetensutveckling, arbetsmiljö 
och friskvård 

Under året har kommunen implementerat de nya kompetenskriterierna och 
medarbetarsamtalet har utförts enligt de nya kompetenskriterierna. 
Kompetenskriterierna är nu del av årshjulet för arbetsmiljö. 
Även rutiner för kompetensinventering samt successionsplanering är 
framtagna. Kommunen har också inlett en inventering av rekryteringsbehovet. 
Som en del av kompetensförsörjningsstrategin har chefer gått 
ledarskapsutbildningen Styra, Leda, Coacha. En utbildning för 
utvecklingsledare och strateger är också framtagen för att vidareutveckla det 
indirekta ledarskapet. 
 
Under hösten har beredningsgruppen för Hälsa och arbetsmiljö vidareutvecklat 
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Nämndstrategier Kommentar 

årshjulet. Arbetsmiljöverket önskade ett par små justeringar som åtgärdats. 
Justeringarna i årshjulet gäller från 2022-01-01. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020-2022 och 2021-2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga nämnder uppnå 
maximalt samutnyttjande av lokaler för alla 
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 
6) 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i 
lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje nytt ärende 
utmanas med detta som utgångspunkt. En projektorganisation för 
stadsutveckling har skapats och den tar ett geografiskt grepp om 
investeringarna i syfte att optimera synergierna i levnadsmiljöerna 
och där ingår samverkan kring lokalutnyttjandet som en komponent. 

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

Processledning av TUFF-projekt med Socialförvaltningen. Inom 
projektet har verifieringsprocess från beslut till nyttorealisering 
utvecklats och testas fortsatt. Kommer gå in i projektet Digital 
mognad som är ett ESF-projekt som drivs av SKR via ADDA-
kompetens. Projektet genomförs tillsammans med kommunens 
samtliga förvaltningar. En mätning med det evidensbaserade 
verktyget Dimios pågår nu av kommunens digitala mognad för att 
kunna få ut förväntade nyttoeffekter av digitaliseringens möjligheter. 
 
Under 2021 har arbetet med en ny och digital välfärdsredovisning 
påbörjats som beräknas vara klar hösten 2022 i syfte att beskriva 
och sprida kunskap kring kommunens lokala folkhälsosituation. 
Utvecklandet av en interaktiv välfärdsredovisning kommer att ske 
genom Microsoft Power-BI. Genom ett plattformstänk kan 
information återanvändas och spridas till olika delar av kommunens 
verksamheter, men också effektiviseras genom underlättade 
uppdateringsprocesser. Produkten blir också mycket mer 
pedagogisk med ett tydligare fokus på analys. 
 
Under året har en verksamhetsutvecklare anställts på 
kommunledningskontoret vilket resulterat i att flera processer inom 
KLK och främst AMA vidareutvecklats och digitaliserats. Även 
beslutsstödet har utvecklats betydligt under året och möjliggör för 
chefer att fatta kvalitativa beslut när verksamhetsdata snabbt och 
illustrativt kan presenteras och analyseras. 
 
Digital referenstagning har testats inom kommunen och 
Socialtjänsten arbetar vidare med en kommunövergripande lösning 
genom kommunens IT plattform. 

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

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

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

Workshop med medarbetare och chefer inom en sektion på 
Socialtjänsten har hållits där fokus låg på att identifiera de 
organisatoriska hindren för att medarbetare ska vilja gå upp till 
heltid. Inför workshopen fick medarbetarna svara på en enkät för att 
identifiera hindren för att gå upp till heltid. Under workshopen 
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diskuterades lösningar och aktiviteter som tar bort dessa hinder. 
Sektionens chefer arbetar nu vidare med de aktiviteter som togs 
fram. 

 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T3 

2021 

Resultat 
man T3 2020 

Resultat 
man T3 2021 

Resultat 
totalt T3 

2020 

Resultat 
totalt T3 

2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

2,86 2,35 3,49 3,82 3,11 2,96 

Kommentar Korttidsfrånvaron inom Kommunledningskontoret har minskat marginellt under 2021, från 3,03% i januari 

till 2,96% i december. Korttidsfrånvaron har varierat kraftigt månad för månad under året, med en lägre andel 
frånvarande under sommarhalvåret, en gradvis ökning under hösten och en topp i december. Det finns ett tydligt 
samband mellan korttidsfrånvaron och smittspridningen av Covid-19. När smittspridningen var lägre var också 
korttidsfrånvaron lägre och när smittspridningen var högre var också korttidsfrånvaron högre. 
 
Distansarbete och en snabb omställning till digitala arbetssätt har varit en bidragande faktor till varför korttidsfrånvaron 
har varit på en relativt låg nivå (R12=2,96% dec) för Kommunledningskontoret jämfört med hela Uddevalla Kommun 
(R12=3,68% dec). Förvaltningar och avdelningar som har begränsad eller ingen möjlighet till distansarbete har också 
haft en högre korttidsfrånvaro under året. Medarbetare på Kommunledningskontoret har i regel kunnat arbeta 
hemifrån vid milda förkylningssymtom medan medarbetare med s.k. kontaktnära yrken (exempelvis skola, vård och 
omsorg) har varit tvungna att sjukanmäla sig vid minsta förkylningssymtom. Utöver distansarbetet arbetar 
förvaltningen aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningar genomförs regelbundet. 
 
Korttidsfrånvaron vid mättillfället (december 2021) uppgår till 2,96%, vilket är en minskning med 0,16 procentenheter 
jämfört med samma period föregående år. Trots en mycket kraftig smittspridning och ökad andel korttidsfrånvarande i 
december månad har R12-värdet för december minskat jämfört med samma period föregående år. 

 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

 Attraktiv arbetsgivarindex, ska öka    

Kommentar Statistiken kommer att vara tillgänglig tertial 1. 
 
 

 Andel ramavtal och avtalstrohet    

Kommentar Måttet har inte kunnat följas upp då det systemtekniskt och administrativt är mycket kostsamt. 
 
I beslutsstödsystemet som infördes 2021 så mäts leverantörstrohet, d.v.s. att vi handlar av leverantörer där vi har 
avtal. (Leverantörstrohet = leverantör med avtal 
Avtalstrohet = vi handlar både mot rätt leverantör och rätt avtal) 
 
Leverantörstrohet för 2021 är för hela Uddevalla kommun enligt beslutsstödsystemet 80,66%. 
 
 

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

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



 Verksamhetsberättelse 2021 22 (28) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

och som inte slutfört grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet (inom 
kommunala aktivitetsansvaret). Verksamheten jobbar utifrån konstnärliga processer, i kombination 
med studier och praktik. Antal ungdomar i denna verksamhet fortsätter att vara högt och drygt 30 
ungdomar har varit inskrivna under året. Resultatet för året är att 79 % av de som avslutat sin tid på 
Nike, gick vidare till studier eller arbete. 
 

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

Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer som uppbär 
försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Uppsökande verksamhet, områdesanställningar, Drop 
In, digital coachning, samt arbetsmarknadsevent är några särskilda insatser som erbjuds ungdomar 
genom Jobbcafét i norra Uddevalla. 
 
Avdelningen för hållbar tillväxt och Arbetsmarknadsavdelningen har under året samarbetat under 
namnet ”Eget företag – steg 1” och erbjudit rådgivningssamtal till personer som står längre från 
arbetsmarknaden, främst utrikes födda. Under 2021 fick drygt 20 personer med en företagsidé på 
olika sätt råd och stöd för att kunna ta sig vidare och starta företag. Avdelningarna har haft 
regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer inom nyföretagande t.ex. 
Support Group Network, Coompanion och Nyföretagarcentrum. 
 

Nämndstrategier Kommentar 

Samverka med näringslivets 
arbetsmarknad och civilsamhället 
för ökad integration, samverkan, 
arbeten och tillväxt 

Avdelningen för hållbar tillväxt och Arbetsmarknadsavdelningen har under året 
samarbetat under namnet ”Eget företag – steg 1” och erbjudit 
rådgivningssamtal till personer som står längre från arbetsmarknaden, främst 
utrikes födda. Under 2021 fick drygt 20 personer med en företagsidé på olika 
sätt råd och stöd för att kunna ta sig vidare och starta företag. Avdelningarna 
har haft regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen och andra viktiga 
aktörer inom nyföretagande t.ex. Support Group Network, Coompanion och 
Nyföretagarcentrum. Inför 2022 planeras bl.a. deltagande i jobb- och 
utbildningsmässan i mars och studiebesök i Göteborg. 
 
Arbetet med rådgivningssamtalen är ett komplement till det kontinuerliga 
arbetet med nyföretagande som görs på Avdelningen för Hållbar tillväxt och ett 
bra exempel på samarbete över förvaltningsgränser. Pandemin har haft viss 
påverkan på antalet personer som sökt hjälp, dock märktes en viss ökning i 
slutet av året. Detta kan dels bero på att allt fler är intresserade av att starta 
eget företag, dels på att bättre ha nått ut till målgruppen. 
 
Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer 
som uppbär försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Uppsökande 
verksamhet, områdesanställningar, Drop In, digital coachning, samt 
arbetsmarknadsevent är några särskilda insatser som erbjuds framför allt 
ungdomar genom Jobbcafét. 
Sociala samverkansgruppen är aktiv i norra Uddevalla. Gruppen har bland 
annat fokuserat på en gemensam informationsportal på norr med kyrkan som 
projektägare. 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

  Integrationen skall förbättras i form av minskat 
utanförskap 

60,8 63,8 62,1 

Kommentar Den socioekonomiska segregationen har ökat i Sverige (Årsrapport 2021 från Delmos - delegationen mot 
segregation). Uddevalla har följt utanförskapet/segregationen genom ett "Utanförskapsindex" under 15 års tid. Snittet 
av resultatet av utanförskapsindex de sista 10 åren ligger på 62,2 % (årets resultat är 62,1 %). Det tar  lång tid att 
påverka detta mått. Detta beror framför allt på att det hela tiden fylls på med nya personer i ett nytt utanförskap i 
dessa "miljonprogramsområden". Klyftorna mellan dessa tre områden och kommunen i sin helhet har ökat. Det är 
framför allt klyftorna mellan kvinnorna i dessa tre områden och kvinnorna totalt i kommunen som växt. För männen 
har klyftorna minskat. Se vidare i bifogat bildspel. 
Resultatet 2021 är något försämrat från 2020 (nyaste statistiken är från 2019). 
Utanförskapsindex mäter faktorerna; andel förvärvsarbetande alla 20–64 år, andel förvärvsarbetande kvinnor 20–64 
år, andel med minst gymnasieutbildning 20-64 år, samt andel deltagande i valet till kommunfullmäktige. 
Dessa fyra mått slås ihop och delas sedan med fyra = Index 
Årets resultat på 62,1 % är ett sammanslaget mått från de tre områden som utmärker sig stort mot kommunsnittet 
(Hovhult 62,8 %, Dalaberg 62,1 %, Tureborg 61,5 %). Kommunsnittet är 82 %. 

 
Resultat tre områden könsuppdelat: 
Kvinnor: Valdeltagande 69,7, Förvärvsarbetande 52,8, Utbildningsnivå 67,9 
Män: Valdeltagande 70,3, Förvärvsarbetande 63,1, Utbildningsnivå 69,1 
 
Det är ett av de tre områdena som har en positiv utveckling och det är Dalaberg. Andel förvärvsarbetande har ökat 
både bland kvinnor och män (störst bland män) och utbildningsbakgrunden har förbättrats. Det är framför allt personer 
med utländsk bakgrund som arbetar i högre utsträckning. 
Ett av områdena har en större negativ utveckling och det är Tureborg. Störts anledningen till detta tros vara att det 
flyttat in många nyanlända under kort tid, som ännu inte hunnit etablera sig. 
 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, 
andel (%) ska minska 

   

Kommentar Arbetsmarknadsavdelningen jobbar med ungdomsgruppen på lite olika sätt. 
Om ungdomarna är inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen, så hanteras dessa genom Jobbcentrum, där en 
av målgrupperna är just ungdomar. Efter anvisning från arbetsförmedlingen, så matchar vi dom efter introduktionen ut 
mot en kommunal arbetsplats för arbetsträning eller ett arbete med subvention. 
Vi har också uppsökande verksamhet i våra socioekonomiskt eftersatta områden genom vårt Jobbcafé. Här finns 
Drop In, digital jobbcoachning, områdesanställningar och olika jobbevent. 
Avdelningens verksamhet ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och som inte slutfört 
grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet (KAA - kommunala aktivitetsansvaret). 
Verksamheten jobbar utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier. 
NIKE har under 2021 även deltagit med elever i EU-projekt "VI-projektet". Aktiviteter i projektet har under året varit 
motiverande samtal, stöd i ansökan till studier/arbete, hälsofrämjande aktiviteter och livskunskap. 
 

 Invånare 17-24 år som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

   

Kommentar Arbetsmarknadsavdelningen jobbar med ungdomsgruppen på lite olika sätt. 

Om ungdomarna är inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen, så hanteras dessa genom Jobbcentrum, där en 
av målgrupperna är just ungdomar. Efter anvisning från arbetsförmedlingen, så matchar vi dom efter introduktionen ut 
mot en kommunal arbetsplats för arbetsträning eller ett arbete med subvention. 
 
Vi har också uppsökande verksamhet i våra socioekonomiskt eftersatta områden genom vårt Jobbcafé. Här finns 
Drop In, digital jobbcoachning, områdesanställningar och olika jobbevent. 
Avdelningens verksamhet ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år och som inte slutfört 
grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet (KAA - kommunala aktivitetsansvaret). 
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Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

Verksamheten jobbar utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier. 
NIKE har under 2021 även deltagit med elever i EU-projekt "VI-projektet". Aktiviteter i projektet har under året varit 
motiverande samtal, stöd i ansökan till studier/arbete, hälsofrämjande aktiviteter och livskunskap. 
 
(Siffror för 2020 publiceras v. 16 2022) 

2.1.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Inom stadsutvecklingsprojekten har bl.a. projektering och framtagning av systemhandlingar pågått 
för simhallen och beslut om renovering av Rimnersvallen är fattat. Gällande kajpromenad med 
översvämningsskydd så har beslut fattats att avsluta utredningsfasen och påbörja projekteringsfasen 
samtidigt som frågan om nytt resecentrum har lyfts in i projektet. En förstudie om medborgarhus i 
centrum som ska innehålla lokaler för administration, bibliotek, kontaktcenter, kulturskola m.m. har 
tagits fram och samverkansavtal om byggandet har tecknats. Arbetet fortgår med skolor/förskolor 
där bl.a. projekt Ljungskileskolan har startat, förstudie Skäret skola är klar och detaljplan tas fram, 
och förstudie har genomförts för Hälle förskola. Gällande Badöområdet pågår bl.a. åtgärdsutredning 
avseende skredrisk. Ett nytt avtal är tecknat som reglerar stängning av bergtäkt vid Fröland. 
 
Under 2021 har förslaget till ny översiktsplan varit på samråd.. Planen har därefter arbetats om och 
färdigställts för att skickas ut på granskning. Nya riktlinjer för markanvisning har tagits fram. 

Nämndstrategier Kommentar 

Förstärk tillgängligheten till 
kommunens besöksmål via 
utvecklad kollektivtrafik, cykel- samt 
vandringleder samt verka för att 
åstadkomma en nationell cykelled 
genom Bohuslän 

Under året har bland annat genomförts ett webbinarium ”Kollektivtrafik och 
transport- och mobilitetslösningar” för kommunala tjänstemän, företag och 
organisationer inom samarbetet Ett enat Bohuslän. Det gav förutsättningar för 
fördjupade utvecklingsområden inom området infrastruktur. 
Samordningsarbete har också skett av en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp kring regional cykelled genom Bohuslän, Västkustleden, samt 
påbörjat en process för justerad och säkrare sträckning (väg 675 i Ljungskile). 

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

boende och turism 

Under året har bl.a. arbete pågått med att ta fram nya reservatsföreskrifter och skötselplan för 
Bassholmen i syfte att ge möjlighet att stärka öns attraktionskraft på ett hållbart sätt. 
 
Arbete har också pågått kring den planerade regionala cykelleden genom Bohuslän-Västkustleden 
samt deltagande i Fyrbodal-projektet ”Hållbar besöksnäring i Väst” 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

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



 Verksamhetsberättelse 2021 25 (28) 
 Kommunstyrelsen 
 
  
 
 

 

2.1.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Uddevalla City BID har startat med några styrelsemöten under hösten. Styrelsen består av politiker 
ur kommunstyrelse och utvalda fastighetsägare med centrumfastigheter. Stadgar och 
verksamhetsplan är beslutade. 
 
Genom Uddevalla Convention Bureau och det regionala CVB-nätverket synliggörs kommunens 
ambition och utbud för att kunna stå som värdar för möten och kongresser. En dialog har påbörjats 
med en enhet inom KLK om att förlägga ett nationellt årsmöte med 600 deltagare till Uddevalla. 

Nämndstrategier Kommentar 

Arbeta för att utveckla 
biosfärsområden som bidrar till ökad 
hållbar turism. 

Processen är ur Uddevalla kommuns perspektiv vilande. Det pågår en 
ansökningsprocess om finansiering av det fortsatta förankringsarbetet. 

Öka förutsättningarna för 
affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

Pandemin har fortsatt stor inverkan på den långsiktiga planeringen för 
besöksnäringsverksamheterna. 
 
Under året har avdelningen för hållbar tillväxt handlagt c:a 20 
sponsringsärenden, samt elitsponsringen för 2022 och framåt. Kommunens 
sponsring bidrar till att stärka varumärket och platsen Uddevalla som en plats 
för möten och evenemang. 
 
Uddevalla Convention Bureau (CVB) har tillsammans med CVB-nätverket i 
regionen och Turistrådet Västsverige tagit fram nya verktyg för de 
verksamheter och mötesanläggningar som drabbats hårt av pandemin, då 
fysiska möten och kongresser skjutits upp eller ställts om till digitala möten. 
Bl.a. har nätverket erbjudit mötesrådgivarutbildning om hur verksamheterna 
kan erbjuda nya tjänster och affärsmöjligheter. 
 
Via dialog och samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden har Villa 
Lindesnäs fått möjlighet att fortsätta att erbjuda Husbilsrestaurang, och som 
genom Husbilsrestaurang-konceptet blivit utsedda av Destination Uddevalla till 
årets turistföretagare i Uddevalla. 
 
Genom kommunens deltagande i Fyrbodal-projektet ”Hållbar besöksnäring i 
Väst” har besöksnäringsföretagen i Uddevalla kommun erbjudits 
gruppcoachning, webbinarium om paketering, cykelturism samt destinations- 
och företagsutveckling. 
 
Hållbar tillväxt har under året deltagit i arbetet med att få färdigställt de nya 
reservatsföreskrifterna och en ny skötselplan för Bassholmen i samverkan med 
samhällsbyggnadsnämnden, länsstyrelsen och Uddevalla Turism i syfte att 
stärka kommersiella förutsättningar, samtidigt som natur och reservat värnas 
om. Avdelningen ingår också i arbetsgruppen gällande framtida drift av Unda 
Camping. Under perioden har gruppen presenterat förslag på tre alternativa 
upplåtelseformer, där Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att det ska 
arbetas vidare med alternativet tjänstekoncessionsavtal. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

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

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

Politiska uppdrag Kommentar 

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

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

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

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

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att arbeta för ökad samverkan med 
den civilsamhället och att träffa fler 
IOP-avtal (idéburetoffentligt 
partnerskap) (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att arbeta för ökad 
samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap) 
 
ÖK-Idé har utvärderats och en reviderad version är under antagande. 
Bestämmelser för styrning av ÖK Idé och handläggningsordning för 
samverkansformer med idéburen sektor har tagits fram av kommunstyrelsen 
innebärande bland annat att det ska finnas en politisk styrgrupp för arbetet. 
Uddevalla kommun har ett antal gällande överenskommelser med idéburna 
parter. Kommunstyrelsens presidium anser att det finns ett etablerat arbetssätt 
inom kommunstyrelsen och att uppdraget därmed ska avslutas. 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att starta en process för att flytta 
stadshuset till centrum och därvid 
se på möjligheterna att kombinera 
detta med ändamålsenliga lokaler 
för kultur (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att starta en process 
för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att 
kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021 att genomföra förstudie om nytt 
stadshus med placering Pipfabriken 13 samt att teckna projektledningsavtal 
med Arwidsro, varför processen kan anses startad i enlighet med uppdraget. 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att Uddevalla kommun vill vara en 
attraktiv arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla 
anställda heltid, och deltid som en 
möjlighet (KF ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 
 
I flerårsplan 2021-2023 fick samtliga nämnder har i uppdrag att göra en 
omstart med heltidsresan. 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020–2022 att ta fram en 
övergripande plan "Välfärd 2030" 
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Politiska uppdrag Kommentar 

att ta fram en övergripande plan 
"Välfärd 2030" (KF ÖS 3) 

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att uppdra åt kommunstyrelsen att 
ta fram en övergripande plan Välfärd 2030. Den långsiktiga planen har under 
våren 2020 processats fram med arbetsgrupp från avdelningen för hållbar 
tillväxt och arbetsmarknads- och Integrationsutskottet. 
 
Den övergripande planen ska långsiktigt stärka Uddevalla kommuns 
förutsättningar för en god välfärd 2030 genom en kraftsamling på hållbar 
tillväxt och stärkt arbetsmarknad. 
 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2012-09-08 och uppdraget kan därför 
anses slutfört. 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag 
att förstärka och skapa en tydligare 
organisation för säkerhetsarbetet 
(KF ÖS 4) 

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

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

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

Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samråd med kommunfullmäktiges 
presidium ta fram underlag och 
därefter upphandla ett närvaro- och 
voteringssystem i förening med 
tjänst för webbsändning som ska 
vara i bruk senast i januari 2022 (KF 
ÖS 6) 

Kommunfullmäktige har 2021-12-08 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget att i samråd med kommunfullmäktiges presidium 
ta fram underlag och därefter upphandla ett närvaro- och voteringssystem i 
förening med tjänst för webbsändning som ska vara i bruk senast i januari 
2022. 
 
Avtal med leverantör av webbsändning samt närvaro- och omröstningssystem 
för kommunfullmäktige tecknades i juni 2021. Avtalet gäller från och med 2021-
12-15 och systemet väntas tas i bruk januari 2022. Uppdraget är därmed 
slutfört. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(5) 

2022-02-01 Dnr KS 2021/00613 

  

 

Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Uppdrag från kommunstyrelsen att se över samt redovisa vilka 

alternativ till medlemskap i "Fairtrade City" som finns för 

kommunen att stödja rättvis och etisk handel 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret fick uppdrag från kommunstyrelsen 2021-10-27 att se över 
samt redovisa vilka alternativ till medlemskap i ”Fairtrade City” som finns för 
kommunen att stödja rättvis och etisk handel. Målsättning var att uppdraget skulle 
redovisas under första kvartalet 2022.  
Uddevalla kommun är sedan 2010 en Fairtrade City efter beslut av kommunfullmäktige. 
Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk 
konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Att delta i Fairtrade City 
bidrar till möjligheterna att bedriva verksamhet i enlighet med kommunens 
övergripande miljömål, framför allt mål 1 Uppmuntra och inspirera till hållbar 
utveckling, Mål 2 Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil och Mål 4 ställa tydliga 
miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster som 
fullmäktige har beslutat.  
Det finns idag inga andra motsvande alternativ till medlemskap och diplomering för en 
kommun än Fairtrade City.  
Ett alternativ till medlemskap i Fairtrade city, är att bibehålla de tre nya Fairtrade-mål 
som fullmäktige antog i december 2021 och att dessa följs upp regelbundet, utvärderas 
och vid behov uppdateras.  
Ett större och mer omfattande arbete för mänskliga rättigheter är att bli en MR-kommun 
(MR – Mänskliga Rättigheter).  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2022-02-01 
Fairtrade mål 2022-2024 Kommunfullmäktige 2021-12-08 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-10-27§262 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna uppdraget att se över samt redovisa vilka alternativ till medlemskap i 
Fairtrade City som finns för att stödja rättvis och etisk handel 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund – vad är Fairtrade City? 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City. Fairtrade City är en diplomering 
av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 
2030. Som diplomerade ingår kommunen i ett nätverk med andra kommuner och regioner som 
arbetar tillsammans för samma mål. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis 
handel och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga 
rättigheter i länder med utbredd fattigdom. 

I Sverige finns idag 49 kommuner och tre regioner som är diplomerade. För att vara diplomerad 
kommun ska man leva upp till fem kriterier: 

 Övergripande strategi för hållbar och etisk konsumtion 

 Lokal styrning genom samverkansgrupp 

 Verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City 

 Informations- och engagemangsarbete 

 Upphandling och inköp av rättvist handlade produkter 

För att behålla diplomeringen Fairtrade City behöver kommunen förnya sin diplomering varje 
år. Vartannat år ska förnyelseansökan innehålla en redovisning av vad som gjorts under de två 
senaste åren (en mer omfattande förnyelseansökan). Vartannat år redovisas bara planering för 
kommande året (en mindre förnyelseansökan). 
Fairtrade Sverige tar ut en årlig diplomeringsavgift för att upprätthålla kvalitet och ge 
diplomerade kommuner stöd och hjälp. Avgiften baseras på invånarantalet i kommunen vilket 
för närvarande är 15 000 kr för Uddevalla kommun och finansieras av kommunfullmäktige. 

Nuläget - Uddevalla Fairtrade City 

Att delta i Fairtrade City bidrar till möjligheterna att bedriva verksamhet i enlighet med 
kommunens miljömål, framför allt mål 1 Uppmuntra och inspirera till hållbar utveckling, Mål 2 
Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil och Mål 4 ställa tydliga miljökrav och etiska krav 
vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster som fullmäktige har beslutat.  
Det finns en samverkansgrupp bestående av näringsidkare, föreningar och organisationer som 
krävs enligt Fairtrade City. Under åren har deltagandet inom gruppen minskat. Det beror delvis 
på rådande pandemi och svårigheter att bedriva utåtriktade aktiviteter, men också att engagerade 
personer inom samverkansgruppen slutat. Engagemanget för mänskliga rättigheter och rättvis 
handel inom näringsliv, organisation och förening bedöms inte ha minskat, men 
samverkansgruppen är för tillfället vilande och behöver startas igång.  
Arbetet med att kommunen enligt målet ska ha 100% Fairtrade-märkt kaffe, te, socker, bananer 
och chokladdryck pågår. Målet har inte nåtts, men ökar år för år. Under pandemin har 
informationsinsatserna riktats internt i kommunen med att se över våra inköp samt sprida 
kunskap om Fairtrade och Agenda 2030 i form av tävlingar och artiklar.   
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Fairtrade i Sverige 

I Sverige är Fairtrade uppdelat i en förening och ett bolag. 

Föreningen för Fairtrade Sverige 

Föreningen för Fairtrade Sverige, är en ideell förening med syfte att förverkliga visionen om en 
rättvis världshandel där producenter i länder med utbredd fattigdom har möjlighet att skapa sig 
en trygg och hållbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas och bestämma över sin egen framtid. 
Föreningen verkar i samarbete med sina medlemsorganisationer för att skapa kännedom, 
medvetenhet och efterfrågan av Fairtrade-produkter. Arbetet sker inom ramen för FI (Fairtrade 
International), ett internationellt samarbetsorgan. Genom att förbättra de sociala och 
ekonomiska förutsättningarna för producenterna kan dessa ta större hänsyn till ekologiska 
förhållanden och därmed på sikt öka möjligheterna för en hållbar utveckling. 
Föreningen för Fairtrade Sverige har omkring 30 medlemsorganisationer (fackföreningar, 
studieförbund, organisationer för bistånd och utveckling, ungdomsorganisationer, kyrkor, 
konsumentföreningar). 

Fairtrade Sverige AB 

Fairtrade Sverige AB:s uppgift är att licensiera Fairtrade-märket till svenska företag. I uppdraget 
ingår också att skapa mervärde för de företag som väljer att jobba med Fairtrade.  
Fairtrade Sverige AB är formell medlem av Fairtrade International och ägs av Svenska kyrkan 
och Landsorganisationen, LO. Allt eventuellt överskott från verksamheten återinvesteras, till 
exempel i ökade bidrag till den internationella utvecklingen av kriterier och odlarstöd, och 
sänkta licensavgifter. 

Internationell koppling till Fairtrade City 

Fair Trade Towns är ett internationellt engagemang. I ett 30-tal länder jobbar man idag med 
liknande diplomeringar som Fairtrade City, som verktyg för etisk konsumtion och hållbar 
handel. Idag finns det över 2 000 Fair Trade Towns i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, 
Asien och Oceanien. Däribland städer som London, Chicago och Seoul. Fair Trade Towns 
International samlar alla dessa initiativ världen över, där Fairtrade City- och Fairtrade Region-
diplomeringarna i Sverige är en del. Det finns en internationell samordning och styrgrupp med 
representanter från olika delar av världen.  

Fairtrade märkning 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning av varor som har producerats med respekt för 
mänskliga rättigheter. Fairtrade-märkningen innebär bland annat att: 

 Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.  

 Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. 

Det fristående kontrollorganet Flocert ansvarar för kontroll och certifiering av plantager och 
kooperativ. Flocert kontrollerar även exportörer och importörer för att Fairtrade ska kunna 
garantera var en vara kommer från, något som kallas spårbarhet. 
Flocert grundades av Fairtrade International som en granskande tredje part. Genom sina 
kontroller säkerställer de att Fairtrade-kriterierna följs av såväl råvaruproducenterna som 
företagen som sedan säljer produkterna. 
De internationella Fairtrade-kriterierna baseras bland annat på ILO:s kärnkonventioner för 
mänskliga rättigheter. Kriterierna syftar till ekonomisk och social utveckling och ökad 
miljöhänsyn.  
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Villkoren för odlare och anställda varierar ofta från produkt till produkt. Kaffe och kakao odlas 
till exempel mestadels av odlare inom familjejordbruk. För dem är betalningen för råvaran 
avgörande för ekonomin. Te och bananer däremot, odlas oftast på större plantager med 
anställda. Här spelar lönenivån och arbetsvillkoren en viktigare roll. 
Eftersom Fairtrade-produkter är certifierade av tredje part är det en enklare hantering för en 
kommun att välja vid upphandling än att själv ta kostnaden för att följa upp sociala villkor för 
de anställda på plantagen.  
Det finns andra märkningar idag som närmar sig Fairtrade men som inte är lika omfattande och 
saknar vissa delar som ingår i Fairtrade-märkningen. Detta kan vara arbete mot garanterat 
minimipris, extra premier till lokalsamhälle per kg såld vara, extra premie för ekologisk 
certifiering samt engagemang för jämställdhet och demokrati.  

Alternativ till medlemskap i Fairtrade City 

Det finns idag inga andra motsvande alternativ till medlemskap och diplomering av en kommun 
än Fairtrade City.  

Andra alternativ för att stödja rättvis och etisk handel 

Ett alternativ till medlemskap i Fairtrade City och för att stödja rättvis och etisk handel är att 
bibehålla de av fullmäktige antagna nya Fairtrade-mål 2022–2024. Målen innebär en ökad 
konsumtion och utökat sortimentet av produkter som är Fairtrade-märkta inom kommunens 
verksamhet samt ökat engagemang för rättvis handel. Dessa mål är oberoende av medlemskap i 
Fairtrade City och som kommunen kan behålla för att stödja mänskliga rättigheter och etisk 
handel i linje med Agenda 2030 samt kommunens övergripande miljömål. En förutsättning är 
att Fairtrade - målen följs upp regelbundet, utvärderas och vid behov uppdateras.  
Kommunen deltar i ett nätverk som anordnas av Energikontor väst. Det nätverket består av tre 
ben, miljöstrategiska frågor, naturvård och rättvis handel. Som medlem kan man delta på möten 
och kunskapshöjande webinarier för rättvis handel, även om man inte är en Fairtrade City. De 
flesta deltagare på dessa nätverksträffar arbetar i en kommun som är diplomerad.   
Ett större och mer omfattande arbete för mänskliga rättigheter är att bli en MR-kommun (MR – 
Mänskliga Rättigheter).  
För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 
utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera 
som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill 
stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. Den kan även 
fungera som ett uppslagsverk och en inspirationskälla. Utgångspunkten i plattformen är 
kommunens och regionens grundläggande uppdrag. 
Med hjälp av plattformen tydliggörs hur dessa uppdrag och det kommunala kärnuppdraget 
kopplas till säkerställandet av mänskliga rättigheter.  
 
 
 
 
Malin Krantz  Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 262 Dnr KS 2021/00309 

Medborgarförslag från Gustav Ros om att kommunen ska 
avsluta sitt deltagande i Fairtrade City 

Sammanfattning 

Gustav Ros har inkommit med medborgarförslag om  att kommunen ska avsluta sitt 
deltagande i Fairtrade City, avsluta samtliga tjänstemannauppdrag kopplade till 
Fairtrade City samt anta som policy att inte upphandla Fairtrade-märkta produkter. 
Förslaget motiveras av dels den årliga certifieringskostnaden om 15 tkr och dels den 
högre kostnaden för Fairtrade-märkta produkter.  

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 

Skillnaden i kostnad för kommunen mellan Fairtrade-produkter och icke rättvisemärkta 

produkter är svår att beräkna. För kaffe uppskattas skillnaden vara 10-15 kronor kilo. 

Under fjärde kvartalet 2019 köpte kommunen c:a 4500 kilo Fairtrade-märkt kaffe. 

Uddevalla kommun är sedan 2010 en s.k. Fairtrade City efter beslut av 

kommunfullmäktige. Fairtrade City är en diplomering av kommuner som engagerar sig 

för en etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030. Att delta i 

Fairtrade City bidrar till möjligheterna att bedriva verksamhet i enlighet med 

kommunens miljömål, framför allt mål 1 Uppmuntra och inspirera till hållbar 

utveckling, Mål 2 Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil och Mål 4 ställa tydliga 

miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster.  

Kostnaden för certifiering, extra kostnad vid inköp och kostander för administration och 

aktiviteter inom ramen för Fair Trade City är således en kostnad för att arbeta mot 

fullmäktiges miljömål.  

Eftersom Fairtrade-produkter är certifierade av tredje part är det en enklare hantering för 

en kommun att välja vid upphandling än att själv ta kostnaden för att följa upp sociala 

villkor för de anställda på plantagen. Etiska villkor och miljökrav finns även vid avtal 

inom Sverige och EU, men kan då enklare följas upp utan tredjepartscertifiering.  

Med hänvisning till att fullmäktiges beslut om deltagande i Fairtrade City och det stöd 

det ger kommunen i arbetet mot Agenda 2030 och miljömålen föreslås 

medborgarförslaget avslås.  

Förslaget har skickats till Fairtrade Sverige som i en bifogad skrivelse redogör för sin 

syn på frågan.  

 

Med anledningen av att Camilla Johanssons (C) yrkande bifölls av kommunstyrelsen 

informerar ordförande under sammanträdet att kommunledningskontoret bör ha som 

målsättning att utredningen ska färdigställas under första kvartalet 2022. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-10-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 262 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-30. 
Skrivelse från Fairtrade Sverige om etisk konsumtion m.m. 20217-07-01. 
Medborgarförslag från Gustav Roos 2021-05-07. 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C): Att uppdra åt kommunledningskontoret att se över och redovisa 
vilka alternativ till medlemskap i ”Fairtrade City” som finns för kommunen att stödja 
rättvis och etisk handel och att därmed anse medborgarförslaget besvarat  
 
Jarmo Uusitalo (MP): I första hand bifall till förslaget i handlingarna, i andra hand bifall 
till Camilla Johansson (C) yrkande. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Johanssons (C) 
ändringsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla ändringsyrkandet.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt Kommunledningskontoret att se över och redovisa vilka alternativ till 
medlemskap i ”Fairtrade City” som finns för kommunen att stödja rättvis och etisk 
handel, och 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-10-29 
Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-10-29 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-10-29 
Förslagsställaren  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 269 Dnr KS 2021/00590 

Antagande av Fairtrade mål 2022-2024 samt utvärdering av 
målen för 2018-2021 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City kommun. Fairtrade City är 
en diplomering av kommuner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar 
handel i linje med Agenda 2030. Som diplomerade ingår kommunen i ett nätverk med 
andra kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.  

Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om rättvis handel och efterfrågan av varor 
som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i länder med utbredd 
fattigdom. 

I Sverige finns idag 49 kommuner som är diplomerade och Västra Götaland är en 
Fairtrade region. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier för 
strategiskt arbete, hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och 
engagemangsarbete i lokalsamhället. Det är ett samarbete mellan kommun, näringsliv 
och civilsamhälle. 

Ett av kriterierna är att kommunen ska konsumera rättvist producerade produkter när det 
är relevant samt verka för att konsumtionen ökar över tid. Med rättvist producerade 
produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s 
kärnkonventioner. 

Mellan 2019-2021 har kommunen haft tre Fairtrade-mål, där ett är helt uppfyllt och de 
två andra är delvis uppfyllda. För de kommande tre åren 2022-2024 har tre Fairtrade 
mål tagits fram, som utgår från att öka kommunens egen konsumtion och hållbara, 
medvetna inköp av kaffe, te, rörsocker, chokladdryck och bananer. Men också att 
ytterligare utöka sortimentet att även innefatta andra produkter och tjänster än livsmedel 
samt ökat engagemang för rättvis handel.   

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria 
Johansson (L), Ingemar Samuelsson (S), Anne-Marie Viblom (MP), Stefan Skoglund 
(S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-11-24 § 305 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-28 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD), David Sahlsten (KD): att återremittera ärendet med hänvisning 
till pågående utredning om Fairtrade (dnr KS 2021/00309). 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-12-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 269 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Maria Johansson (L), Ingemar Samuelsson (S), Anne-
Marie Viblom (MP), Stefan Skoglund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag eller återremittera det i 
enlighet med Martin Petterssons (SD) m.fl. yrkande och finner kommunfullmäktige 
besluta att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer därefter proposition på 
kommunstyrelsens förslag och finner kommunfullmäktige bifalla detsamma. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Fairtrade målen 2022-2024,  

att godkänna uppföljningen av Fairtrade målen 2018-2021. 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet  
med följande motivering. 
 
Då den politiska majoriteten vill anta målsättning för Fairtradeinköp till och med 2024  
står det klart kommunstyrelsens tidigare beslut (dnr KS 2021/00309) att utreda  
alternativ till Fairtrade med tillhörande kostnader, i praktiken var en blåröd  
kompromiss i vilken frågan mest medvetet begravdes i en utredning. 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2021-12-13 
Elving Andersson (C), Sonny Persson (S), Lars Olsson (UP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-12-13 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-12-14 
Samtliga nämnder  
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Handläggare 

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

 

Ansökan från Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening om 

kompetensutvecklingsbidrag för kommunens nämndemän i 

Uddevalla domsaga 

Sammanfattning 

Uddevalla nämndemannaförening har inkommit med ansökan om bidrag till 
kompetensutveckling för nämndemännen inom Domsagan Uddevalla kommun. 
Ansökan omfattar 500 kronor per nämndeman, vilket blir totalt 13 500 kronor för år 
2022. 
 
Föreningen skriver i ansökan att tingsrätten anordnar en obligatorisk introduktion på ett 
par timmar kvällstid, någon månad innan mandattiden påbörjas. Föreningen anser att det 
krävs mer utbildning och anordnar därför bl.a. studiebesök och föreläsningar som 
komplement till denna.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att lämna bidrag till föreningen, senast för 
verksamhetsåret 2015. Bidraget var då 300 kronor per nämndeman. Inför 2016 trädde en 
ny bestämmelse i kraft som innebär att nämndemännen ska genomgå en obligatorisk 
utbildning som anordnas av domstolen. Kommunstyrelsen har emellertid beslutat att 
även fortsättningsvis stödja föreningens kompetensutvecklingsinsatser. Mot bakgrund 
av kommunstyrelsens dåvarande ställningstagande föreslås att föreningens ansökan 
beviljas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-03. 
Ansökan från Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening, 2022-01-17. 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-05-25 § 151. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförenings ansökan om 
kompetensutvecklingsbidrag med 13 500 kronor avseende år 2022. 
 
att finansiering ska ske via kommunstyrelsen, politisk styrning.  
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Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 
Förvaltningsekonomen 
Uddevalla Tingsrätts Nämndemannaförening 
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Kommunfullmtiktige i
Uddevallakommun
451 81 Uddevalla

Ansökan om kompetensutvecklingsbidrag fiir er kommuns nämndemän.

Nåimndemännen har en mycket viktig funktion i det svenska rättskipningssystemet sedan urminnes

tider.
Det iir kommunema som via Kommunfullmåiktige utser niimndemän.
Niimndemåinnen har en 4 års mandatperiod. Innan mandatperioden tillträds anordnar Tingsrätten en

obligatorisk introduktion på ett par timmar kvällstid, någon månad innan mandattiden påbörjas.

Tillträder en niimndeman under mandatperioden ingår ingen liknande introduktion utan denne

tillträder omedelbart i sitt uppdrag.

Vad vi kiinner till så anordnar inte heller kommunen någon kompetensutveckling genom utbildning,
ftireläsningar eller studieresor ftir att ge era utsedda nåimndemåin kompetens i uppdraget.

Domstolsverket tycker Wvan inte att det iir deras ansvar att ge nåimndemåin utbildning eller
kompetens ftir att utftira det uppdrag de är utsedda ftir.

Uddevalla Nåimndemannaftirening har däremottagittill sitt ansvar att utveckla den enskilde i sitt
uppdrag genom att anordna studiebesök på anstalter, HBV-hem, drogftirebyggande institutioner,
tema-och fiireläsningskvällar om intressanta områden inom rättsområdet.
Uddevalla N?imndemannaftirening tillhör Nåimndem?innens Riksfiirbund, NRF, som iir en

partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation.
Vi yrkar härmed ett bidrag till kompetensutveckling ftir era utsedda niirnndemän om

500 kr/nåimndeman fiir året 2022.
Inom Domsagan Antal nåimndemåin

Uddevallakommun 27

Vårt plusgirokonto är 48 95 95-9
Vi hoppas på positivt besked angående vårt yrkande.

Adress:
Uddevalla Tingsrätts Nåimndemannafiirening
c/o Uddevalla Tingsrätt
Box323
451030 Uddevalla



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2016-05-25 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 151 Dnr KS 2016/00234  

Ansökan från Uddevalla Tingsrätts nämndemannaförening om 
kompetensutvecklingsbidrag för 2015 

Sammanfattning 

Uddevalla Tingsrätts nämndemannaförening har inkommit med ansökan om 
kompetensutvecklingsbidrag om 8100 kr (300 kr per nämndeman) för verksamhetsåret 
2015. I ansökan redogör föreningen för genomförda aktiviteter. 
  
Kommunstyrelsen har 2011 beslutat att stödja föreningen med 300 kr per nämndeman 
för tiden t.o.m. 2014.  
  
Uppdraget som nämndeman är ett statligt uppdrag som fullgörs i domstolarna. Ansvaret 
för nämndemäns kompetensutveckling åvilar därför Domstolsverket. Nya bestämmelser 
som gäller från och med 2016 innebär att nämndemän ska genomgå en obligatorisk 
introduktionsutbildning innan de kan påbörja sin tjänstgöring. Det är respektive domstol 
som ska ansvara för utbildningen. Med anledning av ovanstående föreslår 
kommunledningskontoret att bidragsgivningen till nämndemannaföreningen upphör. Då 
föreliggande ansökan rör verksamhetsåret 2015 föreslås dock att bidrag betalas ut för 
detta år.  
 
Carin Ramneskär (M), Elving Andersson (C), David Sahlsten (KD), Anna-Malin Björk 
Joelsson (C) och Cecilia Sandberg (S) yttrar sig i ärendet.    
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-05-04. 
Ansökan från Uddevalla Tingsrätts nämndemannaförening 2016-04-19. 
Kommunstyrelsens protokoll 2011-03-30 § 111.       
 

Yrkanden 

Carin Ramneskär (M): avslag på sista attsatsen att bidragsgivningen till föreningen 
upphör från och med år 2016 med hänvisning till att utbildning av nämndemän är en 
statlig angelägenhet.    
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carin Ramneskärs (M) avslagsyraknde på sista 
attsatsen och finner kommunstyrelsen bifalla yrkandet.    
 
 
    



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2016-05-25 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

forts § 151 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
  
att bifalla Uddevalla Tingsrätts nämndemannaförenings ansökan om 8100 kronor för 
verksamhetsåret 2015, samt  
  
att finansiering ska ske ur kommunstyrelsens övriga verksamhet.  
 

 

 

 

   

Vid protokollet 
Annica Åberg 
 
Justerat 2016-05-27 
Ingemar Samuelsson, Anna-Malin Björk Joelsson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-05-27 intygar 
Annica Åberg 
 
Expedierat 2016-05-30 
Kommunledningskontoret, administration och juridik, ekonomisektionen 
Uddevalla Tingsrätt nämndemannaförening 
 

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-02-02 Dnr KS 2022/00083 

  

 

Handläggare 

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

 

Hemställan från kultur och fritidsnämnden om godkännande 

av hyresavtal för Uddevalla stadsbibliotek 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med hemställan om godkännande av 
hyreskontrakt avseende stadsbiblioteket.  
 
Lokalerna där Stadsbiblioteket idag huserar, beläggs med en hyreshöjning om 1,3 
miljoner kronor år 2022 i samband med att en ny kontraktsperiod påbörjas. Kultur och 
fritidsnämnden har därför begärt 1,3 miljoner kronor i utökat kommunbidrag vid 
budgetdialogen 2021-2023, vilket tilldelades nämnden i flerårsplan 2021-2023  
 
Ett nytt hyresavtal mellan Uddevalla kommun och hyresvärden Uddevallahem är 
framtaget. Avtalstiden är 2022-01-01 till 2025-12-31 och förlängs ett år i taget om ingen 
av parterna säger upp det. Hyresavtalet är framtaget för att stadsbiblioteket ska kunna 
nyttja de nuvarande lokalerna fram tills det att verksamheten flyttar in i det nya 
medborgarhuset.  
 
Enligt beslut i flerårsplan 2021-2023 ska samtliga externa hyreskontrakt med en 
årskostnad på minst 1 miljon kronor godkännas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-02. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-01-19 § 15. 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-20  
Hyresavtal för Knape 24 mellan Uddevalla kommun och Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna hyreskontrakt med nummer 142-4028, Knape 24. 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2022-02-02 Dnr KS 2022/00083 

  

 

 

 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomiavdelningen, planering och styrning 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2022-01-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KFN 2021/00143 

Hyresavtal för Stadsbiblioteket  

Sammanfattning 

Lokalerna där Stadsbiblioteket idag huserar, beläggs med en hyreshöjning om 1,3 
miljoner kronor år 2022 i samband med att en ny kontraktsperiod påbörjas.  

Kultur och fritidsnämnden (2020-03-18 § 40) har därför begärt 1,3 miljoner kronor i 
utökat kommunbidrag vid budgetdialogen 2021-2023. I flerårsplan 2021-2023 
tilldelades kultur och fritid detta i utökad ram (kommunfullmäktige 2021-03-10 § 41). 

Ett nytt hyresavtal mellan Uddevalla kommun och hyresvärden Uddevallahem är 
framtaget. Avtalstiden är 2022-01-01 till 2025-12-31 och förlängs ett år i taget om ingen 
av parterna säger upp det.   

Hyresavtalet är framtaget för att Stadsbiblioteket ska kunna nyttja de nuvarande 
lokalerna fram tills det att verksamheten flyttar in i det nya medborgarhuset.  

Enligt beslut i flerårsplan 2021-2023 ska samtliga externa hyreskontrakt med en 
årskostnad på minst 1 miljon kronor godkännas av kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-12-20 
Hyresavtal för Knape 24 mellan Uddevalla kommun och Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem  
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 40  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden hemställer Kommunstyrelsen att godkänna hyreskontrakt 
med nummer 142-4028, Knape 24, då årskostnaden för kontraktet överstiger 1 miljon 
kronor.  
 
 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2022-01-20 
Annelie Högberg, Åke Granath 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-20 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2022-01-27 till 
Kommunstyrelsen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-12-22 Dnr KFN 2021/00143 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Jörgen Wollbratt  
Telefon 0522 69 65 42  
Jorgen.wollbratt@uddevalla.se 

 

Hyresavtal för Stadsbiblioteket  

Sammanfattning 

Lokalerna där Stadsbiblioteket idag huserar, beläggs med en hyreshöjning om 1,3 
miljoner kronor år 2022 i samband med att en ny kontraktsperiod påbörjas.  
 
Kultur och fritidsnämnden (2020-03-18 § 40) har därför begärt 1,3 miljoner kronor i 
utökat kommunbidrag vid budgetdialogen 2021-2023. I flerårsplan 2021-2023 
tilldelades kultur och fritid detta i utökad ram (kommunfullmäktige 2021-03-10 § 41). 
 
Ett nytt hyresavtal mellan Uddevalla kommun och hyresvärden Uddevallahem är 
framtaget. Avtalstiden är 2022-01-01 till 2025-12-31 och förlängs ett år i taget om ingen 
av parterna säger upp det.   
 
Hyresavtalet är framtaget för att Stadsbiblioteket ska kunna nyttja de nuvarande 
lokalerna fram tills det att verksamheten flyttar in i det nya medborgarhuset.  
 
Enligt beslut i flerårsplan 2021-2023 ska samtliga externa hyreskontrakt med en 
årskostnad på minst 1 miljon kronor godkännas av kommunstyrelsen.  
 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2021-12-20 
Hyresavtal för Knape 24 mellan Uddevalla kommun och Bostadsstiftelsen 
Uddevallahem  
Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 40  
 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden hemställer Kommunstyrelsen att godkänna hyreskontrakt 
med nummer 142-4028, Knape 24, då årskostnaden för kontraktet överstiger 1 miljon 
kronor.  
 
Annica Ryman Jörgen Wollbratt  
Förvaltningschef Lokalplanerare  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  

mailto:Jorgen.wollbratt@uddevalla.se


1. Hyresvärd Namn:

Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Personnr/orgnr:

858500-2366

2. Hyresgäst Namn:

Uddevalla Kommun
Personnr/orgnr:

212000-1397

Aviseringsadress:

Box 507 52 202 70 Malmö

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Uddevalla
Fastighetsbeteckning:

Knape 24

Gata:

Södergatan 26
Trappor/hus:

Bv + 1 tr
Lokalens nr:

4028

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Bibliotek och kontor

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2022-01-01
Till och med den:

2025-12-31

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  1  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Kontorslokal 3 134

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för 1  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 
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Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign



12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 2 507 200  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 1

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 2

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara 87,3  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds. Sign Sign



21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på 418 30 04-3

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 3

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.

Sid 3 ( 4 )

Nr: 142-4028

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 

39. Särskilda
bestämmelser

Indexbilaga Bilaga: 1

Fastighetsskatteklausul Bilaga: 2

Brandskyddsklausul Bilaga: 3

Ansvarsfördelning brandskydd ( görs upp med verksamheten ) Bilaga: 4

Bilaga: 

Bilaga: 

Bilaga: 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Uddevalla 2021-
Ort/datum:

Uddevalla 2021-

Hyresvärdens namn:

Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Hyresgästens namn:

Uddevalla Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande:

Thomas Aebeloe
Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Nr: 142-4028

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor  ska  %  

eller  kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

 (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
 anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
 stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.

- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
 såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,

nämligen indextalet för oktober månad år  .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärd: Hyresgäst:

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 1

142-4028 Knape 24

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 858500-2366

Uddevalla Kommun 212000-1397

2 507 200 100

2021

Uddevalla 2021- Uddevalla 2021-

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Uddevalla Kommun

Thomas Aebeloe

x
x



INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom

exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
 
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av hyrestillägg för år 2002
 
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999,  somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.

1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
     2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
 
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
 
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Bilaga nr: 1



FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Tillämpligt alternativ markeras med kryss i ruta och ifyllande av nödvändiga uppgifter.

I den mån de delar av fastigheten som utgörs av lokaler blir eller är skattepliktig till fastighetsskatt ska hyresgästen samtidigt med hyran till
hyresvärden betala ersättning för skatten enligt markerat alternativ.

 Hyresgästen ska utöver i avtalet angivet hyresbelopp årligen betala ersättning för sin andel av vid varje

tillfälle utgående fastighetsskatt för lokaler. Hyresgästens andel ska anses vara  procent.

Enligt de regler som gäller vid avtalets tecknande utgör ersättningen vid hyrestidens
början  kronor per år.

 Ersättning som för den andel av fastighetsskatten som belöper på lokalen ingår i det hyresbelopp som har angetts i hyresavtalet

och utgör vid avtalets tecknande  kronor.

Lokalens andel av fastighetsskatten för lokaler ska anses vara  procent. Hyresgästen ska betala

ersättning för sin andel av, efter avtalets tecknande, inträffade ändringar (oavsett skälet till dessa) av fastighetsskatten för lokaler i den mån
skatten överstiger den i hyran ingående ersättningen för fastighetsskatten.

Skulle fastighetsskatten minska eller upphöra så att hyresgästens andel av ersättningen understiger den ersättning som enligt
ovan ingår i den i avtalet angivna hyran ska hyran likväl utgå med minst ursprungligt belopp. Sålunda medför i avtalet
förekommande andra klausuler (t.ex. index) att det totala hyresbeloppet hyresgästen betalar är eller kan vara högre än den i avtalet
angivna hyressumman.

Hyresgästens ovan angivna andel som ska vara oförändrad under hyrestiden har beräknats enligt följande:

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 7B upprättat 1995 och reviderat 2011. Punkt 2 i Anvisningar reviderad 1997. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 2

142-4028 Knape 24

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 858500-2366

Uddevalla Kommun 212000-1397

87.93

123 109

Uddevalla 2021- Uddevalla 2021-

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Uddevalla Kommun

Thomas Aebeloe

x

x
x



FASTIGHETSSKATTEKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar

1.
Klausulen är utformad i juni 1995, dvs före den tidpunkt (normalt den 1 januari 1996) från vilken fastighetsskatt gäller för lokaler. Klausulen har därför en
lydelse som gör att den kan införas i avtal som tecknas innan skatt utgår liksom i avtal som tecknas när skatt faktiskt utgår.

2.
Ersättningen ska kompensera för ökade kostnader i förvaltningen oavsett vem som faktiskt är skattskyldig. Skattskyldig är fastighetsägare/hyresvärd. Om
handelsbolag är fastighetsägare/ hyresvärd var enligt tidigare regler delägarna skattskyldiga. Tillägget skulle givetvis ändå betalas till hyresvärden. Efter
den 1 januari 1997 är däremot handelsbolag som ägare skattskyldigt till fastighetsskatt.

3.
Enligt 19 § hyreslagen ska hyran – med några undantag – vara till beloppet bestämd i hyresavtalet. Om hyrestiden är bestämd och minst tre år gäller
dessutom förbehåll om att hyran ska utgå med belopp som bestäms enligt en "annan beräkningsgrund", t ex indexreglering. Det innebär också att
hyrestiden måste vara bestämd och minst tre år för att hyresvärden ska kunna ta ut kompensation för fastighetsskatt med ett belopp som kan variera allt
efter som skatten ändras. Vidare måste beräkningsgrunden vara angiven i avtalet. Klausulen förutsätter därför att parterna anger hur stor andel av
skatten hyresgästen ska  betala ersättning för. 

Enligt de regler som gäller vid denna klausuls utarbetande utgör skatten en viss procent av taxeringsvärdet för lokaler (både mark och byggnader).
Uppgiften finns redovisad på taxeringsbeskedet. Hyresgästens andel av skatten för lokalen kan bestämmas som förhållandet mellan den area hyresgästen
hyr och uthyrningsbar lokalarea i fastigheten eller som förhållandet mellan hyresgästens hyra och de totala lokalhyrorna i fastigheten. 

Det blir en förhandlingsfråga vilket beräkningssätt parterna väljer. Även andra beräkningsgrunder kan användas. För enkelhetens skull bör dock
hyresgästens andel vara oförändrad under hyrestiden och därmed oberoende av bl a hur skatten fortsättningsvis kan komma att beräknas och eventuella
förändringar i uthyrningsläget. 

Det är lämpligt att på därför avsett ställe ange hur lokalens andel har beräknats. Skulle uppgift om detta inte fyllas i ska det dock inte medföra att
överenskommelsen blir ogiltig. På en fastighet kan finnas olika byggnader med olika värdeår och olika typer av taxeringsenhet (småhusenhet,
hyreshusenhet, industrienhet och specialenhet). Den skatt – för vilken hyresgästen ska betala ersättning – ska endast avse den byggnad där lokalen är
belägen. Med byggnad avses normalt varje byggnadskropp. Behövliga uppgifter kan hämtas från den underrättelse om beslut om allmän
fastighetstaxering som skattemyndigheten skickat till fastighetsägaren. Den fastighetsägare som har problem med att beräkna hyresgästens andel bör ta
kontakt med sin fastighetsägareförening för att få hjälp. 

Fyll i hyresgästens andel!

4.
Klausulen innehåller två alternativ. I det första utgår ersättning för skatten som ett tillägg "vid sidan" om det i avtalet angivna hyresbeloppet. Försvinner
skatten försvinner tillägget automatiskt. Det andra alternativet förutsätter att parterna enas om en viss hyra vari bl a ingår ersättning för den vid tillfället
gällande skatten. Skulle skatten höjas oavsett skälet härtill (t ex höjd skattesats, ökat taxeringsvärde m m) ska hyresgästen dock betala ersättning för den
ökade kostnaden. Skulle skatten försvinna återgår hyran till ursprungsbeloppet, dvs den överenskomna hyran (som inkluderar ersättning för den
inledningsvis gällande skatten som upphört). Givetvis ska hyresgästen alltjämt betala andra förekommande tillägg såsom för indexförändringar, ändrade
bränslekostnader osv.

5.
I den mån hyresgästen ska betala tillägg för fastighetsskatt bör tillägget redovisas separat på hyresavin.

6.
Markera med kryss vilket alternativ som väljs. I det valda alternativet anges hyresgästens andel samt aktuellt belopp. Ange vidare hur hyresgästens andel
beräknats.

Bilaga nr: 2



BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
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§ 4 Dnr KS 2022/00050 

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 
bistånd 2022 

Sammanfattning 

Från och med februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för försörjningsstöd, 
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden. 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd är ett komplement till 
delegationsordningen och innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av 
rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Även vägledande 
bestämmelser innehåller delegationer. Tillsammans med skäliga kostnader för vissa 
andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av 
regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som 
riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga 
kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 
hushållskostnaderna. Riksnormen har sedan flera år tillämpats i Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-11. 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022-03-01. 
Förändringar i vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022. 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt 

bistånd 2022 

Sammanfattning 

Från och med februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för försörjningsstöd, 
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden.  
 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd är ett komplement till 
delegationsordningen och innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av 
rätten till ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Även vägledande 
bestämmelser innehåller delegationer. 
 
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Riksnormen för ett 
hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet 
och de gemensamma hushållskostnaderna. Riksnormen har sedan flera år tillämpats i 
Uddevalla. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-11 
Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022-03-01 
Förändringar i vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022   
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen övertog vissa uppgifter från socialnämnden 

Från och med februari 2020 övertog kommunstyrelsen ansvaret för försörjningsstöd, 
förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden.  
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Vägledande bestämmelser är ett komplement till delegationsordningen 

Dokumentet vägledande bestämmelser är ett komplement till delegationsordningen och 
innehåller de riktlinjer och regler som gäller vid prövning av rätten till ekonomiskt 
bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen mm. Senaste uppdateringen gjordes 2021 och 
en översyn och uppdatering är nu genomförd till 2022. Uppdateringen som gjorts vilar 
på gällande lagstiftning, tillämpliga förarbeten, Socialstyrelsens allmänna råd, 
rättspraxis mm. Vägledande bestämmelser ska vara ett användbart och levande 
dokument och därför ses dokumentet över och uppdateras årligen. I samband med 
översynen ses också delegationsnivåer över. 

Förändringar i dokumentet 

Jämfört med det tidigare dokumentet som KS antog 2021 har inga förändringar 
avseende delegationsnivåer gjorts. Däremot förtydliganden och anpassning till gällande 
lagstiftning, tillämpliga förarbeten, Socialstyrelsens allmänna råd, rättspraxis mm. 
 

Riksnormen 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 
försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och 
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Fastställda belopp 
regleras i Socialtjänstförordningen.  
 
Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader grundar sig på Konsumentverkets 
senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och 
åldersintervaller. Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga 
kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma 
hushållskostnaderna. Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i 
hushållet, ålder på barn och skolungdomar, om barn och skolungdomar äter lunch 
hemma samt om vuxna är ensamstående eller sammanboende.  Riksnormen innehåller 
kostnader för, livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och 
ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. 
Socialtjänstförordningen fastställer inga enskilda belopp för de olika kostnadsposterna, 
utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till administrationen 
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Inledning 

Vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd utgår från social- 

tjänstlagens (SoL) bestämmelser och tillämpliga förarbeten, socialstyrelsens 

allmänna råd, handbok och meddelandeblad samt rättspraxis. 

 
I Uddevalla författningssamling, Reglemente för kommunstyrelsen framgår 

att kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig för vad som i lag sägs om 

socialnämnd rörande försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan 

och akut hemlöshet. Detta innebär att i de avsnitt i Vägledande 

bestämmelser som det hänvisas till nämnd eller socialnämnd avses 

kommunstyrelsen. 
 
Delegation 

Vägledande bestämmelser är ett komplement till kommunstyrelsens dele- 

gationsordning som finns på inblicken (Regler och 

instruktioner/Ärendehantering/ Delegationsordning). Även vägledande 

bestämmelser innehåller delegationer. 

 
Anmälan av delegationsbeslut som fattas med stöd av dessa bestämmelser 

ska ske enligt de anvisningar som finns i delegationsordningen. 

 
Ärenden av principiell beskaffenhet ska underställas kommunstyrelsen även 

om kostnaden ligger inom ramen för delegationen. 
 
Rätten till bistånd 

 
1 kap. 2 § SoL Barnperspektivet 

”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 
bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år.” 

 
Barnets situation ska uppmärksammas vid beslut om ekonomiskt bistånd. 

Vid beslut som har allvarliga konsekvenser för barn t.ex. bostadsbyte och 

avstängning av el är det särskilt viktigt att dokumentera vilka överväganden 

som gjorts utifrån barnperspektivet och hur detta påverkat bedömningen av 

ärendet. 
 
4 kap. 1 § SoL Biståndsrätten, försörjningsstöd och livsföring i övrigt 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till 
försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till 
arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den 
enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till 
arbetsmarknadens förfogande. 
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Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn 
inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut 
avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 
leva ett självständigt liv.” 

 
Försörjningsstödet är avsett att vara ett yttersta skyddsnät för personer med 

tillfälliga ekonomiska bekymmer. Det är endast den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt som har rätt 

till bistånd för sin försörjning. I lagtexten markeras den enskildes eget 

ansvar att efter förmåga bidra till sin försörjning. Den som kan arbeta är 

skyldig att söka arbete. Denna skyldighet gäller i första hand heltidsarbete. I 

skyldigheten att arbeta ingår också att delta i arbetsmarknadspolitiska och 

arbetsrehabiliterande åtgärder. För invandrare gäller även krav på 

deltagande i SFI-undervisning och särskilda åtgärder för målgruppen. Varje 

person ska bemötas och bedömas utifrån sina förutsättningar. 

 
Den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står till buds 

för att försörja sig själv. Det innebär t.ex. att söka de generella förmåner och 

ersättningar som kan utgå. Banktillgodohavanden och andra lätt realiserbara 

tillgångar bör som regel även tas i anspråk innan rätt till försörjningsstöd 

inträder. 

 
Vid behovsprövningen beaktas den samlade ekonomiska förmågan hos dem 

som lever i en hushållsgemenskap. Man kan inte begära att den enskilde när 

det gäller ekonomiskt bistånd ska vända sig till andra närstående än dem i det 

egna hushållet, innan rätt till bistånd inträder. Gällande barns tillgångar se 

sid. 26. 

 
Det bistånd som lämnas ska vara av en sådan omfattning att den enskilde 

tillförsäkras en skälig levnadsnivå och får möjlighet att leva ett självständigt 

liv. 
 
Bistånd till livsföring i övrigt 

Med begreppet livsföring i övrigt avses alla de olika behov som den enskilde 

kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av 

försörjningsstödet. Det kan vara fråga om bistånd till läkarvård, tandvård, 

glasögon, möbler, husgeråd, m.m. 
 
4 kap. 2 § SoL Bistånd utöver skälig levnadsnivå 

”Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns 
skäl för det.” 
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Bestämmelsen ger kommunen befogenhet, men ingen skyldighet, att utge 

bistånd i andra fall än vad som omfattas av 4 kap. 1 §. Nämnden får således 

bevilja bistånd utöver skälig levnadsnivå. Den enskildes ansökan om bistånd 

ska däremot alltid prövas med stöd av bestämmelserna om rätten till bistånd 

enligt 4 kap. 1 § SoL. Beslut enligt 4 kap 2 § SoL är ej överklagningsbara 

med förvaltningsbesvär. 

 
Ekonomiskt bistånd som beviljas med stöd av denna paragraf kan åter- 

krävas. Detta förutsätter att det av beslutet framgår att biståndet beviljats 

med villkor om återbetalning. Beslutet ska vara skriftligt och de omstän- 

digheter som återbetalningsskyldigheten grundas på ska framgå av beslutet. 
 
4 kap. 3 § SoL Försörjningsstöd 

”Försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för 

 
1. livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 
hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift, 
2. boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i 
fackförening och arbetslöshetskassa. 

 
Skäliga kostnader enligt första stycket 1 skall i enlighet med vad regeringen 
närmare föreskriver beräknas enligt en för hela riket gällande norm 
(riksnorm) på grundval av officiella prisundersökningar av olika 
hushållstypers baskonsumtion. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, 
skall socialnämnden dock beräkna dessa kostnader till en högre nivå. 
Nämnden får också i ett enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå, 
om det finns särskilda skäl för detta.” 

 
Riksnormen regleras i 2 kap. 1 § Socialtjänstförordningen. Kommunen 

tillämpar riksnormen. 
 
Punkt 1 - Riksnormen 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 

samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna. 

 
De personliga kostnaderna för barn och ungdomar 0–20 år är uppdelade i 

åtta åldersgrupper. Ålderskategorin 19–20 år avser grundskole- och 

gymnasiestuderande ungdomar som föräldrarna har underhållsskyldighet 

för. För vuxna, ej studerande, från 19 år är posten för personliga kostnader 

uppdelad på ensamstående och samboende. Riksnormen tar hänsyn till om 

barn under 7 år har tillgång till fri lunch fem dagar per vecka inom t.ex. 

förskolan och skolan. Alla skolbarn förutsätts ha fri lunch. Det gäller även 

gymnasieskolan. Normen är densamma oavsett om det är skoltid eller ej. 

Den anses täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro. 
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För samboende gäller ett särskilt normbelopp. Med samboende avses makar, 

registrerade partner samt sådana sambor som avses i Sambolagen. För en 

vuxen person – inklusive vuxna barn som bor kvar hemma – som inte kan 

betraktas som samboende men som ingår i en hushållsgemenskap med flera 

personer, beräknas normen som personliga kostnader för ensamstående samt 

dennes andel av hela hushållets gemensamma kostnader. 

 
De gemensamma hushållskostnaderna baseras på antal medlemmar i hushållet 

och anges för hushåll på upp till sju personer. Kostnadsökningen för hushåll 

med fler än sju personer beräknas vara lika stor per person som skillnaden 

mellan kostnaden för ett hushåll med sju personer jämfört med ett hushåll 

med sex personer. Med hushållsgemenskap avses att två eller flera personer 

stadigvarande bor i samma bostad och har gemensam ekonomi i sådan 

utsträckning att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar utnyttjas. För 

tillämpningen av normen i denna del behöver det inte vara fråga om att 

hushållsmedlemmarna har ekonomiskt ansvar för varandra (jfr avsnitt 2, 

Bistånd till olika grupper). Inneboende har normalt inte hushållsgemenskap 

med bostadsinnehavaren. 
 
Personliga kostnader 

Livsmedel: Hemlagad, näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. Vissa 

halvfabrikat ingår, allt matbröd köps. För ensamhushåll beräknas en något 

högre kostnad med hänsyn till att det oftast är dyrare med små 

förpackningar. 

 
Riksnormen ger möjlighet att differentiera utbetalningarna för barn under 7 

år beroende på om barnet har fri lunch utanför hemmet, t.ex. i 

barnomsorgen, fem dagar i veckan eller äter alla mål hemma. Den lägre 

normen används inte när barnet är frånvarande på grund av lov, sjukdom 

eller liknande och äter hemma. Avdrag får inte göras slentrianmässigt utan 

hänsyn ska tas till varje individs unika situation. Avdrag bör t.ex. inte göras 

när det gäller barn som av religiösa, medicinska eller andra speciella skäl 

inte har möjlighet att utnyttja de fria måltider som skolan och barnomsorgen 

erbjuder. För barn som vistas maximalt 15 timmar per vecka inom 

barnomsorgen tillämpas den högre normen för åldersgruppen (alla mål lagas 

hemma). 

 
Kläder och skor: Täcker det vardagliga klädbehovet för hela året. Även 

kostnader för kemtvätt, skoreparationer och en del tillbehör som väska, 

klocka och paraply ingår, se även sid. 84. 

 
Lek och fritid: Aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. Det 

gäller både inomhus- och utomhusaktiviteter, viss motion och kul- 

turaktiviteter. För äldre barn gäller t.ex. kostnader för att gå på bio, lyssna 

på musik, läsa böcker, dansa/gå på diskotek och besöka simhall. För yngre 

barn ingår leksaker, spel, pussel, böcker biobesök m.m. I posten ingår också 
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cykel inklusive cykelhjälm, skidutrustning för längdåkning och skridskor. För 

de barn som saknar cykel tillämpas ett generöst förhållningssätt vid ansökan. 

För yngre barn räknar man med att cykel och skridskor köps begagnade. 

Kostnader för semester och dyrare hobbys ingår inte, se även sid 

84-86. 

 
Hälsa och hygien: Avser kostnader för den personliga hygienen som tvål, 

tandkräm, hårvård, blöjor, mensskydd m.m. Kostnad för preventivmedel 

ingår inte, men omfattas av högkostnadsskyddet. 

 
Barn- och ungdomsförsäkring: Posten avser sjukdomsförsäkring för alla 

ålderskategorier från 0 år t.o.m. 20 år (19–20 år = grundskole- eller 

gymnasiestuderande). Information om kommunens olycksfallsförsäkring för 

förskolebarn och skolelever finns på: http://www.uddevalla.se/omsorg-och- 

hjalp/trygg-och-saker/forsakringar/olycksfallsforsakring.html?vv_hit=true 
 

Gemensamma hushållskostnader 

Förbrukningsvaror: Kostnader för rengöring, vård och skötsel av bostaden 

samt klädvård t.ex. diskmedel, tvättmedel, dammsugarpåsar, glödlampor 

och skokräm. 

 
Dagstidning, telefon, m.m. En ettårsprenumeration på daglig tidning, 

abonnemangs- och samtalsavgift för fast och mobil telefon, samt 

brevpapper, kort och frimärken. 
 
Särskilda skäl till förhöjt resp. sänkt försörjningsstöd 

Riksnormen får frångås om särskilda skäl föreligger. Rätt till ett högre belopp 

kan t.ex. föreligga när sökanden av medicinska skäl är i behov av specialkost, 

som är dyrare än vanlig kost. Kost för diabetiker medför i normalfallet inga 

merkostnader, se även sid 59. Om sökanden av rörelsehinder eller andra skäl 

har svårigheter att upprätthålla kontakt med andra kan nivån behöva höjas för 

att täcka extra utgifter för telefon och tidningar, om dessa utgifter inte täcks 

av annat särskilt stöd, t.ex. handikapp- ersättning/merkostnadsersättning. 

 
En sänkning av nivån kan komma ifråga bl.a. när sökanden hamnat i vad 

som i rättspraxis kallas akut nödsituation eller akut nödläge och endast är i 

behov av tillfälligt bistånd för att reda upp situationen. 
 
Punkt 2 – Övrigt försörjningsstöd 

Under punkt 2 anges de poster som ingår i begreppet övrigt försörjnings- 

stöd. Posterna har inte schabloniserats på grund av stora lokala och 

individuella skillnader, vilket innebär att försörjningsstöd beviljas efter en 

individuell skälighetsbedömning. Utgångspunkten bör vara vad en 

låginkomsttagare normalt har möjlighet att kosta på sig. 

http://www.uddevalla.se/omsorg-och-
http://www.uddevalla.se/omsorg-och-
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Matnorm 

Matnorm, med skäliga tilläggsbelopp, ska tillämpas vid tillfälligt behov av 

ekonomiskt bistånd av akut karaktär och för personer som inte har förmåga 

att sköta sin ekonomi. Det kan t.ex. gälla sökande som på grund av missbruk 

eller överkonsumtion inte klarar att hantera riksnormen. Matnorm bör i 

tillämpliga fall kombineras med erbjudanden om andra former av bistånd som 

budgetrådgivning och rehabiliterande insatser. Matnormen motsvaras 

av de i riksnormen ingående posterna för livsmedel, hälsa och hygien samt 

förbrukningsvaror. 
 
Norm för umgängesbarn 

Normen för umgängesbarn omfattar de i riksnormen ingående posterna för 

livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien samt förbrukningsvaror, beräknad 

efter skillnaden mellan hushåll med 2 och 3 personer och gäller barn upp till 

18 år. 
 
4 kap. 4 § SoL Villkor om deltagande i kompetenshöjande verk- 

samhet 

Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid 
ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 
ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig 
själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska 
utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar. 

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 
enligt första stycket. 

 
4 kap. 5 § Nedsättning av försörjningsstöd 

”Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller 
annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt 
försörjningsstöd vägras eller nedsättas. Detsamma gäller om han eller hon 
utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande 
verksamheten.” 

 
Godtagbara skäl för att inte vilja delta kan t.ex. vara att den föreslagna 

verksamheten är olämplig med hänsyn till den enskildes personliga för- 

utsättningar. Det bör dock höra till undantagen att sådan invändning behöver 

godtas eftersom praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten ska ingå 

som ett led i en längre syftande plan som den enskilde förutsätts medverka 

till. Godtagbara skäl för att utebli från verksamheten kan t.ex. 

vara sjukdom hos den enskilde själv eller hos hemmavarande barn, besök 

hos arbetsförmedling eller studievägledare etc. 
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Om skälen inte kan accepteras bör i första hand försörjningsstödet sättas 

ned. Endast i undantagsfall bör försörjningsstöd helt vägras. Det kan t.ex. 

drabba personer som upprepade gånger uteblir och inte bättrar sig trots 

upprepade samtal och andra åtgärder. Även i dessa fall gäller kommunens 

yttersta ansvar. 

 
Av 16 kap. 3 § första stycket SoL, framgår att ett beslut om vägran eller 

nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap. 5 § kan överklagas. 
 
Utbetalningsperiod och utbetalningssätt 

Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd ska betalas ut månadsvis, direkt till 

den enskildes bankkonto i första hand. Bistånd till avgift för innehav av 

bankkort och internetbank medräknas som en godtagbar utgift då 

internetbank är en förutsättning för att skaffa bankID. BankID krävs för att 

bl a kunna göra en e-ansökan om försörjningsstöd. En årsavgift på 250 

kronor avseende bankkort alternativt 450 kronor för både bankkort och 

internetbank kan tjäna som riktlinje. 

 
Då ansökan avser en annan period än kalendermånad bör försörjningsstödet 

beräknas från och med tidsbeställningsdagen eller från och med den dag som 

preciserats i ansökan i de fall den infaller efter tidsbeställningen. 

 
I vissa fall kan det finnas skäl att göra undantag. Det kan gälla vid 

utbetalning av bidrag till hyresskuld, begravningskostnad och vid inköp av 

hemutrustning etc., som andra lösningar kan prövas. I första hand gäller 

detta personer som visat oförmåga att handskas med pengar. Rekvisitioner 

bör endast användas i undantagsfall när mycket speciella omständigheter 

föreligger. Om den enskilde inte lämnar sitt medgivande till förfarandet, 

föreligger besvärsrätt och besvärshänvisning ska lämnas. 

 
I mycket speciella fall finns möjlighet att använda kontantkort, t ex vid: 

 Nyanlända utan fullständigt personnummer 

 VIN-ärenden. (våld i nära relation) 

 Försenad utbetalning av försörjningsstödet pga. fel vid handläggning 

el. dyl. 

 Akut situation avseende okända ärenden. 
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Normer 
 
 
 

Riksnormen 2022 
 
Matnorm 

 
Norm för umgängesbarn 

 
Norm för fickpengar vid institutionsvård 

 

 

Riksnormen regleras i 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen. 

 
Matnormen omfattar posterna livsmedel, hygien samt förbrukningsvaror. 

 
Normen för umgängesbarn omfattar posterna livsmedel, lek och fritid, hälsa och hygien för 

respektive barn samt posten förbrukningsvaror, beräknad efter skillnaden mellan hushåll med 

två och tre personer. 

 

Fickpengar vid institutionsvård är 50 % av basbeloppet delat med 12, (2 012 kr 2022). 

Se även sid 52. 
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Konsumentverkets underlagssummor för de olika utgiftsposter som 

ingår i riksnormen 
 

Personliga kostnader, budgetposternas storlek i kronor fr.o.m. 1 januari 2022 
 

  
BARN OCH UNGDOMAR 

 
VUXNA 

 Under 

1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år Ensam- 

stående 

Sam- 

boende 

Livsmedel 

ej lunch 5 dgr/v. 
890 950 102

0 

1130  

Livsmedel 

barn i 

skolåldern 

 1 610 1865 2205 2205   

Livsmedel alla 

mål lagas hemma 
1020 1 150 1200 1400  1955 3260 

Kläder/skor 425 535 555 565 665 700 740 750 560 1 110 

Fritid/lek 140 230 250 360 650 750 770 790 420 830 

Hygien 575 505 145 95 125 205 265 265 275 600 

Barn- och 

ungdomsförsäk

r. 

60 60 60 60 60 60 60 60   

 

SUMMA 
 

Fri lunch 5 dgr/v. 2 090 2280 2030 2210  

Barn i skolåldern  3110 3580 4040 4 070  

Alla mål 

lagas hemma 
2200 2480 2210 2480  3210 5 800 

 

Barn och ungdomar i 7-20 år förutsätts ha fri skollunch. 
 

GEMENSAMMA HUSHÅLLSKOSTNADER 
 

  
Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. För varje ytter- 

ligare person 

Förbrukningsvaror 180 210 320 360 420 500 520 20 

Dagstidning, telefon 

mm. 
860 940 1 130 1 280 1 470 1 640 1 790 150 

SUMMA 1040 1150 1 450 1 640 1 890 2 140 2 310 170 

 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga 

medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna. För personer 

som inte är att anse som samboende men ingår i hushållsgemenskap med flera personer, 

beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av gemensamma 

kostnader för hushållet och 

antalet medlemmar i hushållet. Tänk på att kompensera/reducera gemensamma hushållskostnader  

vid växelvis boende. 
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Riksnormen – olika bidragsperioder 
Summa personliga kostnader – fri lunch 

 

 Under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 

1 månad 2 090 2280 2030 2210 

½ månad 1045 1140 1015 1105 

7 dagar 482 526 468 510 

1 dag 70 75 67 73 
 

 
Summa personliga kostnader – barn 0–6 år intar alla måltider i hemmet och barn 

och ungdomar 7-18 år har fri skollunch 
 

 Under 

1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 

år 

19-20 

år 

Ensam- 

stående 

Sam- 

boende 

1 månad 2200 2 480 2210 2480 3110 3580 4040 4 070 3 210 5 800 

½ månad 1100 1 240 1105 1 240 1555 1780 2020 2 035 1 605 2 900 

7 dagar 508 572 510

4 

572 718 826 932 939 741 1 338 

1 dag 73 82 73 82 102 118 133 134 106 191 
 
 

Summa gemensamma kostnader 
 

  
Antal medlemmar i hushållet 

 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. För varje 

ytterligare 

person 

1 månad 1 040 1 150 1 450 1 640 1 890 2 140 2 310 170 

½ månad 520 575 725 820 945 1 070 1 155 85 

7 dagar 240 265 335 378 436 494 533 40 

1 dag 34 38 48 54 62 70 76 6 
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Matnorm – innefattar posterna livsmedel, hälsa och hygien samt 

förbrukningsvaror 
 

Personliga 

kostnader 

Under 

1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 år 19-20 år Ensam- 

stående 

Sam- 

boende 

Livsmedel 

ej lunch 5 dgr/v. 

890 950 102

0 

1130       

alla mål lagas 

hemma 

102

0 

1150 1200 1400     1955 3260 

barn i skolåldern     1610 1865 2205 2205   

Hälsa och hygien 575 505 145 95 125 205 265 265 275 600 

Summa personliga 

kostnader 

          

utan lunch 5 dgr/v. 1 465 1 455 1 165 1 225       

med lunch 
(hemlagad) 

1595 1 655 1 345 1 495     2 230 3 860 

 
Barn i skolåldern 

    1 735 2 070 2 470 2 470   

 
 

Matnorm - olika bidragsperioder 
 

Summa personliga 

kostnader utan 

(=fri) lunch 

Under 

1 år 

1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 

år 

11-14 

år 

15-18 

år 

19-20 år Ensam- 

stående 

Sam- 

boende 

1 månad 1 465 1 455 1 165 1 225 1 735 2 070 2 470 2 470   

½ månad 733 728 583 613 868 1 035 1 235 1 235   

7 dagar 338 336 269 283 400 478 570 570

5 

  

1 dag 48 48 38 40 57 68 81 81   

Summa personliga 

kostnader med 

lunch (hemlagad) 

          

1 månad 1 595 1 655 1 345 1 495     2 230 3 860 

½ månad 798 828 673 748     1 115 1 930 

7 dagar 368 382 310 345     515 891 

1 dag 52 54 44

3 

49     73 127 
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 Antal medlemmar i hushållet 

Förbrukningsvaror 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. För varje ytter- 

ligare person 

1 månad 180 210

0 

320 360 420 500 520 20 

         

7 dagar 42 48 74 83 97 115 120 5 

1 dag 6 7 11 12 14 16 17 1 

 

Norm för umgängesbarn - belopp per dag 
 

 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 

Livsmedel, fri lunch        

Barn i skolåldern        

Livsmedel, hemlagad lunch        

Fritid/lek        

Hygien        

Förbrukningsvaror *        

Summa poster 

fri lunch 
       

Summa poster 

barn i skolåldern 
    86 101 115 

Summa poster 

hemlagad lunch 
64 73 60 69    

 
 
 
 

Norm för fickpengar vid institutionsvård 2022 
 

 

 Kronor 

per månad 2012 

per vecka 464 

per dag 66 
 

 
 

Fickpengarna är avsedda att täcka de vanliga levnadsomkostnaderna som kläder, tvätt, hygienartiklar, 

telefonkostnader, sjukvårdskostnader, läkemedel, tandvård, resor etc. Omfattande tandvårdskostnader 

prövas särskilt. 
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Fastställande av biståndsbehov 

Rätten till bistånd ska alltid prövas individuellt. Det kan finnas skäl att vid 

en helhetsbedömning såväl över- som underskrida antagna normer. 

 
Vid beräkning av biståndet läggs normbeloppen för de familjemedlemmar 

som ingår i hushållet samman med ev. tilläggsbelopp. Därefter dras 

familjens sammanlagda inkomster från summan varefter nettobehovet täcks 

genom bistånd. Förfarandet förutsätter att det föreligger under- 

hållsskyldighet mellan hushållsmedlemmarna. Barn har t.ex. inte för- 

sörjningsskyldighet gentemot föräldrar (se Föräldrabalken) och inte heller 

syskon har försörjningsskyldighet gentemot varandra. 

 
I normalfallet avräknas de inkomster som utbetalats under kalendermånaden 

närmast före ansökningsmånaden. Vid nya ansökningar tas i normalfallet 

hänsyn till ansökningsmånaden samt två månader tillbaka. 
 
Bedömnings- och beräkningsunderlag 

Det krävs ett visst besluts- och beräkningsunderlag för att kunna avgöra om 

sökanden har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL. Om sökanden på 

handläggarens begäran inte kommer in med de uppgifter som behövs eller 

motsätter sig att handläggaren tar nödvändiga kontakter, bör ansökan 

vanligtvis kunna avslås. 
 
Inkomster och tillgångar 

 
Inkomster 

Alla skattepliktiga ersättningar liksom de flesta även icke skattepliktiga 

socialförsäkringsförmåner räknas som inkomst. Det är nettoinkomsten dvs. 

inkomsten efter avdrag för preliminär skatt som ligger till grund för 

beräkningen. Exempel på inkomster och ersättningar som räknas är: 

- arbetsinkomst 

- a-kassa/alfa-kassa 

- aktivitetsstöd 

- sjukpenning, rehabiliterings-, aktivitets- och sjukersättning, 

vårdbidrag/omvårdnadsbidrag 

- föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning 

- pensionsförmåner och livränta 

- etableringsersättning 

- studiestöd, (dock ej extra tillägg) 

- äldreförsörjningsstöd 

- barnbidrag inkl. flerbarnstillägg 

- underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd till barn 

- handikappersättning (ej merkostnad) /merkostnadsersättning 

- bostadsbidrag, bostadstillägg, och boendetillägg 

- bostadsersättning och etableringstillägg för nyanlända 

- familjehemsersättning (arvodesdel) 

- inkomst av kapital, fondmedel 
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- hyresinkomst 

- traktamente 

- skatteåterbäring, erhålls från och med april månad 

- insättning på bankkonto, även swishinsättning 

- arv 

- vinst 

- skadestånd 

 
Extra tillägg till studiebidrag räknas inte som inkomst och reducerar inte 

biståndet, däremot är den del av vårdbidraget/omvårdnadsbidraget som 

avser merarbete en skattepliktig inkomst som reducerar biståndet. 
 
Skattejämkning 

I de fall då sökande blir biståndsberättigad på grund av t ex höga kostnader 

för arbetsresor, eller annat som berättigar till sänkt skatt, ska den sökande 

hänvisas att söka skattejämkning hos Skatteverket. 
 
Socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar 

Sökanden ska informeras om samhällets olika förmåner, stöd och ersättningar 

som han själv och ev. övriga medlemmar i hushållet kan ha rätt till men inte 

ansökt om. Generella förmåner och ersättningar måste utnyttjas innan bistånd 

kan komma i fråga. Sökanden kan inte avstå från underhållsstöd, 

bostadsbidrag, föräldrapenning etc. och istället hävda rätt till bistånd. Var 

uppmärksam på att ersättningar är rimliga i förhållande till sökandes 

situation. En sänkning av inkomsten eller utökat barnantal kan i vissa fall 

medföra att bostadsbidraget höjs. 
 
Nedsättning av kommunala avgifter m.m. 

Innan rätten till försörjningsstöd avgörs bör man, i förekommande fall, 

klarlägga om t.ex. förbehållsbelopp via kronofogden vid utmätning eller avgifter 

för sociala tjänster, barnomsorg etc. är korrekta i förhållande till sökandens 

ekonomiska förhållanden. Finns det förutsättningar att höja 

förbehållsbeloppet eller 

sänka avgifterna, bör sökanden hänvisas till att begära detta. I avvaktan på 

att en korrigering görs bör den sökande få försörjningsstöd. Vid dubbelhyra i 

samband med flyttning till särskilt boende kan sektionschef vid 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sektion vuxen och 

funktionshinder bevilja ekonomiskt bistånd under max tre månader, se sid. 

50. 
 
Avdrag vid ogiltig frånvaro 

Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Vid bedömning av rätt till 

bistånd vid frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på 

arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen, för t ex inskrivna på 

SFI, jobbcentrum, i arbetsmarknadsåtgärd, vid tillfällig och kortvarig 

frånvaro beräknas på de vuxnas personliga kostnader samt hyran, som 

sammanräknas och delas med 1/20 per frånvarodag. 
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Överskjutande inkomst från tidigare månad 

 
Nybesök 

Det är den bidragssökandes situation vid ansökningstillfället och under den 

tid som hjälpen avser, som ska ligga till grund för behovsprövningen vid 

nyansökan, dvs. ansökan om bistånd från någon som inte tidigare uppburit 

bistånd. Har den sökande haft kännedom om bidragsnivån och hur tillgångar 

och tidigare inkomster påverkar rätten till bistånd ska detta beaktas vid 

biståndsprövningen. 

 
Om den sökande ej känt till bidragsnivån och hur tillgångar påverkar rätten 

till bistånd, men senaste perioden före ansökningstillfället haft inkomster till 

sin försörjning med ett betydande normöverskott och haft kännedom om att 

inga mer inkomster var att vänta borde den enskilde planerat sin ekonomi. I 

dessa situationer beaktas tidigare tillgångar vid prövning om rätten till 

försörjningsstöd. Normaltiden för att beakta tidigare inkomster är 

innevarande månad samt två ytterligare månader bakåt. Om den uppkomna 

situationen inte kunnat förutses finns det normalt inte anledning att ta 

hänsyn till inkomster som har förvärvats och förbrukats före 

ansökningstillfället. 
 
Löpande försörjningsstöd 

Den som uppbär bistånd ska ha informerats om att inkomster som 

retroaktivt barnbidrag, återbetalning av överskjutande skatt, arv, vinster, 

swishinsättningar etc. räknas som inkomst vid ansökan om bistånd. Om 

informationen givits och sökanden inte beaktat detta, kan ansökan avslås 

med motivering att erforderliga medel funnits. 

 
Den som löpande uppbär bistånd ska informeras om att inkomster som 

överstiger normen ena månaden, reducerar biståndet kommande månad eller 

månader. Om den sökande är förtrogen med de regler som gäller vid 

överskjutande inkomst kan längre period beaktas. 
 
Barns arbetsinkomster och tillgångar 

Om hemmavarande barn/skolungdomar har inkomster av eget arbete ska 

den del av inkomsten som understiger ett helt basbelopp per kalenderår ej 

beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd. Eventuellt överskott ska 

reducera den unges andel av familjens norm. Tänk på att den unges 

eventuella skatteåterbäring från arbete ska medräknas i det beloppet. 

 
Barn kan ha upp till 15 % av basbeloppet sparat (7 245 kr 2022) utan att detta 

påverkar försörjningsstödet. I de fall barn har tillgångar till ett större värde 

ska dessa avräknas mot barnets del av normen (ej bostadskostnad). Inte heller 

bör underårigas tillgångar, som föräldern inte har möjlighet att förfoga över, 

påverka en förälders rätt till försörjningsstöd. Detta gäller t.ex. 
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bankmedel som står under överförmyndarens kontroll, om överförmyndaren 

inte ger sitt samtycke till uttag. 
 
Övergång från yngre till äldre åldersgrupp 

Barn födda dag 1–15 i månaden flyttas upp i högre åldersgrupp samma 

månad som aktuell ålder uppnås medan barn födda dag 16-31 flyttas upp 

först påföljande månad. 
 
Traktamente 

Traktamenten räknas som inkomst. De utgifter som traktamentet är avsett att 

täcka ska verifieras och återstoden avräknas från bruttobehovet. 
 
Förskott på inkomster och bidrag 

Försörjningsstöd kan utgå i väntan på sökt förmån/ersättning såsom t ex 

underhållsstöd, bostadsbidrag, sjukförsäkringsförmån. Biståndet beviljas 

som förskott på förmån. När ersättningen utbetalas från Försäkringskassan 

och den inte täcker det belopp som socialnämnden framställt begäran om, 

kan eftergift beviljas. 

 
Delegat: Socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef och 

avdelningschef AMA 
 
Förskott på lön etc. 

Underskott som uppstår på grund av förskott på lön etc. ska inte täckas med 

bistånd. Förskottet ska räknas som inkomst då det normalt skulle ha betalats 

ut. 

 
Undantag kan göras om utredningen klart visar att sökanden begärt förskott 

av godtagbara skäl och pengarna använts till ändamål som kan beaktas vid 

biståndsprövningen. 

 
Hushåll som kommit in i en ond cirkel med ständiga förskott bör erbjudas 

ekonomisk rådgivning. 
 
Förskott på statlig lönegaranti vid konkurs 

Arbetstagare som inte får/fått lön på grund av att arbetsgivaren gått i 

konkurs kan få ersättning från staten enligt lönegarantilagen. 

Konkursförvaltaren kan lämna uppgift om lönegaranti kan utgå och vilken 

länsstyrelse som kommer att handlägga utbetalningen av lönegarantin. 

Tingsrätten kan lämna upplysning om vem som är konkursförvaltare. 

 
Efter sedvanlig prövning kan bistånd utgå som förskott på lönegarantin 

(9 kap. 2 § SoL). 
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Bostadsbidrag 

Försäkringskassan kan bevilja bostadsbidrag till barnfamiljer med barn under 

18 år eller barn över 18 år som går i grund- eller gymnasieskola, är folkbok- 

förd på adressen samt har ett hyreskontrakt i första eller andra hand eller äger 

bostaden. Även unga under 29 år kan vara berättigade till bostadsbidrag 

beroende på inkomst, boendekostnad och bostadens storlek. Om det finns 

särskilda skäl kan Försäkringskassan göra undantag från folkbokförings- 

kravet. Undantagen är: att den enskilde ska bo kortare tid än ett år i bostaden 

och i normalfallet inte blir folkbokförd på adressen eller om den enskilde 

riskerar att bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier och 

därför har s.k skyddad folkbokföring. 

 
Enligt Försäkringskassan är det möjligt att få bostadsbidrag för inneboende 

även om den enskilde inte har någon boendekostnad. Kravet är att den som 

ansöker har vårdnaden om barnet och att vårdnadshavaren och barnet är f 

olkbokförda på adressen. Det kallas ”särskilt bidrag för hemmavarande 

barn”.  
 
Bostadstillägg 

Försäkringskassan kan bevilja bostadstillägg om den enskilde är bosatt i 

Sverige och uppbär aktivitetsersättning eller sjukersättning. Bostadstillägg 

kan även utgå om den enskilde får pension eller invaliditetsförmån från ett 

annat EES-land eller Schweiz. Utgångspunkten är att den enskilde har en låg 

inkomst och kostnader för bostaden. För ålderspensionärer utbetalas 

bostadstillägget från Pensionsmyndigheten. 
 
Boendetillägg 

Den som har fått tidsbegränsad sjukersättning under maximal tid få kan få sk. 

boendetillägg. Detta gäller det även den vars aktivitetsersättning upphör på 

grund av att han eller hon fyller 30 år. Boendetillägget har tillkommit för att man 

ska kunna få ett i stort sett oförändrat inkomstskydd när man inte längre kan få 

sjukersättning eller aktivitetsersättning och bostadstillägg. Boendetillägget är ett 

tillägg till sjukpenning, sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och 

rehabiliteringspenning i särskilda fall. Den som har rätt till bostadstillägg har 

inte rätt till boendetillägg. Boendetillägg är en bosättningsbaserad skattefri 

månadsersättning. 
 
Bostadsersättning och etableringstillägg för nyanlända 

Ensamstående utan barn som har etableringsersättning och bor ensam i egen 

bostad kan beviljas bostadsersättning av Försäkringskassan. Med egen bostad 

menas hyreskontrakt i första eller andra hand eller att den enskilde äger en bostad 

och man måste vara folkbokförd på adressen. Den som bor inneboende eller delar 

bostad med någon annan kan inte få bostadsersättning. Man kan ansöka om 

bostadsersättning även om man får bostadsbidrag eller bostadstillägg men då 

minskas bostadsersättningen med motsvarande belopp. 
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Barnfamiljer som har etableringsersättning omfattas av samma regler som 

andra barnfamiljer, dvs de kan beviljas bostadsbidrag. Den som har 

etableringsersättning, och har barn som bor tillsammans med sig, kan få ett så 

kallat etableringstillägg som är ett ”barntillägg”. Detta beviljas barnfamiljer 

och är inte knutet till familjens bostadskostnad. 
 
Föräldrapenning 

Föräldrapenning utgår i samband med barns födelse eller adoption. 

Föräldrapenning betalas ut tidigast från och med den 60:e dagen före den 

beräknade tidpunkten för barnets födelse, men krav kan ej ställas om uttag 

före barnets födelse. Föräldrapenning får tas ut till dess barnet fyllt 12 år eller 

slutar i årskurs 5. Information om föräldrapenning finns på 

www.forsakringskassan.se. 
 
Om ett barn blir bosatt i Sverige innan det fyller 1 år erhålls 480 dagar med 

föräldrapenning. Om barnet är 1 år eller mer när det bosätter sig i Sverige 

betalas föräldrapenning ut i högst 200 dagar för barnet. Om barnet är 2 år 

eller mer när det bosätter sig i Sverige betalas föräldrapenning ut i högst 100 

dagar för barnet. För de som till Sverige från ett annat land i EU/EES eller 

Schweiz gäller andra regler. Information om detta lämnas av 

Försäkringskassans kundcenter. 

 
Föräldraförsäkringen är ett stöd för föräldrar att kombinera arbete med 

föräldraskap. 

 En arbetslös person bör inte tvingas utnyttja ersättningsdagar 

medföräldrapenning före barnets födelse. 

 En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra 

veckors föräldrapenning (28 dagar) fram till det år under vilket 

föräldrapenningen senast kan tas ut. 

 Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med 

lägre lön, bör kunna använda sig av sin möjlighet (halva föräldra- 

penningstiden) att vara hemma med sitt barn. 

 
Försörjningsstöd kan beviljas som komplement till föräldrapenning under 

förutsättning att sökanden utnyttjar möjligheten att ta ut hel föräldrapenning 

sju dagar per vecka. Försörjningsstöd ska inte beviljas för att kompensera 

inkomstbortfall som uppstår när en förälder partiellt utnyttjar föräldra- 

ledigheten. Om inte särskilda skäl föreligger ska sökanden ställa sig till 

arbetsmarknadens förfogande när den sjukpenninggrundande föräldra- 

penningen utnyttjats. 

 
Föräldrar med små barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna 

arbeta. Kommunen erbjuder barnomsorg fr.o.m. 1 års ålder. Endast barn 

med behov av särskilt stöd placeras före 1 års ålder. Den enskilde ansvarar 

för att planera återgång i arbete efter föräldraledighet. Anmälan om behov 

http://www.forsakringskassan.se/
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av barnomsorgsplats ska ske senast när barnet är 6 månader. Ansökan kan 

skickas in tidigare, men ködatum räknas sex månader från det datum den 

enskilde är i behov av plats för sitt/sina barn. Det är ej godtagbart att tacka 

nej till erbjuden plats inom barnomsorgen pga. att plats önskas på särskild 

förskola eller särskilt familjedaghem. 
 
Tillfällig föräldrapenning 

Tillfällig föräldrapenning kan bl.a. utbetalas när en förälder eller annan 

avstår från arbete för att vårda sjukt barn, besöker sjukvårdsinrättning, 

specialskola etc. Den tillfälliga föräldrapenningen betalas ut tills barnet fyller 

12 år. I vissa fall kan ersättning betalas ut för barn upp till 16 år. För barn 

som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) gäller särskilda regler. Information om regelverket finns på 

www.forsakringskassan.se. 
 

Ersättning till nybliven pappa 

En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning med tillfällig föräld- 

rapenning (20 dagar vid tvillingfödsel eller när två barn adopteras) i samband 

med barns födelse eller adoption. Pappan kan använda dagarna för att vara 

med vid förlossningen, delta i vården av det nyfödda barnet, vårda äldre barn 

i familjen under mammans BB-vistelse eller sköta hemmet. Dagarna kan tas 

ut till och med 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset 

eller till och med 60 dagen efter den dag adoptiv- föräldern får barnet i sin 

vård. 

 
För arbetsfria dagar utgår ingen ersättning. 

 
Havandeskapspenning/Graviditetspenning 

Havandeskapspenning kan utgå till den som är gravid och har ett tungt 

arbete, som hon på grund av graviditeten inte orkar med. Förutsättningen är 

att arbetsgivaren inte har möjlighet att omplacera till lättare uppgifter. 

 
Havandeskapspenningen motsvarar den kalenderdagsberäknade sjuk- 

penningen och betalas ut i högst 50 dagar. Den utgår tidigast från 60 dagar 

före beräknad förlossning. Omfattningen är relaterad till arbetsförmågan. 

 
Havandeskapspenning kan även utgå när den blivande modern arbetar i en 

för fostret riskfylld miljö. 
 
Närståendepenning 

Den som avstår från förvärvsarbete för att vårda en svårt sjuk närstående i 

hemmet eller på sjukvårdsinrättning har rätt till ersättning från Försäk- 

ringskassan. Närståendepenning ger samma ersättning som sjukpenning och 

kan utgå under högst 100 dagar för varje person som vårdas. Det är ingen 

karensdag vid uttag av närståendepenning. 

http://www.forsakringskassan.se/
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Merkostnadsersättning - tidigare handikappersättning 

Den som har merkostnader för sin funktionsnedsättning kan från och med 

2019-01-01 ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkrings- 

kassan. Ersättningen kan beviljas till vuxna med funktionsnedsättning eller 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Den tidigare 

handikappersättningen var till för personer som hade merkostnader eller 

hjälpbehov på grund av sin funktionsnedsättning. Rätten till ersättning 

baserades på en sammanvägning av hjälpbehov och merkostnader. I 

merkostnadsersättningen har hjälpbehovet lyfts ur eftersom flera insatser 

kring hjälpbehovet idag tillgodoses av kommunen och landstinget. 

Merkostnadsersättningen är därför en renodlad kostnadsersättning. 
 

Till skillnad från handikappersättningen kan merkostnadsersättning beviljas 

på en av fem nivåer beroende på hur stora merkostnader en person har. I 

merkostnadsersättningen finns garanterade nivåer för personer som är blinda 

eller gravt hörselskadade. För mer information se: 

www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/information-for- 

dig-med-handikappersattning. 
 
Merkostnadsersättning och handikappersättning kommer att löpa parallellt 

under en period framöver. Däremot är det för de allra flesta inte möjligt att 

ansöka om handikappersättning efter 1 januari 2019. 

 
Uppbär en sökande handikappersättning gäller följande: vad ersättning för 

merkostnad är avsedd att täcka ska beaktas och ej beviljas som post utöver 

riksnormen. Kontakt ska tas med Försäkringskassan för information 

angående vad ersättningen avser att täcka alternativt ta del av det skriftliga 

beslutet där det framgår. Den del av handikappersättningen som inte avser 

merkostnader ska räknas som inkomst vid bedömning av rätt till bistånd. 

(Dom KR målnr. 1085-15) 
 
Omvårdnadsbidrag tidigare vårdbidrag 

Den som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan ansöka om 

omvårdnadsbidrag om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn. 

Föräldrar kan också ansöka om merkostnadsersättning om de har 

merkostnader till följd av barnets funktionsnedsättning. Även de som 

likställs med en förälder kan ansöka. För mer information se: 

www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/iInformation- 

for-dig-med-vardbidrag. 

 
Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag kommer att löpa parallellt under en tid 

framöver. Däremot är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag sedan  

1 januari 2019. 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/information-for-
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/information-for-
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/iInformation-
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/iInformation-
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Om en sökande uppbär vårdbidrag/omvårdnadsbidrag gäller följande: den 

del som avser merarbete är en skattepliktig inkomst och reducerar 

biståndet. 
 
Skadestånd 

Skadestånd räknas som inkomst till den del det inte utgör ersättning för 

extra kostnader för vård och behandling. I vissa fall kan t ex. kostnader för 

vård och behandling accepteras, individuell bedömning får göras. 
 
Fondmedel och stipendier 

Fondmedel eller stipendier ska i normalfallet reducera biståndet likt andra 

inkomster. Undantag kan vara om det tydligt framgår att fondmedlet eller 

stipendiet är avsett för särskilt ändamål och om summan är rimlig i 

förhållande till ändamålet. Det ska kunna styrkas att pengarna använts till 

avsett ändamål. I de fall den enskilde beviljas fondmedel från de fonder som 

socialtjänsten fördelar medel från bör detta inte medräknas. 
 
Realiserbara tillgångar 

Bistånd ska inte beviljas om den bidragssökande har realiserbara tillgångar t ex: 

 bankmedel 

 bil, båt, motorcykel, moped och övriga motorfordon 

 husvagn, husbil eller släpkärra 

 aktier, obligationer, 

 dyrbara smycken mm. 

 
Barn kan ha upp till 15 % av basbeloppet sparat (7 245 kr 2022) utan att 

detta påverkar försörjningsstödet. I de fall barn har tillgångar till ett större 

värde ska dessa avräknas mot barnets del av normen (ej bostadskostnad). 

Barnbidraget är ett riktat försörjningsstöd till barnfamiljer och ska inte 

sparas på barnens bankkonton för ev. framtida behov om familjen är 

beroende av bistånd. 

 
Om hjälpbehovet bedöms bli långvarigt eller om andra särskilda omständig- 

heter föreligger, bör krav kunna ställas på att även andra tillgångar ska 

avyttras för att den enskilde på så sätt helt eller delvis ska kunna tillgodose 

sitt behov.  
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Innehav av bil, motorcykel, moped och övriga motorfordon 

Bil, motorcykel och moped är vanligtvis lätt realiserbara och kan minska 

eller avhjälpa behovet av bistånd. Vid långvarigt biståndsbehov, dvs. över 

2 månader, krävs en försäljning av fordonet till marknadspris. Värdering kan  

göras på www.bilpriser.se. Mest korrekt värdering erhålls om registrerings- 

nummer samt ev. tillbehör och tillval till bilen anges. Lägsta angivna pris på 

5000 kr bör i normalfallet användas. Om klienten motsätter sig värderingen 

får en värdering ske av en märkesverkstad. 

Bistånd utgår ej till värdering, men avräknas från 

försäljningspriset. 

 
Fordon som bedöms vara av skrotvärde ska avyttras till bilskrot och den 

eventuella ersättning som utbetalas från bilskroten ska medräknas som en 

inkomst. Kontrollera även så att redan inbetald fordonsskatt återbetalas, 

även den ersättningen ska medräknas om inkomst. Viktigt att följa upp att 

bilen tagits bort från fordonsregistret. 

 
Krav på att avyttra en bil bör t.ex. inte ställas i de fall den enskilde: 

 måste ha bilen i sitt arbete, 

 behöver bil för att ta sig till eller från sin dagliga sysselsättning, t.ex. 

därför att tillgång till allmänna kommunikationsmedel inte finns med 

rimlig turtäthet eller inom rimligt avstånd från bostaden eller 

 av medicinska eller sociala skäl är i behov av bil. Läkarintyg krävs. 

Observera möjligheten att erhålla bilstöd från Försäkringskassan. 

Att en bil inköpts med hjälp av bilstöd (bidrag från Försäkringskassan för 

vuxna med en funktionsnedsättning) ger med automatik inte den enskilde 

rätt att behålla bilen då den är en realiserbar tillgång. Underlaget som 

berättigade till bilstöd bör krävas in då omständigheten som berättigade till 

stödet kan ha upphört. 

 
I de fall den enskilde har behov av bil för att ta sig till och från arbetet på 

grund av obekväma arbetstider, ska detta styrkas genom ett intyg från 

arbetsgivaren. I intyget ska det även styrkas att arbetstiderna ej kan ändras. 

Den omständigheten att någon väljer att bosätta sig eller bo kvar på en plats 

där bil en praktisk nödvändighet medför inte generellt att bilinnehavet 

accepteras. Hänsyn måste tas till möjligheten att genom bostadsbyte 

eliminera behovet av bilresor och de konsekvenser ett bostadsbyte i övrigt 

skulle få. 
 
Innehav av fritidshus/husvagn/husbil 

Ekonomiskt bistånd bör i princip inte beviljas vid innehav av 

husvagn/husbil/fritidshus. Undantagsvis kan bistånd beviljas i akuta 

situationer och under en begränsad tid, högst 2 månader. 

http://www.bilpriser.se/


34 (102) 

2022-01-05 

  

 

 
 

 
Innehav av häst 

Att hålla häst är kostsamt och djuret betingar ofta ett inte ringa värde. 

Förväntas behovet av ekonomiskt bistånd bli mer än tillfälligt betraktas 

hästen som en tillgång som kan avyttras. 
 
Innehav av fastighet, bostadsrätt 

Se sid. 64. 
 

 
 

Bistånd till olika grupper 
 
När förbehållsbelopp fastställts 

Vid indrivning av fordringar t.ex. löneutmätning eller införsel fastställer 

Kronofogdemyndigheten ett belopp som den betalningsskyldige får behålla 

för sin egen och familjens försörjning s.k. förbehållsbelopp. Detsamma gäller 

när arbetsgivaren kvittar egna fordringar mot lön. Även avgifter inom äldre- 

och handikappomsorgen fastställs med hänsyn till förbehållsbelopp. 

 
Försörjningsstöd bör därför inte utgå till vanliga levnadskostnader inklusive 

bostadskostnaden, då förbehållsbeloppet motsvarar en skälig levnadsnivå. 

Vid akuta situationer och om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras. Det 

kan i vissa fall vara motiverat att undersöka om förbehållsbeloppet kan 

justeras. Försörjningsstöd kan utgå i avvaktan på en korrigering. 

 
Beakta möjligheten att införsel hos kronofogden kan omprövas i samband 

att den enskilde har särskilda tillfälliga kostnader såsom t ex omfattande 

tandvård eller behov av glasögon. 

 
Vid kronofogdens beslut om förbehållsbelopp jämställs sammanboende par 

med makar. Hänsyn tas även till eventuella barn. 
 
Makar och sammanboende 

Makar är enligt lag underhållsskyldiga mot varandra och bör under 

äktenskapet leva på samma standard. Samma förhållande gäller vid 

registrerat partnerskap. Försörjningsskyldigheten går inte att avtala bort ge- 

nom äktenskapsförord. Makarnas sammanlagda inkomster ska ligga till 

grund för biståndsbedömningen. Underhållsskyldigheten bör aktualiseras 

innan rätt till bistånd inträder. 

 
Någon motsvarighet till äktenskapsbalkens regler om ömsesidig försörj- 

ningsskyldighet finns inte för sammanboende par. I många sammanhang 

jämställs dock personer som bor ihop med gifta. I försörjningsstödssamman- 

hang bör ogifta sammanboende i princip likställas med gifta om det inte av 

omständigheterna framgår att samboendet är av tillfällig art. Behovs- 

beräkningen sker på samma sätt som för makar. 
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Det förekommer även andra former av samboende där hushållsgemenskap 

föreligger t.ex. mellan vänner, syskon, förälder med hemmaboende vuxet 

barn. Om det är klarlagt att hushållsgemenskap inte föreligger, ska endast de 

poster som de sammanboende delar på påverkar bidragsberäkningen. 
 
Föräldrar 

 
Gemensam vårdnad 

Vid gemensam vårdnad av barn föreligger underhållsskyldighet för den 

förälder som barnet inte varaktigt bor tillsammans med. Särskilda regler för 

reducering av underhållsbidraget gäller när den underhållsskyldige har 

barnet i sin faktiska vård. Vid gemensam vårdnad betalas barnbidraget ut till 

båda föräldrarna, dvs. halva beloppet vardera. Detta gäller barn födda 1 

mars 2014 eller senare. 

 
Föreligger biståndsbehov på grund av att den underhållsskyldige inte 

fullgjort sina skyldigheter ska sökanden hänvisas till att söka underhållsstöd 

från Försäkringskassan. 

 
Biståndsprövning sker på sedvanligt sätt. Beviljas bistånd som förskott på 

sökt förmån (9 kap. 2 § SoL) ska beslutet vara skriftligt. Vad åter- 

betalningsskyldigheten grundas på ska även framgå. 
 
Växelvis boende 

I de fall föräldrar har växelvis boende av barn (barnet vistas t.ex. 14 dagar 

hos resp. förälder) ska halva barnbidraget upptas som inkomst och halva 

normen som utgift. Föräldrar kan under vissa förutsättningar välja att dela 

på barnbidraget, gäller endast barn födda före 1 mars 2014. För att dela 

barnbidraget ska föräldrarna: 

 ha barnet hos sig ungefär halva tiden var 

 inte bo ihop 

 ha gemensam rättslig vårdnad om barnet 

 
Föräldrarna anmäler detta till Försäkringskassan. Delat barnbidrag är 625 

kronor per månad. 

 
Underhållsstöd vid växelvist boende utgick som längst till och med januari 

2021.   
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Utövande av umgängesrätt med barn 

För den som uppbär ekonomiskt bistånd eller har inkomster i nivå med 

normen kan det vara svårt att klara de extra kostnader som umgängesrätten 

medför. Bistånd ska därför kunna utgå för barnet genom att budgetposterna 

för livsmedel, förbrukningsvaror, hygien samt lek och fritid beaktas vid 

behovsprövningen, se avsnitt Normer - norm för umgängesbarn. Vid 

utövande av umgängesrätt med barn utgår bistånd under högst 6 dagar per 

månad och under högst 14 dagar sammanhängande vid enstaka tillfälle. Om 

föräldern har barnet i sin vård längre tid ska detta justeras mot barnbidrag 

och underhållsstöd. En individuell bedömning ska alltid göras med 

utgångspunkt från barnets behov av umgänge med föräldern. Har barnet 

insatser via socialtjänsten ska ekonomiskt bistånd beviljas till umgänge i 

enlighet med upprättad vårdplan. 

Umgängesresor se sid. 86. 
 
Föräldrar med minderåriga barn 

I allmänna råd, SOSFS 2013:1, anges att: 

 En arbetslös person bör inte tvingas att utnyttja ersättningsdagar med 

föräldrapenning redan före barnets födelse. 

 En arbetslös person som har barn bör kunna spara upp till fyra 

veckors föräldrapenning fram till det år under vilket 

föräldrapenningen senast kan tas ut. 

 Båda föräldrarna, inte bara den eventuellt arbetslöse eller den med 

lägre lön, bör kunna använda sig av sin möjlighet (halva 

föräldrapenningstiden) att vara hemma med sitt barn. 

 
Föräldrar med små barn är ofta beroende av barnomsorg för att kunna 

arbeta. Kommunen erbjuder barnomsorg fr.o.m. 1 års ålder. Endast barn 

med behov av särskilt stöd placeras före 1 års ålder. För att planera återgång i 

arbete efter föräldraledighet ska anmälan om behov av barnomsorgsplats ske 

senast när barnet är 6 månader. Det är ej godtagbart att tacka nej till erbjuden 

plats inom barnomsorgen pga. att plats önskas på särskild förskola eller 

särskilt familjedaghem. 

 
Väljer föräldrar att utnyttja sin rätt till förkortad arbetstid ska inkomst- 

bortfallet normalt inte kompenseras genom bistånd. Undantag kan medges 

om synnerliga skäl föreligger. Är behovet av medicinsk art ska läkarintyg 

uppvisas. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

synnerliga skäl - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 



37 (102) 

2022-01-05 

  

 

 
 

 
Våldsutsatta 

I ärenden där barn finns i hushållet ska alltid en anmälan enligt 14 kap 1 § 

SoL göras till Socialtjänsten, Sektionen för barn och unga. 

 
I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1) 

tydliggörs när våld eller andra övergrepp av eller mot närstående särskilt bör 

beaktas i bedömningen av den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt 

Socialtjänstlagen. 

 
För våldsutsatta gäller att ett generöst förhållningssätt ska tillämpas och 

socialnämnden bör beräkna kostnader till en högre nivå bl.a. om den 

enskilde har tillfälligt höga kostnader, t.ex. för livsmedel, kläder och skor 

eller telefon. 

 
Bistånd till skyddat boende/kvinnojour vid våld i nära relation är en stöd- 

och hjälpinsats och inte försörjningsstöd. Socialtjänsten, sektionen för barn 

och unga ansvarar för biståndsbedömning och beviljande av insatsen 

skyddat boende/kvinnojour. Enligt 8 kap 1 § SoL medför stöd- och 

hjälpinsatser av behandlingskaraktär inte kostnadsansvar för den enskilde. 

 
Om den enskilde måste flytta till ett dyrare boende, bör socialnämnden ge 

bistånd beräknat på den nya boendekostnaden under förutsättning att 

flyttningen är nödvändig för att den enskilde skall uppnå en skälig 

levnadsnivå. Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till behövlig 

hemutrustning vid bosättning, om det finns särskilda skäl, t.ex. på grund av 

att den enskilde omgående behöver flytta till en annan bostad. 

 
När socialnämnden gör en bedömning av om den enskilde har rätt till 

ekonomiskt bistånd, bör nämnden beakta kontanter, bankkonton och andra 

tillgångar som denne förfogar över och som lätt kan realiseras, t.ex. aktier och 

obligationer. Socialnämnden bör bedöma från fall till fall om även andra lätt 

realiserbara tillgångar, t.ex. bilar, skall påverka rätten till ekonomiskt bistånd. 

Innehav av bil bör inte vara ett hinder, om den enskilde måste ha bil för att 

han eller hon riskerar att bli utsatt för våld eller andra övergrepp av 

närstående. 
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Undantag från principen om gemensamma tillgångar skall beaktas vid 

biståndsbedömning kan göras om den ena parten är eller har varit utsatt för 

våld eller andra övergrepp av den andra parten. 

 
Om ett barn eller en skolungdom 18–20 år på egen hand ansöker om 

ekonomiskt bistånd, bör nämnden vid behovsbedömningen överväga att 

bortse från föräldrarnas underhållsskyldighet i de fall då barnet eller 

skolungdomen är utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller 

om barnet eller skolungdomen har bevittnat våld eller andra övergrepp av 

eller mot närstående vuxna. Att utan medgivande från vårdnadshavaren bistå 

ett barn ekonomiskt bör vara en åtgärd som endast bör användas i 

undantagsfall. 

 
För mer information om särskilda regler vid handläggning och bedömning 

av rätten till bistånd avseende våldsutsatta, se SOSFS 2013:1 samt 

socialtjänstens rutiner för handläggning gällande Våld i nära relation på 

Inblicken. 

 
Delegat: boendekostnad enligt norm – handläggare, socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

tillfälligt boende för våldsutsatta, upp till 150 % av basbeloppet, 

(72 450 kr/mån 2022) - enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - KSO 
 
Arbetslösa 

Förutsättningen för att bistånd ska utgå till den som är arbetslös är att den 

arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande, aktivt söker utannonserade 

tjänster som man är rimligt behörig till och är anmäld på Arbetsförmedlingen. 

Att stå till arbetsmarknadens förfogande innebär även att acceptera arbete 

utanför hemkommunen med pendlingsavstånd (cirka 2 tim. enkel väg), sitt 

egentliga yrkesområde eller att delta i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

som: 

 arbetsmarknadsutbildning 

 jobb- och utvecklingsgaranti 

 arbetsrehabiliterande åtgärder 

 grundutbildning i svenska, (SFI) 

 andra delar av särskilda introduktionsprogram för invandrare som 

syftar till att förbereda och underlätta invandrares inträde på arbets- 

marknaden, och 

 praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet (SoL 4 kap. 4 §) 

 
Den som på grund av uppenbart självförvållad arbetslöshet inte kan klara sin 

försörjning har inte rätt till bistånd. Det gäller även sökande som avvisat 

arbetsmarknadsåtgärder. Socialnämnden har restriktivare villkor än arbets- 

löshetsförsäkringen vad gäller den enskildes möjligheter att avstå från 
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anvisat arbete. Om en arbetslös vägrar att ta lämpligt arbete ska ansökan 

avslås. Undantag kan göras om hälsoskäl eller andra tungt vägande skäl 

föreligger och vid akuta situationer. 

 
Etableringsärenden som ej följer sin planering har ej rätt till bistånd. 

Undantaget är s.k. ”glappare”, dvs. de som befinner sig i det s.k. glappet som 

uppstår mellan upprättande av plan och första utbetalning från 

Försäkringskassan, de som har uppskjuten plan eller pga. hälsoskäl fått 

avslag. 
 
Jobbstimulans samt praktik och kompetenshöjande verksamhet 

 
Jobbstimulans 

Jobbstimulans i form av en särskild beräkningsregel har införts. Regeln 

innebär att 25 procent av nettoinkomsten av anställning under vissa 

förutsättningar inte ska beaktas vid prövningen av ekonomiskt bistånd. 

Syftet med jobbstimulansen är att det ska löna sig att ta ett arbete eller att 

utöka sin arbetstid. Jobbstimulansen är personlig. Jobbstimulansen gäller alla 

som har fått ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd minst sex 

månader i följd i den egna kommunen och/eller i en tidigare kommun. Den 

enskilde ska samtycka till att kontroll görs i en annan kommun. Om den 

enskilde inte samtycker till kontrollen får nämnden besluta på de uppgifter 

som finns. Under kvalificeringsperioden för jobbstimulans ska den enskilde 

ha fått försörjningsstöd sex månader i följd. Ett avslag för en månad eller om 

personen av annan anledning inte får bistånd för en månad avbryts 

kvalificeringsperioden och en ny kvalificeringsperiod på sex månader ska 

påbörjas. 
 
Beräkning av tid med jobbstimulans 

Jobbstimulansen i form av den särskilda beräkningsregeln gäller 

sammanhängande i 24 månader. Även om den enskilde är självförsörjande 

under någon del av tvåårsperioden löper tiden för jobbstimulansen på under 

den påbörjade tvåårsperioden. 

 
Om den enskilde flyttar till en ny kommun under pågående period med 

jobbstimulans omfattas han eller hon fortfarande av den särskilda 

beräkningsregeln. Socialnämnden i den nya kommunen behöver då utreda hur 

mycket som återstår av den tvåårsperiod som jobbstimulansen ska gälla. Om 

den enskilde efter tvåårsperioden åter får försörjningsstöd sex månader i följd 

gäller jobbstimulansen och den särskilda beräkningsregeln därefter på nytt. 
 
Beräkning av inkomster 

25 % av den enskildes nettoinkomst av arbete beaktas inte vid bedömningen 

av rätten till ekonomiskt bistånd. Den särskilda beräkningsregeln gäller för 
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inkomst av anställning. Inkomst av kapital eller näringsverksamhet (eget 

företag) eller skadestånd är undantagna. 
 
Beräkning om den enskilde sparat av inkomsterna 

Om den enskilde väljer att spara inkomsten ska det inte påverka rätten till 

ekonomiskt bistånd under den tvåårsperiod som den särskilda 

beräkningsregeln gäller. Om den enskilde efter tvåårsperioden åter behöver 

ekonomiskt bistånd ska behovet bedömas på vanligt sätt, dvs. utan hänsyn 

till den särskilda beräkningsregeln. Det innebär att nämnden i varje 

enskilt fall får bedöma om sparandet ska påverka rätten till bistånd eller inte. 
 
Praktik och kompetenshöjande verksamhet, 4 kap. 4 § SoL 

Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid 
ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande 
verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket 
ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig 
själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska 
utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar. 

Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas 
enligt första stycket. 

 
Socialnämnden kan efter individuell prövning kräva att personer med 

ekonomiskt bistånd deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. 

Den tidigare åldersgränsen är borttagen. Syftet med ändringen är att 

socialnämnden ska kunna ställa samma krav och erbjuda samma insatser 

oavsett den enskildes ålder. Bestämmelsen ska inte tillämpas vid 

arbetshinder som t.ex. allvarliga missbruksproblem eller psykiska problem. 

De grundläggande problemen måste först hanteras. Praktik eller annan 

kompetenshöjande verksamhet kan i vissa fall också vara ett led i arbetet att 

bryta ett begynnande missbruk eller som ett komplement till andra insatser 

mot missbruket. 

 
Om den enskilde utan godtagbara skäl uteblir eller avböjer att delta i 

praktik/kompetenshöjande verksamhet bör fortsatt försörjningsstöd vägras 

eller sättas ned. 
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I undantagsfall kan godtagbara skäl finnas för att inte kunna delta. Läkar- 

intyg som styrker detta ska kunna uppvisas. 

 
Godtagbara skäl för att utebli från verksamheten kan t.ex. vara sjukdom hos 

den enskilde själv eller hos hemmavarande barn, besök hos 

arbetsförmedling eller studievägledare etc. Vid upprepad sjukdom eller 

frånvaro ska läkarintyg krävas från första dagen. Om skälen inte kan 

accepteras bör i första hand försörjningsstödet sättas ned. Endast i 

undantagsfall bör försörjningsstöd helt vägras. Det kan t.ex. drabba personer 

som upprepade gånger uteblir och inte bättrar sig trots upprepade samtal och 

andra åtgärder. Även i dessa fall gäller kommunens yttersta ansvar och den 

enskilde måste åtminstone ha medel för det omedelbara livsuppehället. Beslut 

om vägran eller nedsättning av försörjningsstödet är överklagningsbart. 

 
Delegat: försörjningsstöd med villkor om praktik och kompetenshöjande 

verksamhet (4 kap. 1 och 4 §§) - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

nedsättning eller vägran av försörjningsstöd (4 kap. 1 och 5 §§) - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

Aktivitetsstöd 

Aktivitetsstöd är en sammanfattande benämning på den ersättning som 

lämnas till arbetssökande som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska 

programmen via Arbetsförmedlingen. 

 
Den som är berättigad till arbetslöshetsersättning eller är utförsäkrad har 

samma ersättning som skulle ha lämnats vid arbetslöshet, och den som inte 

uppfyller kraven för arbetslöshetsersättning får ett lägre belopp. För att få 

inkomstrelaterad ersättning under hela tiden i programmet måste deltagaren 

vara fortsatt medlem i en a-kassa och betala medlemsavgift. Den som är ung 

med funktionshinder och har deltagit i arbetsmarknadspolitiskt program i mer 

än tolv månader har därefter rätt till aktivitetsstöd med ett högre belopp. Det 

är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet. 
 
Arbetsmarknadsinsatser 

Det sker löpande förändringar i de arbetsmarknadspolitiska program som 

Arbetsförmedlingen erbjuder arbetslösa. För aktuella uppgifter om vilka 
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åtgärder, program och insatser som erbjuds via Arbetsförmedlingen se 

Arbetsförmedlingens hemsida: www.amv.se. 
 
Studerande 

Vuxna studerande bör normalt sett anses få sina behov tillgodosedda genom 

de stödformer som finns inom studiemedelssystemet och vuxenstudiestödet. 

Bistånd ska beviljas endast om starka sociala eller medicinska skäl 

föreligger, om behovet är tillfälligt och i akuta situationer. 

 
Undantagna från huvudregeln är ungdomar under 21 år, som under 

grundskole- eller gymnasieutbildning bor i föräldrahemmet eller av god- 

tagbara skäl flyttat hemifrån, och där föräldrarna inte kan fullgöra sin 

försörjningsskyldighet. Till dessa ungdomar kan bistånd beviljas om starka 

sociala och/eller medicinska skäl föreligger, om behovet är tillfälligt och i 

akuta situationer. 

 
I bedömningen tas särskild stor hänsyn till om den enskilde kan försörja sig 

på annat sätt t ex om kapacitet finns att erhålla ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden eller om studier kan avvaktas till dess att den enskilde har 

möjligheten att försörja sig genom studiemedelssystemet. Från och med 

höstterminen det året ungdomen fyller 20 år ska förhöjt studiebidrag samt 

studielån sökas hos CSN. 
 
Extra tillägg till studiebidrag 

Till familjer med låga inkomster kan studiebidraget kompletteras med ett 

inkomstprövat extra tillägg. Bidraget söks hos CSN (skolan har 

ansökningsblankett) och beloppet varierar beroende på studiernas omfattning 

och antalet barn. Det finns ingen nedre åldersgräns för ansökan. Detta är en 

riktad förmån för att möjliggöra den unges studier. Tillägget ska inte räknas 

som inkomst vid biståndsbedömningen oavsett om den unge bor i 

föräldrahemmet eller har eget hushåll. 
 
Studiestartsstöd 

Studiestatsstöd är ett nytt stöd som är till för arbetslösa i åldern 25 – 60 år 

(60 år fr o m 2022) som har en kort tidigare utbildning och som behöver 

utbilda sig på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. 

Studiestartsstöd söks via studie- och yrkesvägledaren (SYV) på 

Vuxenutbildningen. Kompletterande försörjningsstöd kan beviljas under 

förutsättning att den enskilde inte erbjuds sysselsättning med 

marknadsanpassad lön. För mer information, villkor och krav se 

http://www.csn.se/partner/2.1527/2.1529/2.1543/1.18557 

http://www.amv.se/
http://www.csn.se/partner/2.1527/2.1529/2.1543/1.18557
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Studerande med studiemedel 

Den som uppbär studiemedel och studerar på högskolenivå är i princip inte 

berättigad till bistånd. Undantaget är när behovet är tillfälligt, akut eller när 

studierna har ett klart rehabiliterande syfte. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

undantag från riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Bidrag till studerande i avvaktan på första lön under ferier 

Beakta att den sökande inför sitt studieuppehåll sökt feriearbete i så god tid 

att tillgängliga arbeten ej hunnit tillsättas, dvs. flera månader i förväg. 

Studiemedel är avsedda att täcka kostnader för bostad, studiematerial och 

övriga levnads-omkostnader under studietiden. Av beslutet från CSN 

framgår den tidsperiod som studiemedlen är avsedda för. 

 
Exempel: Om terminen slutar den 10 juni och sökanden är berättigad till 

bistånd ska bostadskostnaden beräknas för perioden 11–30 juni och i 

förekommande fall minskas med bostadsbidraget för samma period. Ger 

studiemedlen ett betydande normöverskott ska hänsyn tas till överskottet vid 

normberäkningen. Beakta även möjligheten att beräkna utifrån en lägre norm. 

Biståndet lämnas mot återkrav enligt 9 kap. 2 § SoL. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Bidrag vid studiestart 

Vid studiestart beräknas bidrag enligt följande: påbörjas studierna i mitten 

av augusti medtas samtliga godtagbara utgifter för hela månaden. 

Normberäkning avseende uppehälle medräknas endast till det datum som 

anges på CSN-beslutet som startdatum för utbildningen. 
 

 

Bidrag till studerandes familj 

En studerande som uppbär studiemedel ska inte omedelbart tvingas avbryta 

studierna om hans familj blir beroende av bistånd. Enligt en dom i 

Kammarrätten ska, i de fall biståndsbehovet är tillfälligt eller om en mindre 

del av studierna återstår (några månader), bistånd kunna utgå till familjens 

försörjning under en begränsad tid. Studiemedlen räknas som inkomst och 

hänsyn tas till verifierade kostnader för studiematerial. 
 
Delegat: vid studier upp till en termin - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

KSO - vid studier mer än en termin 
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Gymnasieutbildning för ungdomar 

Enligt Föräldrabalken 7 kap. 1 § andra stycket FB framgår att föräldrarnas 

underhållsskyldighet upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan 

efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som 

skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till 

skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan 

jämförlig grundutbildning. Av förarbetena till 7 kap. 1 § FB framgår att 

huvudregeln är att ett barn som nått myndig ålder ska kunna försörja sig 

själv. Syftet med den utsträckta underhållsskyldigheten är att barnet inte ska 

behöva skuldsätta sig för att kunna avsluta sin grundutbildning. 

 

Tänk på att ungdomar som på grund av funktionshinder inte har avslutat sin 

utbildning på grundskole- eller gymnasienivå har rätt till hel aktivi- 

tetsersättning under den tid det tar att avsluta studierna. Elever i särskola 

kan söka aktivitetsersättning från och med 19 års ålder. 

 
Familjens ekonomiska situation ska inte vara avgörande för ungdomars 

möjlighet att få gymnasiekompetens. Bidrag till hemmaboende gymnasie- 

studerande ungdomar ska ingå vid beräkningen av familjens biståndsbehov 

och kunna utgå fram till höstterminen det året den unge fyller 20 år och kan 

söka CSN. Därefter ska studiemedel sökas. Studiemedel, med undantag av 

extra tillägg, ska reducera biståndet. 

 
Ungdomar som påbörjar gymnasiestudier efter fyllda 19 år men innan 

höstterminen det år de fyller 20 år är inte berättigade till studiemedel. 

Endast om starka sociala skäl föreligger kan bistånd utgå. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Nya gymnasielagen 

De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått 

eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för 

studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav. Ett krav är att 

de kommit till Sverige som ensamkommande barn. 

 

Gymnasielagen är en tillfällig lag och möjligheten att ansöka om 

permanent uppehållstillstånd enligt dessa regler upphör att gälla år 2025. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Gymnasielagen/Permanent-uppehallstillstand-enligt-gymnasielagen.html
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Gymnasielagen/Permanent-uppehallstillstand-enligt-gymnasielagen.html
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Innan personen fått beslut enligt ovan kan LMA ersättning vara aktuellt 

under ansökningstiden. 

 
En person vars beslut om utvisning har vunnit laga kraft (inte längre går att 

överklaga) kan - under tiden som han eller hon söker uppehållstillstånd för 

gymnasiestudier - ha rätt till dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA, 

under förutsättning att verkställigheten av beslutet om utvisning har 

inhiberats. I dessa fall prövas och administreras biståndet av socialnämnden 

i den kommun där den sökande vistas. Den sökande har däremot inte rätt till 

bistånd i form av logi, varken enligt LMA eller med stöd av SoL. 

www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan- 

du-vantar/Ekonomiskt-stod 
 
Om den unge får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen beviljas 

bistånd enligt socialtjänstlagen under förutsättning att rätt till bistånd 

föreligger. Från och med höstterminen det året den unge fyller 20 år ska 

CSN sökas, såväl bidrags- som lånedel. Studiemedel, med undantag av extra 

tillägg, ska reducera biståndet. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
SFI - svenska för invandrare 

 

Regeringen föreslår att det i Socialtjänstlagen införs ett tillägg om att den enskilde vid behov ska delta i     

kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola (s k 

språkplikt). Detta för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande. 

  Lagändringen trädde i kraft under 2021. 

SFI, svenska för invandrare, är en kurs för invandrare och flyktingar som 

ska lära sig grunderna i svenska språket. Målsättningen är att ge eleverna 

muntliga och skriftliga färdigheter för fortsatta studier i svenska som andra 

språk eller deltagande i arbetsmarknadsutbildning. Placering i kurser görs 

med hänsyn till studiebakgrund och kunskaper i det svenska språket. Delar 

av SFI-kursen kan kombineras med andra ämnen, yrkesorienterande 

moment eller med praktikarbete. Efter avslutad kurs ges betyg alternativt 

intyg. Kurslitteraturen för SFI är gratis, vissa undantag kan ske t ex för 

lexikon. 

 
Kunskaper i svenska är en förutsättning för att komma in på arbetsmark- 

naden. För den som läser SFI och uppbär försörjningsstöd innebär det krav 

på kontinuerlig närvaro samt att studierna bedrivs på heltid (15 tim/vecka). 

Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Vid bedömning av rätt till 

bistånd vid frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på 

arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen, för t ex inskrivna på 

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-
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SFI, vid tillfällig och kortvarig frånvaro beräknas på de vuxnas personliga 

kostnader samt hyran, som sammanräknas och delas med 1/20 per 

frånvarodag. 

Vid upprepad ogiltig frånvaro eller längre frånvaroperiod kan 

försörjningsstödet helt avslås. 

 
Personer som deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare bör 

kunna få kompletterande försörjningsstöd. I första hand bör dock behovet, då 

det är möjligt, tillgodoses genom deltidssysselsättning. Krav på hel- 

tidsarbete samtidigt som studierna bedrivs bör normalt inte ställas. 

(Allmänna råd 2013:1, sid. 19.) Tänk på att bistånd kan utgå under studier på 

A t o m D-nivå. Det är SFI tillsammans med socialnämnden och 

arbetsförmedlingen som avgör om den enskilde ska läsa D-nivå. I de fall 

den enskilde erhåller ett arbete ska studierna avbrytas. Om utbildningen ger 

möjlighet till studiemedel ska den studerande söka bidragsdelen. 

Invandrare som utan godtagbara skäl avbryter grundutbildning i svenska och 

flyttar till annan ort utan att först försäkra sig om att ha en försörjning eller 

möjlighet till fortsatt svenskundervisning är inte berättigade till bistånd 

annat än för att avvärja en nödsituation. 
 
Vuxenutbildning 

Ekonomiskt bistånd beviljas i normalfallet inte vid studier på grundskole- 

eller gymnasienivå för vuxna. I särskilda fall kan undantag göras om den 

sökande inte har realistiska möjligheter att få ett arbete utan grundskole- 

eller gymnasiestudier. Om studier på grundskole- eller gymnasienivå 

godkänns av socialtjänsten måste den studerande utnyttja möjligheten till 

studiemedel, både bidrags- och lånedel. Därefter kan kompletterande 

ekonomiskt bistånd beviljas. Bedömningen bör ske i samverkan med 

Arbetsförmedlingen.  

Fler får nu studera med aktivitetsstöd under max 12 månader .  

Se även studiestartsstöd, sid 42. 

 
Kostnaden för studielitteratur enligt litteraturlista är en godtagbar utgift 

under förutsättning att studier godkänts. 

 
De regler som gäller för studerande vid SFI ska även tillämpas vid studier på 

Vuxenutbildningen. Detta innebär krav på kontinuerlig närvaro som för- 

utsättning för bistånd. Ogiltig frånvaro medför att biståndet reduceras. Endast 

i undantagsfall bör försörjningsstödet helt vägras. Vid bedömning av rätt till 

bistånd vid frånvaro pga. sjukdom ska samma regler som gäller på 

arbetsmarknaden tillämpas. Nedsättning av normen vid tillfällig och 

kortvarig frånvaro beräknas på de vuxnas personliga kostnader samt hyran, 

som sammanräknas och delas med 1/20 per frånvarodag. Vid upprepad 

ogiltig frånvaro eller längre frånvaroperiod kan försörjningsstödet helt avslås. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
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Gymnasiestudier vid synnerliga skäl - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Högskolestudier 

Att studera på högskolenivå betraktas som vidareutbildning och ekonomiskt 

bistånd beviljas i princip aldrig vid högskolestudier. 

Undantag kan ske, se sid 43 ff. 

Fler får nu studera med aktivitetsstöd under max 12 månader.  

 
Delegat: vid högskolestudier upp till en termin - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

KSO - vid högskolestudier mer än en termin. 
 
Ungdomar som bor i föräldrahemmet 

Ungdomar som har fyllt 15 år har rätt att själva söka bistånd. En ansökan från 

en underårig måste utredas och prövas. Om den unge motsätter sig att kontakt 

tas med föräldrarna/vårdnadshavarna kan det leda till att bistånd inte kan 

beviljas på grund av bristfällig utredning. För ungdomar under 18 år 

(21 år om de studerar på gymnasienivå) är föräldrarna underhållsskyldiga 

enligt föräldrabalken 7 kap. 1 §. 

 
När den unge fyller 18 år ska egen personakt läggas upp, såvida inte den 

unge studerar och innefattas i familjens försörjningsstöd, och för dessa 

ungdomar betalas biståndet ut i förälderns personakt. 

 

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), 2020, slår fast att ett 

vuxet barn som bor hemma, och när föräldrarnas underhållsskyldighet har 

upphört, ska stå för sin del av boendekostnaden. Detta innebär att 

förälderns bistånd inte täcker barnets del av boendekostnaden och att det 

kvarboende vuxna barnet ansvarar för sin del av utgifterna. 

 (HFD 6172-19) 

 

Riktlinjerna för bistånd till arbetslösa ska iakttas innan bistånd beviljas 

ungdomar som inte studerar. Ensamstående ungdomar under 25 år ska i 

första hand hänvisas till små billiga lägenheter. För denna grupp tillämpas 

lägre nivåer för bostadskostnad. Socialnämnden stöttar i regel inte 

ungdomar till eget boende innan de fyllt 21 år. Undantag kan göras om det 

finns särskilda medicinska eller sociala skäl. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Ungdomar som inte bor i föräldrahemmet 

För ungdomar under 18 år (21 år om de studerar vid grundskola, gymna- 

sieskola eller jämförlig utbildning) är föräldrarna underhållsskyldiga enligt 

föräldrabalken 7 kap. 1 §. Underhållsskyldighet föreligger även om den unge 

flyttat hemifrån. Om den unge är under 18 år eller bedriver studier enligt 

ovan bör man diskutera möjligheterna för den unge att flytta hem om 

föräldrarna inte har förmåga att försörja den unge i eget boende och om inte 

särskilda skäl talar emot hemflyttning. 
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För gifta gymnasiestuderande ungdomar gäller i första hand makars 

underhållsskyldighet. Om maken/makan ej kan fullgöra sin underhålls- 

skyldighet träder föräldrarnas försörjningsskyldighet enligt Föräldrabalken 

in. Utgående underhållsstöd, barnbidrag, studiebidrag och ev. underhålls- 

bidrag ska komma den unge tillgodo. I de fall förmånerna inte täcker den 

unges behov är föräldrarna skyldiga att efter förmåga bistå den unge. 

 
Vid ansökan om bistånd ska man undersöka om sökanden får de social- 

försäkringsförmåner och studiestöd han har rätt till och, om dessa inte täcker 

behovet, utreda i vilken omfattning föräldrarna har förmåga att därutöver 

bidra till sökandens försörjning. Om den unge inte får barnbidraget, ev. 

underhållsstöd och ev. studiebidrag finns möjlighet att begära utbetalning 

till annan än vårdnadshavaren. Socialnämnden kan även medverka till att 

god man tillsätts. Om föräldrarna saknar förmåga att bidra till den unges 

försörjning utöver nämnda sociala förmåner och särskilda skäl talar mot en 

hemflyttning, kan bistånd beviljas. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Arbetskonflikt 

Den som är indragen i arbetskonflikt, vare sig den är laglig eller olaglig, har 

rätt till bistånd till sitt uppehälle om behovet inte kan tillgodoses på annat 

sätt. Bistånd som beviljas vid arbetskonflikt kan återkrävas (9 kap. 2 § Sol). 

Beslutet ska vara skriftligt, orsaken till återkravet anges och delges sökanden. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
 
Egna företagare 

Bistånd bör inte utgå till att finansiera affärsverksamhet eller till att reglera 

skulder som uppkommit i sådan verksamhet. Vid särskilda skäl kan bistånd 

utgå en kortare period efter en restriktiv prövning. Detta kan t ex gälla när 

den sökande har s.k. ”starta eget bidrag”. (Stöd till start av 

näringsverksamhet). 

 
Avser ansökan bidrag till sökandens livsföring kan ansökan avslås och 

sökanden hänvisas till att ta ut avtalsenlig lön eller ställa sig till arbets- 

marknadens förfogande. Sökandens möjligheter till att få en anställning 

måste sättas i relation till de inkomster som företaget ger. 

 
Kammarrätten i Göteborg (mål nr. 2308–1999) konstaterade att en sökande 

inte kan räkna med att få försörjningsstöd på grund av att företaget 

inledningsvis inte ger tillräckligt med vinst. Alternativet är starta eget- 

bidrag eller att ta ut avtalsenlig lön ur företaget. Obs. den enskilde ska 

uppmanas att ansluta sig till arbetslöshetskassa. 
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Delegat: vid undantag från riktlinjerna - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Pensionärer 

Information om sjukförsäkringsförmåner finns på 

www.forsakringskassan.se. 

Information om pensionsförmåner finns på www.pensionsmyndigheten.se. 
 
Ålderspensionärer 

En pension kan komma från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten, 

dels från en arbetsgivare i form av tjänstepension. Den allmänna pensionen 

består av inkomstpension och premiepension. Man kan även ha en privat 

pension. De olika pensionerna läggs ihop och blir tillsammans den totala 

pensionen. Observera att t ex AFA, AGS, AMF kan utgå. Dessa ersättningar 

syns inte i våra kontrollsystem. 
 
Äldreförsörjningsstöd 

Äldreförsörjningsstöd (ÄFS) gäller personer 65 år och äldre med låg eller 

ingen pension. Bostadskostnaden och ev. makes/sambos inkomster påverkar 

hur mycket man får i äldreförsörjningsstöd. Man måste vara bosatt i Sverige 

och/eller planerar att vistas här under minst ett år för att få stödet. 

Äldreförsörjningsstödet ska garantera en skälig levnadsnivå. 

 

 www.pensionsmyndigheten.se/Aldreforsorjningsstod.html 
 

Aktivitets- och sjukersättning 

Aktivitetsersättning kan man få tidigast från och med juli månad det år man 

fyller 19 år och till och med 29 år. Aktivitetsersättningen är tidsbegränsad 

till mellan ett och tre år i taget. 

 
Tänk på att ungdomar som på grund av funktionshinder inte har 

avslutat sin utbildning på grundskole- eller gymnasienivå har rätt till 

hel aktivivitetsersättning under den tid det tar att avsluta studierna. 

Elever i särskola kan söka aktivitetsersättning från och med 19 års 

ålder. 

 
Aktivitetsersättning kan kombineras med medverkan i olika aktiviteter. 

Tillkommer kostnader på grund av aktiviteterna svarar Försäkringskassan 

för dessa. 

 
Sjukersättning kan beviljas personer i åldern 19–64 år. Sjukersättning kan 

endast beviljas den som har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan. 

Vid bedömning av arbetsförmågans nedsättning tas hänsyn till den för- 

säkrades förmåga att försörja sig själv. Beroende på i vilken grad arbets- 

förmågan är nedsatt kan man få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 

ersättning. Försäkringskassan har bedömt att den som har en partiell 

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/Aldreforsorjningsstod.html
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aktivitets/sjukersättning har nedsatt arbetsförmåga. Detta innebär att 

personen i fråga i viss utsträckning kan försörja sig genom arbete. 

 
Sjuk- och aktivitetsersättning kan betalas ut antingen som en inkomst- 

relaterad ersättning eller som en garantiersättning. Garantiersättningen ger 

ett ekonomiskt grundskydd för den som inte haft några inkomster tidigare 

eller haft låga inkomster. Man har också möjlighet att få bostadstillägg. 
 
Bistånd i avvaktan på sökt socialförsäkringsförmån 

Bistånd som förskott på sökt förmån beviljas enligt 4 kap 1 § och kan bli 

aktuellt för den som sökt men ännu ej beviljats förmån i de fall sjukpenning 

eller annan inkomst inte täcker behoven. 

 
Socialnämndens rätt att få ersättning för utgivet bistånd regleras i 

Socialförsäkringsbalken. Framställan till Försäkringskassan görs på särskild 

blankett (FKF 3280). Sökanden ska informeras om att biståndet lämnas som 

förskott på den sökta förmånen. I den mån det går bör eftersträvas att 

klienten skriver under framställan, då går handläggningen snabbare på 

Försäkringskassan. Förskott på sökt förmån kan även utbetalas av 

Försäkringskassan om det finns sannolika skäl för att den enskilde har rätt till 

den sökta förmånen. Den som söker bistånd i avvaktan på sökt förmån ska 

anmodas att i första hand vända sig till Försäkringskassan. 
 
Dubbla hyror vid flyttning till särskilt boende 

Sektionschef vid socialtjänstens individ- och familjeomsorg, sektion vuxen 

och funktionshinder kan bevilja ekonomiskt bistånd under max. tre månader 

om den enskilde vid flyttning till särskilt boende debiteras dubbelhyra och 

därför inte förbehålls det i lagen angivna beloppet (stäm av med 

avgiftshandläggaren). Se även sid. 64. 
 
Kriminalvård, rättspsykiatrisk vård 

Personer som är föremål för kriminalvård eller rättspsykiatrisk vård och har 

inkomster som överstiger fickpenningens storlek ska i första hand använda 

överskottet till att betala sin ev. hyra och elkostnad. 
 
Kriminalvård 

Intagen på kriminalvårdsanstalt som saknar inkomster och tillgångar kan få 

bistånd till sin bostadskostnad om strafftiden inte överstiger 6 månader och 

kostnaden i övrigt är skälig. Överstiger tiden fram till frigivning från anstalt 

6 månader bör sökanden uppmanas att försöka hyra ut sin lägenhet i andra 

hand alternativt säga upp den. Bistånd till bostadskostnaden utgår endast om 

särskilda skäl föreligger under den tid det tar att lösa frågan/uppsägnings- 

tiden. Sägs hyresavtalet upp kan det även bli aktuellt med bistånd till 

kostnaden för magasinering under strafftiden om det finns särskilda skäl. 
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Det kan vara svårt att överblicka häktningstiden, skuldfrågan och ev. påföljd 

för häktade personer. Om den häktade har en skälig bostad och i övrigt är 

biståndsberättigad kan bistånd utgå till kostnaden under häktningstiden. 

 

Fickpengar ska inte utgå till den som är anhållen, häktad eller avtjänar straff. Den som är intagen i  

anstalt och som arbetar, studerar eller deltar i annan ordnad sysselsättning tjänar   mellan 11 och 13 

kronor per time, vilket motsvarar 750 kronor varannan vecka. Pengarna ska räcka till utgifter vid 

permissioner samt inköp i kiosken. 

Det finns inget bidrag från Kriminalvården till de som släpps fria. Meningen är att man själv ska ha 

sparat ihop pengar för att kunna åka hem och klara sig under en tid. Har man inga pengar kan 

Kriminalvården betala till exempel en tågbiljett hem, men sen får den som suttit i fängelse – precis som 

alla andra i samhället – vända sig till socialtjänsten. 

Vård på rättspsykiatrisk klinik jämställs med sjukhusvård varför fickpengar 

kan utgå. Fickpengarna är avsedda att täcka de vanliga levnads- 

omkostnaderna som kläder, tvätt, hygienartiklar, telefonkostnader, sjuk- 

vårdskostnader, läkemedel, akut tandvård, resor etc. Omfattande 

tandvårdskostnader prövas särskilt. Vårdkostnaden jämställs med kostnad 

för slutenvård på sjukhus. Vårdavgiften avser närmast att täcka kostnader för 

kost och logi och är därmed att hänföra till sådant försörjningsstöd som 

avses i socialtjänstlagen och bistånd kan utgå. För Västra Götalandsregionen 

finns högkostnadsskyddet även vid slutenvård, maximal kostnad per 

trettiodagarsperiod är 1 500 kronor.  

 
Fängelselagen innehåller bestämmelser som ger den intagne möjlighet till 

vistelse utanför anstalt för att underlätta en anpassning till samhället. Det 

kan t.ex. gälla studier, vistelse i familjehem eller institutionsvård för 

missbrukare. Lagen ger även möjlighet till s.k. frigivningspermission under 

vilken den intagne ska medverka aktivt i förberedelsearbetet inför sin 

frigivning. 

 
När vistelse utanför anstalt ingår i verkställighetstiden har kriminalvården 

fullt kostnadsansvar, vilket innebär att bistånd inte ska utgå. Vid permission 

svarar kriminalvården för resor till och från anstalten och bidrag till 

utrustning. Bistånd till andra ändamål (i regel uppehälle) kan utgå efter 

sedvanlig prövning. 
 
Kontraktsvård 

Kontraktsvård är ett alternativ till fängelsestraff. Målgrupp är personer som 

normalt skulle dömas till fängelse men vars brottslighet i väsentlig grad kan 

relateras till missbruk av beroendeframkallande medel och som är villiga att 

underkasta sig vård och behandling enligt en särskild plan. Även andra 

omständigheter som påkallar vård och behandling kan utgöra grund för 

kontraktsvård. 

 
Under den tid klienten vistas på institution eller i familjevård, och 

Kriminalvården har kostnadsansvaret för behandlingen, står Kriminalvården 
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för fickpengar. Klientens behov av bistånd till uppehälle och hyra handläggs 

enligt normaliseringsprincipen och omfattas inte av Kriminalvårdens 

kostnadsansvar. Detta innebär att försörjningsstöd ska prövas när klienten ej 

vistas på institution eller i familjehem. Kriminalvårdens kostnadsansvar för 

behandingsinsatserna räknas fr.o.m. domsdagen, alternativt fr.o.m. det 

datum som behandlingen påbörjas t.o.m. dagen för tänkt villkorlig frigivning. 

I samband med en placering i institution eller familjevård kan 

Kriminalvården efter behovsprövning bekosta hel eller del av en för årstiden 

lämplig grundutrustning avseende kläder, skor, fritidsutrustning m.m. Vid 

institutions- eller familjevård svarar Kriminalvården även för kostnader för 

glasögon och tandvård. 

 
När en enskild placeras i enskilt hem eller på behandlingshem i samband 

med frigivning förutsätts kriminalvården ha samrått med hemkommunen 

och hemkommunen har i allmänhet också påtagit sig att svara för ev. 

kostnader. Under tiden socialtjänsten har kostnadsansvar för placeringen 

kan t ex fickpengar utgå. Vid ansökan om försörjningsstöd i samband med 

frigivning ska kontroll ske med respektive anstalt om sökandens 

inkomstförhållanden. Om sökanden haft lön eller annan ersättning under 

frigång ska dessa inkomster tas med vid beräkning av biståndsbehovet. 
 
Fotboja (Intensivövervakning, IÖV) 

 

Intensivövervakning innebär att den dömde avtjänar straffet i sin bostad med en fotboja. Under tiden 

kan personen fortsätta sin huvudsakliga sysselsättning, till exempel arbete eller studier. 

Frivården ansvarar för kontroll av den dömde och som kontrollmedel används bland annat elektronisk 

övervakning. 

Enligt kammarrättsdom anses socialnämnden ha försörjningsansvar för 

personer med fotboja på samma sätt som för frivårdsklienter. Fotboja kan 

även beviljas under sista delen av verkställighet av straff i anstalt. Under 

denna tid har Kriminalvården ansvar för klientens försörjning. 

 
Delegat: fickpengar, vårdkostnad vid rättspsykiatrisk vård – 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 

bostadskostnad högst 6 mån - socialsekreterare, 1:e social- 

sekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

bostadskostnad> 6 mån - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings- 

chef AMA 
 

 

Missbruksvård 

Vårdtiden varierar vid olika former av missbruksvård. Om tillgång till egen 

bostad anses väsentlig ur rehabiliteringssynpunkt kan bidrag till bostads- 

kostnaden utgå även om vårdtiden överstiger 6 månader. Personer som är 

föremål för institutionsvård på grund av sitt missbruk kan ha rätt till 

sjukpenning enligt samma regler som gäller vid sjukhusvård. Kläder, annan 

erforderlig utrustning, akut tandvård, sjukvård, läkemedel hygienartiklar, 

fickpengar, telefonkostnader etc. ska bekostas av vårdtagaren. Omfattande 

tandvårdskostnader prövas särskilt. 
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Om vederbörande är 0-klassad eller har en låg sjukpenning kan 

kompletterande försörjningsstöd utgå till fickpengar. Observera att avtalen 

och vad som ingår i vårdkostnaden kan se olika ut. 

 
Vad som ingår i vårdavgiften vid vård på LVM-hem framgår av med- 

delandeblad från Statens institutionsstyrelse. 

 

Delegat: fickpengar, bostadskostnad max. 6 mån - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

bostadskostnad> 6 mån - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 

Permission för barn och ungdomar placerade enligt SoL och LVU 

Föräldrar är skyldiga att ersätta kommunen för en del av kostnaden för 

placerade barn. Ofta får föräldrarna inte heller behålla barnbidraget. 

Försörjningsstöd kan utgå till föräldrar och andra nära anhöriga för de mer- 

kostnader som barnets permissioner till hemmet kan innebära om 

förutsättningarna för att vara berättigad till försörjningsstöd är uppfyllda. 

Kontrollera med barnets handläggare vad som avtalats, vad som beviljas av 

enheten som ansvarar för placeringen samt vad som ingår i vårdkostnaden. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelnings- 

chef AMA 
 

Akuta situationer 

Det förekommer att personer som fått bistånd står utan pengar innan den 

period som hjälpen avsett löpt ut. För sökande som uppenbart inte använt 

försörjningsstödet till avsett ändamål eller om sökanden endast ska vistas en 

kortare tid i kommunen kan matnorm tillämpas. Vid upprepad 

överkonsumtion/missbruk kan det vara motiverat att dela upp hjälpen i 

mindre poster, lämna rekvisition eller ge möjlighet till måltider på 

servicehus. (Observera att besvärshänvisning även ska lämnas om hjälpen 

lämnas i annan form än sökanden önskat.) 

 
Vid risk för avstängning av fast telefon kopplad till trygghetslarm, risk för 

avstängning av el och/eller risk för vräkning av gamla, sjuka och 

barnfamiljer ska man i första hand försöka få anstånd med betalningen tills 

behörig delegat hinner behandla ärendet om skulden inte ligger inom 

ordinarie delegation. 

 
Delegat: matnorm vid överkonsumtion - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

skulder i akuta situationer max. 75 % av basbeloppet 

(36 225 kr 2022) - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Bidrag till utländska medborgare 

Med den fria rörligheten inom EU/EES avses främst rätten för arbetstagare 

att ta anställning och arbete i ett annat land, men rätten gäller även 

studerande, pensionärer och andra icke yrkesverksamma personer. Den fria 

rörligheten gäller även vissa anhöriga till medborgare från ovan nämnda 

länder som ges möjlighet till vistelse och bosättning i ett annat EU/EES- 

land. En anhörig har dock ingen självständig rätt till fri rörlighet. De 

anhöriga som kan komma i fråga är: 

 

 make eller maka, 

 registrerad partner, 

 barn under 21 år, 

 barn över 21 som är ekonomiskt beroende av föräldrarna, och 

 föräldrar som är ekonomiskt beroende. 

 
Undantagsvis kan rätten till bosättning och vistelse även gälla andra 

anhöriga om de är beroende av den aktuella medborgaren och ingick i 

dennes hushåll i ursprungslandet. Någon motsvarande rätt som för 

make/maka tillkommer inte en sambo. 

 
Efter inresan har en medborgare rätt till tre månaders vistelse i landet utan 

uppehållstillstånd (UT) och har också rätt att ansöka om UT efter inresan. 

Ett beslut om UT fattas så snart som möjligt och senast sex månader efter 

den dag då ansökan lämnades in. Längden på UT kan variera beroende på 

om personen är arbetstagare, pensionär, studerande etc. samt på hur lång 

vistelsen är tänkt att vara. En anhörig ges tillstånd i samma omfattning som 

medborgaren till vilken han eller hon har anknytning. 

 
Huvudregeln är att en EU/EES-medborgare som fått ett UT då också har rätt 

till samma sociala förmåner som landets medborgare. Socialtjänstlagens 

regler om kommunens yttersta ansvar och den enskildes rätt till bistånd 

följer som en konsekvens av vistelsebegreppet. Vid dessa situationer ska 

socialnämnden på samma sätt som för svenskar göra en bedömning av 

biståndsbehovet. 

 

Personer som vistats i Sverige mindre än tre månader 

Personer från EU/EES-länder och deras anhöriga har rätt att vistas i Sverige 

i tre månader utan UT som t.ex. turister, studerande eller arbetssökande utan 

uppehållstillstånd i upp till tre månader. Dessa personer ska klara sin 

försörjning och inte ligga värdlandet till last. Den enskilde har alltid rätt att 

göra en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen varvid en individuell 

behovsprövning görs utifrån kommunens yttersta ansvar. Det yttersta 

ansvaret kan på sin höjd ge den enskilde matpengar samt en biljett hem om 

detta inte kan bekostas på annat sätt, exempelvis genom aktuell ambassad. 

Avslag kan vara aktuellt exempelvis om personen har för avsikt att stanna 

kvar i landet, men inte är aktivt arbetssökande. 
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Personer vistats i Sverige mer än tre månader – uppehållsrätt 

Efter tre månaders vistelse i Sverige har EU/EES-medborgare fortsatt 

uppehållsrätt utan uppehållstillstånd om denne har arbete, är egen företagare 

eller aktivt söker jobb. En enskild har också fortsatt uppehållsrätt vid studier 

vid en etablerad utbildningsinstitution eller för att bara vistas i landet. Detta 

är under förutsättning att den enskilde har tillräckliga resurser för att 

försörja sig och sina familjemedlemmar samt att denne och dennes familj 

har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. En familjemedlem 

till en EU/EES-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige har också 

uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU/EES-medborgare och deras 

familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda. 

 

Registreringsplikt för uppehållsrätt 

Registreringsplikten för uppehållsrätt är avskaffad. Det är respektive myndighet, t.ex. vi, som bedömer 

om personen i fråga har uppehållsrätt.  

När rätten att vistas i Sverige har upphört 

Den som inte uppfyller kraven för uppehållsrätt och inte heller har 

uppehållstillstånd har inte rätt att vistas i Sverige och ska därför lämna 

landet. 

 
Personer med UT 

Personer som har uppehållstillstånd och EU/EES-medborgare som är 

arbetstagare eller aktivt söker arbete har samma rättigheter som svenska 

medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd. För exempelvis studerande, 

utflyttade pensionärer (som flyttar till ett annat land först efter 

pensioneringen) och andra icke yrkesverksamma personer är grund- 

läggande förutsättningar för uppehållstillstånd att de har en heltäckande 

sjukförsäkring som gäller i Sverige, samt att de kan visa att de har 

tillräckliga resurser för att själva klara sin försörjning. Har UT beviljats ska 

dock även dessa personers eventuella behov av bistånd bedömas på samma 

sätt som om de vore svenska medborgare. Någon möjlighet för 

socialnämnden att utan den enskildes samtycke informera Migrationsverket 

att en person inte klarar sin försörjning finns inte. 

 

Nordiska medborgare 

Nordiska medborgare behöver inte uppehållstillstånd för att vistas i Sverige 

och EG-rättens regler om den fria rörligheten innebär ingen inskränkning av 

den nordiska överenskommelsen. En ansökan om ekonomiskt bistånd från 

en nordisk medborgare ska prövas på samma sätt som en ansökan från en 

svensk medborgare. Det betyder att nordiska medborgare kan beviljas 

ekonomiskt bistånd om de sedvanliga kriterierna för rätt till ekonomiskt 

bistånd är uppfyllda. 
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Utländska medborgare med permanent eller tidsbegränsat 

uppehållstillstånd 

Ansökningar om ekonomiskt bistånd från personer med permanent eller 

tidsbegränsat uppehållstillstånd ska behandlas på samma sätt som 

ansökningar från svenska medborgare. Detta oavsett orsaken till 

uppehållstillståndet. 
 

Etableringsersättning 

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan 

kommuner, regioner och flera olika myndigheter. 

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska   

arbetsmarknaden och i det svenska samhället.  

Etableringsplanen är avskaffad och den nyanlände ingår numera i ett etableringsprogram hos 

Arbetsförmedlingen. Lagen om etableringsersättning omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20–64 år). 

Lagen omfattar även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från att 

personen med anknytning till togs emot i en kommun.  

Etableringsersättning utgår vid aktivt deltagande i  

etableringsprogrammet. Försäkringskassan både beslutar om och betalar ut 

etableringsersättning. Kommunens roll är bland annat att ansvara för 

samhällsorientering och utbildning i svenska för invandrare (SFI) i 

samverkan med arbetsförmedlingen. 

 

Etableringsärenden som ej följer sin planering har ej rätt till bistånd. 

Undantaget är s.k. ”glappare”, dvs. de som befinner sig i det s.k. glappet 

som uppstår mellan upprättande av plan och första utbetalningen från   

Försäkringskassan, de som har uppskjuten plan eller pga hälsoskäl fått 

avslag. 
 
Personer med status som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i 

ett EU/EES-land beviljas ekonomiskt bistånd 

En ansökan från en varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i ett EU/EES- 

land som har uppehållstillstånd i Sverige ska behandlas på samma sätt som 

ansökningar om ekonomiskt bistånd från svenska medborgare samt andra 

personer med uppehålls-tillstånd. Detta gäller även personer som haft status 

som varaktigt bosatt tredjelandsmedborgare i ett annat EU/EES-land än 

Sverige och efter fem års uppehållstillstånd i Sverige fått status som varaktigt 

bosatt tredjelandsmedborgare i Sverige. 

 

Asylsökande och andra utländska medborgare som ansöker om UT 

Ekonomiskt bistånd bör inte beviljas till asylsökande som omfattas av Lag 

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA. Vissa andra 

utländska medborgare som ansöker om uppehållstillstånd kan komma i 

fråga för ekonomiskt bistånd. Det handlar i huvudsak om personer som 

beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som löpt ut, men som dessförinnan 

hade lagakraftvunna avlägsnandebeslut som inte upphävdes när de beviljades 

tidsbegränsat uppehållstillstånd, och dels anknytningssökande, 

det vill säga personer som ansöker om förlängt uppehållstillstånd som 

anknytning till en i Sverige bosatt person. Ansökningar om ekonomiskt  
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bistånd från dessa kategorier av utländska medborgare bör behandlas på 

samma sätt som för personer med svenskt medborgarskap. Bistånd kan 

beviljas om de sedvanliga kriterierna är uppfyllda. 
 
”Papperslösa” 

Personer som uppehåller sig i Sverige illegalt, s.k. papperslösa bör endast 

beviljas ekonomiskt bistånd om det finns en akut nödsituation. 

Socialnämnden har inte längre har underrättelseskyldighet till 

polismyndigheten när den kommer i kontakt med en papperslös. Däremot är 

socialnämnden fortfarande skyldig att på begäran från en polismyndighet, 

Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol, 

Migrationsöverdomstolen eller regeringen lämna ut uppgifter om en 

papperslös om de behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd 

eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning 

(Utlänningslagen 17 kap 1 §).” 

 

Det finns två olika kategorier av papperslösa som utifrån bedömningen av ekonomiskt bistånd ska 

behandlas olika. 

Papperslösa (s.57). Det framkommer inte av texten att det finns två olika kategorier av papperslösa som 

utifrån bedömningen av ekonomiskt bistånd ska behandlas olika. 

A) De som fortfarande omfattas av personkretsen/regelverket för lagen om mottagande av asylsökande 

med flera (LMA) men som inte längre får någon LMA-ersättning . 

En dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) 2017:33 säger att personer som inte har rätt till 

bistånd enligt LMA fortfarande omfattas av LMA:s personkrets/regelverk. Det betyder att sådana 

personer inte har rätt till bistånd enligt 4 kap 1 § SoL ens i en akut nödsituation. Kommunen får dock 

bevilja bistånd enligt 4 kap 2 § SoL.  

B)Personer som saknar tillstånd att vistas i landet men som inte omfattas av personkretsen/regelverket 

för LMA, t.ex. EES-medborgare som saknar uppehållsrätt, men det finns även andra.  

Kategori B har endast rätt till bistånd i en akut nödsituation, se HFD-dom 2014:37, men det är då ett 

vanligt 4 kap 1 § SoL-beslut.  

Det finns dock två undantag från den regeln för kategori B. Av HFD 2014:37 framkommer att eftersom 

det i det fallet hade gått mycket lång tid utan att utvisningsbeslutet hade kunnat verkställas fanns inte 

heller förutsättningar för nämnden att utge bistånd endast för att täcka personens akuta behov. Alltså 

skulle full norm beviljas. I det fallet hade det gått nio år och tre månader mellan att domen om 

utvisning skulle verkställas och att personen sökte bistånd enligt full norm. Samma dom säger att 

kommunen ej får ställa som krav att personen ifråga medverkar till sin utvisning för att bistånd ska 

kunna beviljas.  

Det andra undantaget gäller personer som genomgår rättspsykiatrisk vård, se HFD 2018:39. De har rätt 

till fullt bistånd. Det gäller både vid rättspsykiatrisk slutenvård och öppenvård. 
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Krav på planering, utifrån rätten till ekonomiskt bistånd, för 

anhöriginvandrare (ej ”etableringsärenden”) med UT som flyttar till 

en anknytningsperson 

När ansökan prövas är det viktigt att bedöma om anhöriginvandraren hade 

ekonomiska möjligheter att spara till sitt kommande uppehälle i Sverige. 

Det går inte generellt att avslå en ansökan med motiveringen att 

anhöriginvandraren borde ha planerat för sin kommande försörjning från sitt 

hemland. Däremot bör ansökan avslås i upp till två månader i fall personen 

som flyttar till Sverige skulle haft ekonomiskt utrymme att spara till sitt 

kommande uppehälle i Sverige och inte gjort det. I fall personen inte haft 

ekonomisk möjlighet att spara, men väl i Sverige inte omedelbart gör det 

den ska för att påskynda sina möjligheter att bli självförsörjande, bör ansökan 

avslås en månad efter ankomsten. I ovanstående fall bör ansökningarna också 

avslås för den partner som redan befinner sig i Sverige, även om denne för 

egen del medverkar till sin försörjning. 

Barnperspektivet ska beaktas. När anknytningspersonen som redan bor i 

Uddevalla, blir förenad med ett barn som anknytningspersonen är förälder 

och/eller vårdnadshavare till, ska inga krav på planering av barnets flytt 

ställas. Ifall barnet reser tillsammans med en annan förälder/ 

vårdnadshavare, som också ska förenas med anknytningspersonen, ställs 

inte heller några krav på planering på denna person. 

 
När ett barn flyttar till Sverige tillsammans med sin förälder/ vårdnadshavare, 

för att förenas med en anknytningsperson som inte är förälder/vårdnadshavare 

till barnet, kan krav på planering ställas. Ifall barnet sedan tidigare haft en 

nära relation till anknytningspersonen, trots att anknytningspersonen inte är 

förälder/vårdnadshavare till barnet, kan det emellertid vara skäl för att inte 

ställa krav på planering i samband med flytten. 

 

Utlandsvistelser för personer som ska medverka till att bli 

självförsörjande 

Huvudregeln är att ekonomiskt bistånd inte bör beviljas i dessa fall.  
 
Utlandsvistelser för personer som har permanent helt nedsatt 

arbetsförmåga 

De personer som avses är personer som på grund av helt nedsatt 

arbetsförmåga beviljats hel sjukersättning, men där den beviljade summan 

inte är tillräcklig för att garantera en skälig levnadsnivå, samt personer där 

Försäkringskassan bedömt arbetsförmågan som helt nedsatt men där ingen 

sjukersättning kan beviljas på grund av bristande bosättningstid i Sverige. 

Socialnämndens ansvar för dessa personer upphör inte vid en vistelse 

utanför kommunen en kortare eller längre tid. Det som avgör ifall bistånd 

bör beviljas är huruvida personen, trots vistelsen utanför kommunen, 

fortfarande är att betrakta som bosatt i kommunen. Personer som är bosatta i 

Uddevalla, och som har för avsikt att återvända till Uddevalla efter 

utlandsvistelsen, bör ha rätt till bibehållet ekonomiskt bistånd under maximalt 

en månad vid en utlandsvistelse. 
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I fall personen i fråga återkommande skulle vilja vistas i utlandet under en 

längre period med bibehållet ekonomiskt bistånd, och sedan återkomma till 

Uddevalla, får en individuell bedömning göras om bistånd även kan beviljas 

under den nya utlandsvistelsen. För att nytt bistånd ska komma i fråga, bör 

minst ett år ha passerat sedan hemkomsten från den förra utlandsvistelsen. 

 

Kostnad för pass och annan resehandling 

Bistånd bör beviljas när det handlar om en barnfamilj som ska återförenas i 

Sverige, och där familjemedlemmarna behöver pass eller annan 

resehandling för att resa in i landet. Vid en ansökan om förlängning av 

uppehållstillstånd kräver Migrationsverket också att den sökande kan 

uppvisa pass eller annan resehandling. Om socialnämnden har beslutat att 

bevilja bistånd till kostnaden för ansökningsavgiften för uppehållstillståndet 

kan bistånd också beviljas till kostnaden för pass eller annan resehandling. I 

övriga fall bör ansökan avslås då det generellt inte kan anses ingå i skälig 

levnadsnivå att inneha ett pass eller annan resehandling. 
 
Avgift för ansökan om svenskt medborgarskap 

Ekonomiskt bistånd bör inte beviljas till avgiften för ansökan om svenskt 

medborgarskap. 

 

Avgift för ansökan om uppehållstillstånd 

Bistånd bör beviljas ifall ärendet på något sätt rör barn, bistånd bör inte 

beviljas ifall ärendet inte berör barn. Detta gäller både vid första ansökan 

och vid eventuell förlängning av ansökan. Om ärendet berör barn bör 

bistånd också beviljas till avgiften för barnets förälder/vårdnadshavare ifall 

ansökningarna har samband med varandra. 
 

Försörjningsstöd - 4 kap. §1 SoL 
 
Försörjningsstöd - riksnormen 

Kommunen tillämpar riksnormen för att täcka skäliga kostnader för 

livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och 

hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift (4 kap. 3 § p. 1 SoL). 
 
Specialkost 

Höga merkostnader för specialkost kan i vissa fall berättiga 

merkostnadsersättning från Försäkringskassan. Barn och ungdomar under 

16 år som lider av vissa sjukdomar kan få s.k. livsmedelsanvisning (av 

läkare förskrivna livsmedel) som täcker vissa kostnader. 
 
Bistånd till specialkost 

Vid behov av specialkost kan merkostnader uppstå. Bistånd kan utgå för att 

täcka merkostnaden när den inte täcks av andra förmåner. Dietist eller 

behandlande läkare kan svara för vad som gäller i det enskilda fallet och 

läkarintyg krävs. Kost för diabetiker medför i normalfallet inga merkostnader. 

Merkostnaden för komjölksproteinfri kost kan variera mycket och det krävs 

en individuell bedömning av hur mjölkprodukter kan ersättas och därefter får 

en särskild beräkning göras. 
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Glutenfri 

Barn 2-9 år 100 kr 

Vuxna 160 kr 

 
För barn fr.o.m. 10 år gäller samma kostbidrag som för vuxna. Vid längre 

bidragsbehov kan konsumentverkets beräkningar tjäna som vägledning och 

en individuell bedömning får göras i varje enskilt fall. 

 
Laktosfri kost berättigar inte till extra bistånd då det inte ger några större 

merkostnader. Behov av specialkost som medför merkostnader ska styrkas 

av intyg från läkare eller dietist. 

 
Mer information om merkostnader finns på Konsumentverkets hemsida. 

 
Delegat: max 30 % av basbeloppet per år (1 208 kr/mån 2022) - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

  därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Försörjningsstöd - tilläggsbelopp till riksnormen 

I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för boende, hushållsel, 

arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbets- 

löshetskassa (4 kap. 3 § p. 2 SoL). Vad som ska anses som skäligt prövas 

individuellt. Vad en låginkomsttagare normalt har råd med och kost- 

nadsläget i kommunen kan tjäna som riktmärke. 
 
Bostadskostnad 

 
Depositionsavgift/hyresgaranti 

Depositionsavgift/hyresgaranti vid tecknade av hyreskontrakt beviljas om 

synnerliga skäl föreligger och det är den sökandes enda möjlighet att 

få/behålla ett boende och alla andra möjligheter är uttömda. Kostnaden 

beviljas mot återkrav mot hyresvärden. 

 
Delegat: enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Kort- och långvarigt bidragsbehov 

Vid ett kortvarigt bidragsbehov bör normalt den faktiska boendekostnaden 

betraktas som skälig. Med ett kortvarigt bidragsbehov avses en period om 

cirka fyra sammanhängande månader. Tidsfristen kan förlängas om det 

föreligger särskilda skäl. Medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg. 
 
Skäliga och faktiska boendekostnader 

En prövning om kostnaden är skälig ska alltid göras. Vid bedömningen utgår 

man från vad en låginkomsttagare normalt har råd med och kost- nadsläget i 

allmännyttans bostadsbestånd i kommunen. Det är rimligt att ställa krav på 

byte av bostad om kostnaden är för hög i förhållande till vad som är skäligt 

för det aktuella hushållet och behovet av bistånd beräknas bli långvarigt. 

Representerar bostaden ett ekonomiskt värde, t.ex. egen villa eller 

bostadsrätt, och biståndsbehovet förefaller att bli långvarigt bör detta också 

utgöra ett skäl för byte av bostad. 
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Socialnämnden ska medverka till bostadsbyte om sökanden har svårigheter 

att få annan bostad. De krav som ställs på att den sökande ska flytta till en 

billigare bostad måste utgå från en individuell bedömning och ske med 

hänsynstagande till de sociala konsekvenser som kan uppstå för hushållet, 

framförallt när det gäller barnfamiljer. 

 
Förutsättningen för krav på flyttning eller reduktion för bostadskostnaderna 

är att det finns faktiska möjligheter för sökanden att få en annan bostad som 

uppfyller skäliga krav samt att oskäliga sociala konsekvenser inte uppstår. 

Den enskilde måste dessutom få skälig tid för att byta eller avyttra bostaden. 

Om det är svårt att sälja bostaden på grund av bostadsmarknaden på orten 

eller andra omständigheter som den enskilde inte kan råda över ska detta 

vägas in i helhetsbedömningen av rätten till bistånd. 

 
Om biståndstagaren anser sig behöva byta bostad under pågående bidragstid 

och detta medför högre kostnader för boendet eller ökade 

levnadsomkostnader i övrigt för hushållet ska socialnämnden informeras 

och lämna sitt samtycke då detta kan påverka rätten till bistånd. 

Kan det anses rimligt att den bidragssökande flyttar till en billigare bostad, 

men inte gör det, kan biståndet för boendekostnader fastställas till ett skäligt 

belopp helt utan beaktande av den faktiska kostnaden. 

 
Den biståndsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostads- 

kostnader. En individuell prövning ska alltid göras. Såväl kostnaden som 

storleken på bostaden ska anses skälig i förhållande till hushållets storlek. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna samt avvikelse från riktlinjerna med högst 25 % 

- handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

avvikelse från riktlinjerna med högst 50 %, förlängning av faktisk 

hyreskostnad högst 3 månader - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

därutöver – enhetschef, avdelningschef AMA 

förlängning av faktisk hyreskostnad mer än 6 månader – KSO 
 
Skäligt rådrum för bostadsbyte 

I flera KR-domar anses det att fyra månader ett skäligt rådrum, vilket kan vara ett riktmärke. 

Nybesök ska alltid informeras om gällande normer för bostadskostnad. Om 

behovet av försörjningsstöd bedöms bli långvarigt och den individuella 

prövningen visar att sökandens boendekostnad är oskälig är det rimligt att 

ställa krav på åtgärder för att minska bostadskostnaden. Sökanden måste få 

tid på sig att agera. Boendekostnaden kan godkännas under en 

övergångsperiod så att den enskilde ges skälig tid att förändra sin 

boendekostnad. Förutsättningen är att den enskilde är aktiv i sitt bostads- 

sökande på hela bostadsmarknaden och accepterar lägre standard, byte av 

område eller kommun om det ej påverkar den sociala situationen. Avseende 

frekvens på bostadssökande, se dom från KR Göteborg målnr. 2152-19. 

Barnperspektivet ska alltid beaktas. 

 
Har sökanden en exceptionellt hög boendekostnad t.ex. hotellboende kan  
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socialnämnden föreslå en temporär lösning med godtagbar standard i 

avvaktan på en permanent lösning innan tiden för skäligt rådrum löpt ut. 

 
Om sökanden fått information och överklagningsbart beslut lämnats 

avseende tiden för skäligt rådrum för att byta sin bostad eller på annat sätt 

minska sin boendekostnad till en rimlig nivå men väljer att behålla sitt 

dyrare boende, beviljas boendekostnad enligt gällande genomsnittshyra. 
 

Särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde 

Byte av bostad eller bostadsområde bör inte tvingas fram i bl.a. följande 

fall: 

 Då det finns risk för att en flyttning åstadkommer negativa sociala 

konsekvenser. Det kan gälla barnfamiljer som genom en flyttning 

skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, skolgång och ett socialt 

nätverk, en särskild prövning får göras i varje enskilt fall. Det kan 

också gälla ensamstående vuxna med ett särskilt stort behov av kon- 

tinuitet i det sociala nätverk eller i den fysiska miljö som hänger 

samman med det nuvarande boendet, t.ex. personer med 

funktionshinder eller sociala problem och äldre med sviktande hälsa. 

 Då bostaden är specialanpassad efter den enskildes funktionshinder 

och det skulle medföra betydande kostnader att specialanpassa ny 

bostad. 

 Då den sökande har begränsade möjligheter att bli godkänd som 

hyresgäst. 
 
Byte till dyrare bostad 

Om någon som kontinuerligt uppbär försörjningsstöd vill byta bostad och 

detta medför högre kostnader för boendet och/eller ökade levnads- 

omkostnader i övrigt ska socialnämnden informeras och lämna sitt sam- 

tycke. En bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet ska alltid 

göras. Bistånd för en högre boendekostnad bör beviljas om hushålls- 

medlemmarna genom att bo kvar inte är tillförsäkrade en skälig levnadsnivå. 

Det kan t.ex. gälla i följande situationer: 

 Då det finns medicinska och/eller starka sociala skäl som styrker 

behovet av flyttning. 

 Då bostaden inte uppfyller en skälig boendestandard med hänsyn till 

fysisk miljö och utrustning eller på grund av betydande trångboddhet. 

Med betydande trångboddhet avses i detta sammanhang att fler än två 

personer måste dela rum (kök och vardagsrum oräknade). 

 Då en ung vuxen genom att bo kvar i föräldrahemmet förhindras att 

leva ett normalt vuxenliv och att bli självständig. Det kan t.ex. gälla 

den som av utrymmesskäl är tvungen att dela rum med syskon som 

är avsevärt yngre eller om den unge själv får barn. 
 
Stamrenovering 

När hyresvärden genomför stamrenovering genererar i regel detta en högre 

hyresnivå. Utifrån detta ska en bedömning göras om krav om bostadsbyte 

ska ställas. Detta ska göras med utgångspunkt av den nya hyreskostnaden 

samt biståndsbehovets varaktighet. Barnperspektiv samt sociala 

konsekvenser ska beaktas. Skäligt rådrum för bostadsbyte är cirka sex 

månader. 
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Lägenhetsstorlek 

Vägledande norm för bostadsstorlek: 

Ensamstående: 1–2 rum + kök 

Sammanboende: 2 rum + kök 

Sammanboende med barn*: 1 rum per person + kök 

Ensamstående med barn*: 1 rum per person, vardagsrum oräknat + kök. 

 
* Två barn under 10 år räknas som ett barn. 

Avsteg kan dock göras om kostnaden ligger inom de ramar som gäller för 

respektive familjestorlek. 

 
När socialnämnden medverkar vid bostadsanskaffning gäller utrymmes- 

standarden 1 rum och kök för ensamstående. För personer som varaktigt står 

utanför arbetslivet dvs. förtids- och ålderspensionärer kan 2 rum och kök 

accepteras. För ensamstående förälder med ett barn under 6 år gäller 2 rum 

och kök, i övrigt enligt ovan. Det är ytterst kostnaden som avgör om bostaden 

kan accepteras. 
 
Umgängesbarn 

Vid bedömning av skälig boendekostnad bör hänsyn tas till ett barns behov 

av utrymme då den som uppbär försörjningsstöd enbart har barnet hos sig 

under umgängestid. Viss vägledning kan hämtas från de maxgränser som 

gäller för bidragsgrundande bostadsyta vid beräkningen av bostadsbidrag. 

Ett till två umgängesbarn påverkar inte storleken på godkänd boendekostnad. 

Vid fler än två umgängesbarn får en individuell bedömning göras. 
 
Norm för bostadskostnader + vatten 

Kommunen tillämpar sedan 2002-01-01 Riksförsäkringsverkets föreskrifter 

om förmåner till totalförsvarspliktiga (normer för bostadskostnader, 

genomsnittskostnad, i kommuner med färre än 75 000 inv.). Normerna anses 

motsvara en skälig boendekostnad. Vid nyansökan godtas den faktiska 

bostadskostnaden i normalfallet i cirka fyra månader. 

 
Vägledande norm för bostadskostnad: 

1-2 vuxna 5 400 kr/månad 

1-2 vuxna + 1 barn 6 800 kr/månad 

1-2 vuxna + 2 barn 8 550 kr/månad 
Uppgifterna avser år 2022 

 
För varje ytterligare barn kan högsta godtagbara kostnad ökas med 1 750 kr. 

Beloppen avser kostnad före avdrag för bostadsbidrag. Kostnaden för 

uppvärmning är inkluderad. Hushållsel och bilplats/garage ingår ej. 

För ungdomar under 25 år tillämpas lägre nivåer för bostadskostnad, max 

4 000 kr. Ungdomar under 21år stöttas i normalfallet inte i ekonomiskt 

hänseende till eget boende.  

Godkänd kostnad för vatten är 200 kr per person och månad, vilket gott och väl motsvarar en normal 

förbrukning. Kostnaden ses som en del av den totala hyreskostnaden. Se vidare sid 70! 
i 
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Extra utrustning, bilplats, medlemskap i hyresgästförening 

Vissa fastighetsägare erbjuder tillval till standardutrustningen som inglasad 

balkong, diskmaskin, tvättmaskin etc. Även om tillvalet ligger inom 

kostnadsramen accepteras kostnadsökningen endast om det föreligger ett 

behov av standardökning. Kostnaden för utrustning som installerats innan 

biståndsbehovet uppstått och där hyresgästen inte har möjlighet att avstå 

från utrustningen accepteras förutsatt att nivån ligger inom riktlinjerna. 

 
Kostnader för bilplats beviljas endast om den är obligatorisk eller om det 

föreligger behov av bil. Avgift till hyresgästföreningen ska inte räknas med i 

hyreskostnaden.  
 
Bostadsrätt 

När den faktiska boendekostnaden för en bostadsrätt fastställs bör hänsyn 

tas till nettokostnaden för ränteutgifter,  och månadsavgift, dock ej 

amorteringar på lån för bostaden. Se SOSFS 2013:1 sid. 7. Se även nästa 

sida. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Dubbla hyror 

Dubbelhyror beviljas normal sett inte. 

Om byte av bostad föranleds av starka medicinska, sociala eller ekonomiska 

skäl kan kostnaden för dubbla hyror beaktas. Vid dubbla hyror vid flytt till 

särskilt boende/bostad med särskild service ska den sökande hänvisas till  

sektion vuxen och funktionshinder för jämkning. 
 
Egen fastighet, bostadsrätt och andelslägenhet 

Vad som sagts om oskäligt stora och dyra bostäder gäller även när bostaden 

utgörs av egen fastighet, bostadsrätt eller andelslägenhet. Rätt till 

försörjningsstöd innebär inte ett skydd mot ekonomisk förlust vid ev. 

försäljning. Vid bedömning av biståndsbehovet utgår man från att bostaden 

är en realiserbar tillgång som, om den säljs, kan undanröja biståndsbehovet. I 

varje enskilt fall får en helhetsbedömning göras där man värderar såväl 

ekonomiska som sociala konsekvenser av en försäljning som: 

 biståndsbehovets längd 

 familjestorlek 

 förankring i bostadsområdet och risk för anpassningssvårigheter vid 

byte av bostad 

 kostnad för alternativt boende i relation till bostadskostnad i den 

egna fastigheten 

 storleken på det kapital som bedöms bundet i den egna fastigheten 

 underhålls- och reparationskostnader på sikt. 
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Sökanden måste också få skälig tid på sig (riktvärde 4-6 månader) att sälja  

bostaden eller finna andra utvägar. Om bostaden har ett mervärde utöver lån 

på fastigheten ska biståndet beviljas mot återkrav. 

 
Vid prövning av bistånd till boende i egen fastighet/bostadsrätt ska följande 

uppgifter redovisas: 

 inköpsår och pris (om inte köpet ligger många år tillbaka) 

 taxeringsvärde 

 samtliga lån var för sig med uppgift om långivare, skuld, årlig ränta, 

årlig amortering samt tidpunkt för betalningar 

 uppvärmningskostnad och övriga driftskostnader (hushållsel, vatten, 

renhållning, försäkring, reparationer och ev. övriga kostnader) 

 tomträttsavgäld 

 avgift till samfällighet, vägförening eller dylikt 

 möjlighet till uppskov med amortering eller förutsättning för 

ytterligare lån 

 skatteeffekt (Har skattejämkning sökts?) 

 
Det är inte ovanligt att en del av boendekostnaden utgörs av amortering på 

olika former av lån. Försörjningsstöd är inte avsett att användas till kapi- 

talbildning varför bistånd som regel ej ska ges till amortering. 

 
Bostadskostnad för eget småhus beräknas (kan göras i Procapita) 

 

Vid kortvarigt biståndsbehov ska kostnaderna för fastighetsunderhåll inte 

räknas med. 

 
I kapitalkostnaden ska endast ingå kostnader för lån som tagits för att 

förvärva bostaden, för ombyggnad och renovering. Inteckningar för t.ex. 

båt- eller bilköp ska inte räknas med. 

 
Om kostnaderna för boendet är oskäligt höga ska sökanden uppmanas att 

undersöka alla möjligheter att minska dem. I första hand bör sökanden 

kontakta långivarna för att förhandla ned räntan. Möjligheten att hyra ut bör 

också undersökas. 
 
Andrahandskontrakt 

Enligt 12 kap. 39 § Jordabalken ska den som hyr ut sin lägenhet i andra 

hand ha tillstånd av hyresvärden. (I vissa fall kan hyresnämnden sanktionera 

en andrahandsuthyrning). Detta tillstånd är en förutsättning för att 

andrahandshyresgäster ska få sin ansökan om bostadsbidrag från För- 

säkringskassan prövad. 

 
Även vid ansökan om bistånd ska boendet styrkas med andrahandskontrakt. 

Av kontrakt eller andra handlingar ska förstahandshyresgästens grundhyra 

framgå och att tillstånd till andrahandsuthyrning lämnats. Enligt en dom i Kr 

(2021) kan sökande som inte uppvisar ett godkänt kontrakt få hyran reducerad.  
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Inneboendehyra gäller då. Om den sökande kunnat få bostadsbidrag genom 

att ha ett godkänt andrahandskontrakt ska fiktivt bostadsbidrag medräknas 

som inkomst. Fiktivt preliminärt bostadsbidrag kan räknas ut via 

Försäkringskassans hemsida. 

 
Hyreskostnaden kan inte reduceras på grund av tillval (extrautrustning, 

kabel-TV etc.) som förstahandshyresgästen godtagit och som andra- 

handshyresgästen inte har någon bestämmanderätt över. 

 
Storleken på bostad och bostadskostnaden ska följa riktlinjerna i övrigt. 

 
Inneboende (ej nära släktskap) 

Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden för en 

inneboende beakta vad bostadsinnehavaren och den inneboende avtalat, om 

kostnaden är skälig. 
 
Inneboende (nära släktskap) 

Ett hemmaboende vuxet barn eller annan nära släkting som får 

försörjningsstöd bör genom biståndet ges möjlighet att svara för sin del av 

boendekostnaden i bl.a. följande fall: 

 
 Då bostadsinnehavarna, på grund av att vuxet barn eller annan nära 

släkting bor kvar hemma/är inneboende, har högre boendekostnader 

än de annars skulle ha haft antingen genom att de tvingats behålla en 

större bostad eller genom att de annars skulle ha varit berättigade till 

bostadsbidrag. 

 

 En dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), 2020, slår fast   

att ett vuxet barn som bor hemma, och när föräldrarnas 

underhållsskyldighet har upphört, ska stå för sin del av 

boendekostnaden. Detta innebär att förälderns bistånd inte täcker 

barnets del av boendekostnaden och att det kvarboende vuxna 

barnet ansvarar för sin del av utgifterna. 

             (HFD 6172-19) 
 
Inneboende vuxnas bidrag till hyreskostnaden 

Vid beräkning av bostadskostnaden för familjer med överåriga (18 år och 

äldre) vuxna görs avdrag för den inneboendes hyreskostnad. Avdrag ska 

göras för den faktiska hyresdelen som den inneboende betalar. Erlägger 

den inneboende ingen eller låg hyra så framräknas en hyresnivå baserat på 

enheter, se nedan. 
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Inneboendehyra - underlag saknas 

Kan sökande ej presentera någon form av underlag vad gäller boende- 

kostnad såsom till exempel faktisk hyresnivå, adress eller hur många som 

bor på samma adress bör endast inneboendehyra beviljas. Inneboendehyra 

motsvarar 25 % av basbeloppet delat med 12 (månader). Inneboendehyra 

beviljas per vuxen person. 
 
Beräkning av boendekostnad 

Socialnämnden bör vid beräkningen av den faktiska boendekostnaden 

beakta hur stor andel av bostaden den enskilde disponerar, om han eller hon, 

t.ex. ett kvarboende vuxet barn eller en förälder, lever i en 

hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren utan att vara samboende. 

Nämnden bör vid beräkningen följa Riksförsäkringsverkets föreskrifter 

(RFFS 1998:9) om beräkning av boendekostnad i ärenden om bostadsbidrag 

och familjebidrag i form av bostadsbidrag, som finns i Försäkringskassans 

författningssamling. I dessa räknas varje rum som två enheter och köket 

som en enhet. 

 
Exempel: Om den biståndssökande disponerar ett rum i sina föräldrars bostad 

på fyra rum och kök, innebär det att han eller hon disponerar två av totalt nio 

enheter (fyra rum x 2 = 8 + kök = 9 enheter). Hela boende- kostnaden är 6 

000 kr per månad. Den sökandes andel av boendekostnaden beräknas då 

genom att 6 000 divideras med 9 och därefter multipliceras med 

2, det vill säga 6 000/9 x 2 = 1 333 kr per månad. Vid beräkning av 

bostadskostnad ska även hänsyn tas till antalet personer boende i bostaden 

som bidrar till hyreskostnaden. Kostnaden som ev. beviljas ska vara skälig i 

förhållande till detta. 

 
Regeringsrätten har i en dom (RÅ 1994 ref. 61) uttalat att avgörande för om 

en arbetslös ungdom ska ha rätt till bistånd till en hyresdel är att det skett en 

förändring i den unges faktiska ekonomiska situation. Om den unge inte 

betalat hyresdel tidigare utgör inte enbart den omständigheten att 

gymnasiestudierna avslutats skäl till att bevilja bistånd till hyra. Har den 

unge däremot fortlöpande betalt hyra och sedan blir medellös bör bidrag till 

hans del av hyreskostnaden kunna utgå. 

 
Med hushållsgemenskap avses även då två eller flera personer stadigvarande 

delar bostad på ett sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar 

kan utnyttjas. Det behöver inte vara fråga om sådan ekonomisk 

hushållsgemenskap som förutsätter att parterna har någon form av eko- 

nomiskt ansvar för varandra. 
 
Sökande som delar boende (ej sambo) 

När sökanden delar lägenhet med andra bör den faktiska boendekostnaden 

beräknas som nettohyran delad med antalet boende i lägenheten. Sökanden 

bör finnas med på kontraktet. 
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För personer som delar boende tillämpas normen för boendekostnad på 

följande sätt: 2 vuxna – normen för 1–2 vuxna, 3 vuxna – normen för 1-2 

vuxna + 1 barn osv. Om någon i hushållet har barn får en 

skälighetsbedömning göras. 
 
Andra boendeformer 

Vid andra boendeformer som husvagn, båt, hotell och vandrarhem beräknas 

kostnaden med hänsyn till de faktiska omständigheterna. Det kan t.ex. vara 

motiverat att lägga till kostnader för faciliteter som normalt ingår i lä- 

genhetsboende, t.ex. dusch och tvättmaskin. För personer som saknar 

permanent bostad bör den faktiska boendekostnaden inkludera kostnader för 

magasinering av egna tillhörigheter under skälig tid. Tiden som bistånd 

utgår för bör ställas i relation till kostnad för nyanskaffning av 

hemutrustning. Kostnaden måste vara rimlig i förhållande till ägodelarnas 

värde. 

 
Delegat: enligt riktlinjerna samt avvikelse från riktlinjerna med högst 25 % 

av godtagbar norm för boendekostnad - handläggare, socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver, maximalt belopp 20 tkr per månad per hushåll - 1:e social- 

sekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver – enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Boendekostnad under fängelsevistelse 

Den som avtjänar ett fängelsestraff kan normalt sett inte anses ha rätt till 

försörjningsstöd till boendekostnaden. Vid faktiska strafftider upp till 6 

månader kan bistånd utgå om sökanden annars riskerar att bli bostadslös. 

Med faktisk strafftid menas tiden i häkte/fängelse. Den som kan få tillstånd 

att hyra ut sin bostad i andra hand bör rekommenderas att göra det. Bistånd 

till bostadskostnaden kan utgå under den tid det tar att lösa frågan/ 

uppsägningstiden. Sägs hyresavtalet upp kan det även bli aktuellt med 

bistånd för möbelförvaring. 

 
Det kan vara svårt att överblicka häktningstiden, skuldfrågan och ev. påföljd 

för häktade personer. Om den häktade riskerar att bli bostadslös och i övrigt 

är berättigad till bistånd kan försörjningsstöd utgå. 

 
Delegat: bostadskostnad högst 6 månader - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

bostadskostnad mer än 6 månader - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 
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Bistånd till ungdomar som vill flytta till eget boende 

Ungdomar som vill flytta hemifrån har i den rättspraxis som utvecklats endast 

i undantagsfall varit biståndberättigade till bostadskostnad. I samtliga fall har 

starka sociala skäl förelegat. 

 
Kommunen stöttar som regel inte ungdomar till eget boende innan de fyllt 

21 år om inte särskilda skäl föreligger. En helhetsbedömning bör göras 

utifrån ungdomens möjlighet till egen försörjning 

inom överskådlig framtid. Ensamstående ungdomar under 25 år ska i första 

hand hänvisas till små billiga lägenheter, högst 4 000 kr. 
 
Delegat: ungdomar över 21 år - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

ungdomar upp till 21 år - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Magasinering 

För personer som saknar permanent bostad kan bistånd beviljas till kostnad 

för magasinering av egna tillhörigheter under skälig tid. Tiden bör ställas i 

relation till kostnad för nyanskaffning av hemutrustning. Kostnaden måste 

vara rimlig i förhållande till ägodelarnas värde. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 

Avgift för vatten I hyreslägenhet 
Det förekommer att vattenavgift får betalas separat i hyreslägenheter. Avgiften får då ses som en godtagbar 

kostnad och en del av hyreskostnaden. Uddevallahem har sänkt sin grundhyra och debiterar vattenavgiften 

separat. Godkänd kostnad är 200 kr per person och månad, vilket gott och väl motsvarar en normal 

vattenförbrukning. 

 

Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 

 
Hushållsel 

Kostnaden för hushållsel är ett tilläggsbelopp till riksnormen och ersätts 

med faktisk kostnad i den mån förbrukningen är rimlig i förhållande till 

hushållets storlek. 

Medelförbrukning enligt Uddevalla kommuns energirådgivare: 

Hushållsstorlek  Årsförbrukning 

1 person 2.500 – 3.000 kWh 

2 personer 3.000 – 5.000 kWh 

3 personer el. fler 6.000 – 8.000 kWh 

 
Förbrukningen är beräknad efter boende i flerfamiljshus. Disk- och 

tvättmaskin ingår inte i beräkningarna. I villa är förbrukningen högre. 

I bostäder där hyresgästen även svarar för kostnaden för uppvärmning och 
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varmvatten beräknas den del av elförbrukningen som överstiger ovanstående 

riktvärden som bostadskostnad. 

 
Ansökan om bistånd till en räkning som förfallit till betalning inom en 

månad före tidsbeställningsdagen bör inte betraktas som en skuld utan 

prövas som försörjningsstöd. Depositionskostnad vid tecknade av elavtal 

kan beviljas om särskilda skäl föreligger efter samråd med enhetschef. 

Kostnaden beviljas mot återkrav mot elleverantören. 

 
Den kommunala energirådgivaren ska kontaktas för rådgivning om 

hushållets energiförbrukning överstiger beräknad medelförbrukning. 

 
Delegat: enligt medelförbrukning - handläggare, socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

över medelförbrukning - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Arbetsresor och motsvarande resor 

 

Ansökningar till arbetsresor/sysselsättning behandlas generöst. 

Försörjningsstöd ska utgå till arbetsresor med billigast möjliga färdsätt om 

arbetsplatsen inte ligger på gångavstånd från bostaden (4 km enkel väg). För 

personer som har barn i barnomsorgen, lider av sjukdom eller har andra 

arbetshinder kan man göra avsteg från avståndsgränsen. I begreppet 

arbetsresor innefattas även resor för att delta i åtgärder t.ex. arbetsmark- 

nadsutbildning och sysselsättningsprojekt samt aktivt kunna söka arbete. 

Om kollektivtrafik kan användas lämnas bistånd enligt aktuella priser, se  

www.vasttrafik.se. 

 
I undantagsfall kan bistånd utgå till driftskostnader för bil. Det kan t.ex. 

gälla yrkesutövare som förutsätts ha tillgång till bil eller då bilen är nöd- 

vändig för resor till och från arbete. Det kan även vara motiverat att ersätta 

kostnader för bilresor för personer med handikapp eller sjukdom. Se även 

sid 33 ang. bilinnehav. 

 
Den som måste använda bil i arbetet eller för att ta sig till och från arbetet har 

i allmänhet möjlighet att få skattejämkning. Vid ansökan om bistånd ska 

beslutet om jämkning uppvisas. Beloppet för skattejämkning på grund av 

bilkostnaden räknas inte som inkomst då det är avsett att täcka faktiska 

driftskostnader för bilen. 

 
Bidrag till bilresor ska behandlas restriktivt. Vid beräkning av skäliga bil- 

kostnader ska utgångspunkten vara den faktiska bensinkostnaden på orten 

för tillfället. Vid långvarigt behov av bistånd bör kostnad för skatt, 

försäkring och besiktning godkännas. Vid beräkning av körsträcka bör 

eventuella resor till och från barnomsorg inkluderas. Vid långvarigt behov 

av bistånd bör den sökande uppmanas att byta bostad/arbete om det skulle 

öka möjligheten att bli självförsörjande. 

 
 

 

http://www.vasttrafik.se/
http://www.vasttrafik.se/
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Delegat: bistånd till busskort eller drivmedelskostnad - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

Bilkostnader - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 

 

Hemförsäkring 

Kostnaden för hemförsäkring är ett tilläggsbelopp till riksnormen. Alla 

hushåll förutsätts ha hemförsäkring motsvarande grundskydd. Även rätts- 

skydd bör ingå. Premien för hemförsäkring ska i första hand betalas 

månadsvis, vilket de flesta försäkringsbolag erbjuder. Nedanstående belopp 

kan tjäna som riktmärke. 
 

Hushållsstorlek Månadspremie Årspremie 

 

1–3 personer 

4–5 personer 

6 personer och fler 

 

130 kr 

140 kr 

150 kr 

 

1 560 kr 

1 680 kr 

1 800 kr 
 

Kostnaden har beräknats av Konsumentverket i samarbete med 

Konsumenternas försäkringsbyrå och avser hushåll i tätort med fler än 

50 000 inv. Premien avser hushåll som bor i lägenhet. Kontrollera att 

hushållet inte är ”dubbelförsäkrat” genom facklig organisation eller 

hyresvärd. Om det accepteras att sökanden bor i egen fastighet tillkommer 

skäligt belopp för villaförsäkring. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Fackföreningsavgift och medlemskap i a-kassa/alfa-kassa 

Avgift för medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa är ett 

tilläggsbelopp till riksnormen. Bistånd ska utgå med det belopp som gäller 

för sökandens organisation. Är sökanden arbetslös eller långtidssjukskriven 

ska han undersöka om det finns möjlighet att få avgiften reducerad innan 

bistånd beviljas. 

 
För anställda betalas ofta avgiften genom avdrag på lönen. Kontrollera om 

avgiften även inkluderar olika former av försäkringar. För hemförsäkring 

gäller att avgiften ska rymmas inom riktlinjerna. För andra typer av 

försäkringar, t.ex. olycksfallsförsäkring, ska inte bistånd utgå. 

 
Alfakassan är ett komplement till de organisationsanknutna a-kassorna med 

syfte att ge fler tillgång till inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. 

Ytterligare information ges på www.alfakassan.se. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

http://www.alfakassan.se/
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Livsföring i övrigt 

Med begreppet ”livsföring i övrigt” avses alla de olika behov som den 

enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte 

omfattas av försörjningsstödet. Besvärsrätt föreligger. 
 
Läkarvård och sjukvårdande behandling 

Faktiska, godtagbara kostnader för läkarvård och sjukvårdande behandling 

är tilläggsbelopp till riksnormen. I de fall den enskilde väljer att gå till privat 

vårdgivare som ej är ansluten till Försäkringskassan och merkostnader 

uppstår utgår ej försörjningsstöd. Högkostnadsskyddet ska utnyttjas. Vad som 

ska ersättas bör avgöras med utgångspunkt i att syftet med vården ska 

uppnås. Försörjningsstöd till läkarvård omfattar kostnader för åtgärder som: 

 omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och avser sådan vård och 

behandling ett landsting är skyldigt att svara för enligt 1 och 3 §§ 

hälso- och sjukvårdslagen, även i de fall insatserna tillhandahålls av 

en privat vårdgivare 

 vidtas efter bedömning av behörig hälso- och sjukvårdspersonal och 

 görs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 
Uppgift om aktuella patientavgifter, se: www.vgregion.se/patientavgifter. 

 

Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård 

Högkostnadsskyddet är 1 200 kr för läkarbesök och sjukvårdande 

behandling under en tolvmånadersperiod. (VG-regionen 2022). 

Högkostnadsskyddet omfattar patientavgifter för: 

 läkarvård (offentlig vård och offentligt finansierad vård) 

 sjukvårdande behandling (offentlig vård och offentligt finansierad 

vård) 

 inkontinensartiklar för vilka landstinget har kostnadsansvar 

(personkrets: brukare med eget boende) 

 hembesökstillägg 

 gruppbesök 

 oralkirurgisk behandling. 
 
Högkostnadskort 

Vårdgivaren tillhandahåller högkostnadskort. Avgifter som patienten betalar 

för läkarbesök och sjukvårdande behandling ska noteras i 

högkostnadskortet. Det är patienten själv som får bevaka att detta sker och 

när högkostnadsgränsen uppnås. Mot uppvisande av originalkvitto eller 

kvitto på betalning av faktura kan avgifter noteras i kortet i efterhand. 
 
Frikort 

När patienten inom en tolvmånadersperiod har betalat patientavgifter upp till 

högkostnadsgränsen (1 200 kr 2022) utfärdas frikort som ger rätt till fri 

http://www.vgregion.se/patientavgifter
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sjukvård. Frikortet gäller tolv månader räknat från det första besöket som låg 

till grund för frikortet, d.v.s. den äldsta betalningen på högkostnadskortet. 
 
Bistånd till läkarvård och sjukvårdande behandling 

Personer som kontinuerligt uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om 

högkostnadsskyddet. Kostnader för patientavgifter ska verifieras genom 

notering i högkostnadskortet. Kvitton ska vara införda i högkostnadskortet 

och ska uppvisas när ansökan om ekonomiskt bistånd till läkarvård eller 

sjukvårdande behandling görs. Bistånd kan utgå innan högkostnadsskyddet 

inträder. I de fall den enskilde väljer att gå till privat läkare som ej är 

ansluten till Försäkringskassan och merkostnader uppstår utgår ej 

försörjningsstöd. 

 
Kostnader som debiteras för uteblivet besök berättigar inte till ekonomiskt 

bistånd. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Vårdavgift sluten sjukhusvård 

Avgift för barn och ungdomar t.o.m. 19 år: 0 kr 

Avgift vid sjukhusvård: 50/100 kr/vårddag, se nedan 

Kortperiodiskt högkostnadsskydd: 1 500 kr 

 
(Högsta belopp per löpande trettiodagarsperiod.) Den som har hel 

aktivitetsersättning eller sjukersättning, och som är yngre än 40 år, betalar 

halv avgift under de 30 första dagarna av ett vårdtillfälle. Efter dessa 30 

dagar är kostnaden 100 kronor per dag. Vårdavgiften kan betraktas som en 

kostnad för mat och logi. Avgiften är högre än posten för livsmedel som 

ingår i riksnormen. Vid biståndsberäkningen tas hänsyn till de merkostnader 

som förorsakats av vårdavgiften och ev. övriga merkostnader i samband 

med sjukfallet. Om vårdavgiften förfallit till betalning och sökanden inte 

varit berättigad till bistånd i samband med sjukhusvistelsen kan inte 

ekonomiskt bistånd utgå. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Sjukresor 

Västra Götalandsregionen ersätter vissa kostnader för sjukresor. Kostnad 

för enkelresa är 125 kr. Upplysningar lämnas av Sjukreseenheten, 

Regionens Hus, Vänersborg, 

tel. 010-47 32 100. Information om sjukresor finns på: 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for- 

sjukresor-i-Vastra-Gotaland/ 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for-
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Ersattning-for-


74 (102) 

2022-01-05 

  

 

 
 

 
Ersättning kan utgå från regionen för resa vid: 

 sjukvårdande behandling 

 läkarvård 

 sjukhusvård 

 tandläkarbehandling 

 utprovning av handikapphjälpmedel 

 
Högkostnadsskydd inträder när kostnaden för sjukresor under en 

12-månadersperiod uppgår till 2 000 kr (2022). För barn inom samma familj 

gäller gemensamt högkostnadsskydd. Resor som understiger egenavgiften 

kan räknas till godo för högkostnadsgränsen. 

Egenavgiften för sjukresor upp till gällande högkostnadsskydd betraktas 

som ett tilläggsbelopp till riksnormen. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Kostnad för intyg 

I vissa fall tar VG-regionen betalt för utfärdande av intyg. I de fall begäran 

om intyg initieras av handläggaren bör kostnaden för detta beviljas. 
 
Receptförskrivna läkemedel 

Kostnaden för receptförskrivna läkemedel, läkemedel för födelsekontroll, 

förbrukningsartiklar för stomiopererade och förbrukningsartiklar som 

behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller behövs för egenkontroll av 

medicinering är att betrakta som tilläggsbelopp till riksnormen. Fysisk 

aktivitet på recept innebär inte att sökande är berättigad till bistånd utöver 

riksnormen. Receptet medför att sökande får rabatter på idrottsanläggningar, 

gym, badhus mm. Kostnaden anses vara tillgodosedd genom posten lek och 

fritid. Se även https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/traning-och- 

fysisk-halsa/far--fysisk-aktivitet-pa-recept/ 
 

Högkostnadsskydd för läkemedel 

Läkemedelsförmånen omfattar ovan uppräknade artiklar. 

Kostnadsreducering inträder när inköpen under en 12-månadersperiod 

överstiger 1 200 kr. Reducering sker stegvis. 

 
När egenavgiften uppgått till 2 400 (2022) kr inträder kostnadsfrihet för 

återstoden av tolvmånadersperioden. 

Registrering av gjorda läkemedelsinköp görs av apoteket, legitimation skall 

uppvisas i samband med inköp. 
 
Särskilda regler för barn 

Läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna är 

kostnadsfria för barn under 18 år. 

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/traning-och-
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/traning-och-
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Möjlighet till delbetalning 

Det finns möjlighet att dela upp betalningen av läkemedelskostnaden. I 

första hand ska möjligheten till delbetalning utnyttjas. Har sökande 

betalningsanmärkningar går det i regel inte att få delbetalning. Ytterligare 

köp inkluderas i delbetalnings-systemet. Varje vuxen i ett hushåll kan ha 

delbetalning, för barnen i hushållet räknas det gemensamt. Om inköp av 

läkemedel med delbetalning sker på olika apoteksföretag, kan den enskilde 

få flera fakturor med delbetalning samma månad. 
 
Bidrag till receptförskrivna läkemedel 

Hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ska informeras om högkost- 

nadsskyddet och möjligheten till delbetalning. Biståndet ska täcka den 

merkostnad som delbetalning medför. Delbetalning av tidigare gjorda 

läkemedelsinköp d.v.s. innan behovet av försörjningsstöd uppstod, ska ses 

som en godtagbar utgift. 

 
Kostnaden för gjorda läkemedelsköp ska redovisas genom en s.k. 

receptspecifikation samt kassakvitto. 

 
I de fall den enskilde inte kan använda det läkemedel som läkaren förskrivit, t 

ex pga allergi eller kraftiga biverkningar, och behov föreligger av ett 

ersättningsläkemedel som ej omfattas av läkemedelsförmånen är det 

sjukvårdens ansvar att tillse att en prövning görs om läkemedlet ska 

omfattas av detta. I avvaktan på denna prövning kan bistånd utgå efter 

särskild prövning. En förutsättning är att en läkarbedömning styrker 

behovet. 

 
Vissa läkemedel täcks inte av högkostnadsskyddet, till exempel bantnings- 

eller potensläkemedel. Det innebär att samhället inte subventionerar 

kostnaderna utan den enskilde får själv stå för alla kostnader. Det är inte 

meningen att socialnämnden ska ta över kostnaderna för dessa läkemedel 

utan vara mycket restriktiv med att ge bistånd till läkemedel som inte täcks 

av högkostnadsskyddet. I individuella fall kan socialnämnden göra en annan 

bedömning, till exempel efter samråd med en läkarkonsult. Tänk på att läkare 

har möjlighet att ansöka om att få vissa läkemedel att omfattas av 

högkostnadsskyddet 

 
Delegat: inom högkostnadsskyddet - handläggare, socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Bidrag till ej receptförskrivna läkemedel 

Ej receptbelagda läkemedel anses ingå i posten förbrukningsvaror. Vid 

behov av läkemedel för behandling av t ex hårlöss eller mask kan undantag 
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göras efter särskild prövning. Tänk på att läkare kan förskriva receptfria 

läkemedel vid kontinuerlig användning/långvarigt behov av läkemedlet. De 

omfattas då av högkostnadsskyddet. 
 
Preventivmedel 

Preventivmedel är ett receptbelagt läkemedel som omfattas av 

högkostnadsskyddet. Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen 

är kostnadsfria för personer som är under 21 år. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 

     

Tandvårdskostnad 

Rätten till bistånd begränsas inte till tandvård av enbart akut karaktär. En 

skälighetsbedömning får göras av kostnaden för ingreppet. Om den 

enskildes behov av ekonomiskt bistånd bedöms vara av kortvarig art och 

denne själv kan tillgodose sitt behov inom en rimlig tid, bör detta vägas in i 

bedömningen av hur omfattande biståndet till tandvård ska vara. 

 
I normalfallet utgår inte bistånd till den årliga undersökningskostnaden.  

Det råder fri prissättning på tandvård. Priset på samma behandling kan 

således variera mellan olika kliniker. Tandvårdstaxan för Folktandvården i 

Västra Götaland gäller som maxtaxa.  
 
Tandvårdsförsäkringen 

Barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen har rätt till gratis tandvård t 

o m det år de fyller 23 år. När den unge fyllt 24 år räknade denne som 

vuxen och får betala ordinarie taxa.  

 
Det statliga tandvårdsstödet 

Tandvårdsstödet består av tre delar: 

 

▪ N-tandvård. Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och 

stort omsorgsbehov i det dagliga livet 

▪ F-tandvård. Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning 

▪ S-tandvård. Som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid 

 
Det finns regler som avgör vilken tandvård som omfattas av det statliga 

tandvårdsstödet. Lagningar, kronor och broar ersätts i begränsad omfattning. 

Ersättningen baseras på referenspriser, som anger ett slags riktpris för olika 

behandlingar. Grundläggande tandvård ersätts. Patienten och tandläkaren 

kan välja en annan behandling än den som omfattas av tandvårdsstödet men 

då får patienten, om den är dyrare, betala mellanskillnaden själv. Kosmetisk 

tandvård omfattas inte av tandvårdsstödet. 

 
För vissa oralkirurgiska ingrepp som måste göras på sjukhus är 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/f-tandvard/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/s-tandvard/
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patientavgiften densamma som för hälso- och sjukvården. Avgiften får 

räknas med i högkostnadsskyddet för den öppna sjukvården (1 200 per 

12-månadersperiod 2022). 
 

Övrigt tandvård, t ex vid sjukhusvård eller institution 

Den som behöver tandvård under en begränsad tid som ett led i en 

sjukdomsbehandling (t.ex. patienter som behöver vara fria från infektion 

inför ett kirurgiskt ingrepp eller har en defekt i käke eller i ansiktet) gäller 

samma avgifter som för öppen hälso- och sjukvård. 

 
Patienter som är föremål för sluten sjukhusvård kan få akut tandvård genom 

sjukvårdens försorg. Den klinik som patienten är inskriven vid svarar för 

patientdelen av kostnaden. 

 
Tandvårdsförvaltningen vid sjukhuset kan i särskilda fall svara för 

patientdelen vid tandvårdsbehandling som är medicinskt motiverad. 

Kriminalvården svarar för akut tandvård för personer som är intagna på 

kriminalvårdsanstalt. 

 
LVM-hem svarar för akut tandvård för personer som är föremål för 

tvångsvård. Akut tandvård ingår även i vårdavgiften på § 12-hem. I 

fickpenningsbeloppet som beviljas vid institutionsvård ingår i normalfallet 

kostnad för akut tandvård. Vid mer omfattande akut tandvård ska en 

individuell prövning alltid göras. Möjligheten till delbetalning hos 

tandläkaren ska beaktas. 

 

Bistånd till tandvårdskostnader 

Om behovet av tandvård varit akut accepteras tandläkarens åtgärd även om 

behandlingen genomförts före ansökan om bistånd. Kan behandlingen utan 

större olägenhet skjutas upp ska kostnadsförslag inhämtas. Utlämnad blankett 

om begäran av kostnadsförslag ska vara försedd med datum och handläggarens 

namn och underskrift, vilket innebär att kommunen svarar för kostnaden för 

undersökning och erforderliga röntgenbilder.  

 
Akut tandvård: Avser behandling av smärtsamma och/eller infektiösa 

tillstånd, traumaskador etc. 

 
Nödvändig tandvård: Avser nödvändig konserverande och protetisk bett- 

rehabilitering för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och 

utseendemässigt godtagbart resultat. Komplicerade konstruktioner ingår ej. 

Behandlingen ska inte utesluta möjligheten för patienten att i ett senare 

skede få en optimal bettrehabilitering på egen bekostnad. 

 
Bistånd till nödvändig tandvård kan utgå till personer som varit långvarigt 

beroende av försörjningsstöd (minst ett år) eller levt på motsvarande 

inkomstnivå. Hit räknas också förebyggande åtgärder mot karies och tand- 

lossning. Det kan till exempel vara fluorbehandling, kostutredning och tand- 

hygienistbehandling. I vissa fall kan även bettskena vara motiverad. 

Nämnden bör i regel grunda sin bedömning på behandlande tandläkares val 

av åtgärd och vad denne anser vara nödvändig tandvård. Nämnden bör också 

väga in om biståndsbehovet beräknas bli kort- eller långvarigt.
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Rätten till bistånd prövas månadsvis och förutsätter bland annat att behovet 

inte kan tillgodoses av den enskilde själv eller på annat sätt. Detta gäller 

också ansökningar om tandvård, även om ett kostnadsförslag godkänts av 

förtroendetandläkaren. Klienten beviljas då kostnaden för tandvården  

månadsvis som en godkänd utgift och betalar i normalfallet själv till 

tandläkaren.   

 
Kostnadsförslag över 4 000 kr ska skickas till kommunens  

förtroendetandläkare för bedömning: 

 

Anna-Carin Stenhamre 

Mossgatan 15 

931 70 Skellefteå 

 

Tel.  0705 – 204 040 

annacarin.stenhamre@telia.com 

 

 

Även vid lägre kostnad än 4 000 kr för tandvård kan ibland en bedömning      

behöva göras, t ex vid upprepat behov av tandvård. 

 
Vid ansökningar från personer med tillfälligt behov av ekonomiskt bistånd 

ska hänsyn tas till hur inkomstförhållandena sett ut tidigare och framtida 

försörjningsförmåga. Sökandens möjligheter att själv genom delbetalning 

helt eller delvis stå för kostnaden måste beaktas. 

 
Nivåerna nedan gäller per tolvmånadersperiod och per person i hushållet. 

 

 

Delegat: max 25 % av basbeloppet (12 075 kr 2022) per 12-månadersperiod – 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

                 max. 50 % av basbeloppet (24 150 kr 2022) per 12-månadersperiod 

- 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

optimal tandvård – KSO 

 

Glasögon/linser 

Glasögon och kontaktlinser kan ordineras som synhjälpmedel. 

 
Ersättning lämnas enligt särskilda regler för olika grupper. Ytterligare 

information ges på http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och- 

rattigheter/Glasogonbidrag/ 
 
Glasögon till vuxna 

Bistånd till glasögon/linser ingår i skälig levnadsnivå och prövas särskilt. 

För glasögon krävs recept från ögonläkare eller rekommendation av 

legitimerad optiker. Behov av progressiva glas ska styrkas av läkare eller 

legitimerad optiker. Bistånd till kontaktlinser beviljas endast om behovet är 

medicinskt motiverat och kan styrkas med läkarintyg. 

 

mailto:annacarin.stenhamre@telia.com
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-
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Sökanden ska inkomma med kostnadsförslag. Använd socialnämndens egen 

blankett (samtycke krävs). Bistånd beviljas till den faktiska kostnaden för 

synundersökning, standardglas och arbetskostnad. Kostnaden för färgade 

glas, AR/hård-behandling och fotokromatiska glas beviljas under 

förutsättning att behovet är styrkt. 

 
Om inte särskilda skäl föreligger ska paketpris tillämpas. Bidrag till bågar 

utgår med max. 2 % av basbeloppet (966 kr år 2022) om paketpris inte kan 

tillämpas. Hos vissa optiker lagas/ersätts skador på glas och båge som 

inträffar inom ett år från köptillfället av optikerns garanti. Tänk på att 

glasögon kan beställas till en lägre kostnad på internet om recept finns. 
 
Glasögon till barn 

Västra Götalandsregionen ger bidrag för glasögon till barn och ungdomar i 

åldrarna 8 t o m 19 år. Bidraget ges för den faktiska glasögon- och 

linskostnaden. Bidragsbeloppet reduceras om glasögonens och linsernas 

kostnad är lägre än bidraget. Den enskilde betalar kostnaden som överstiger 

bidragsbeloppet samt synundersökning och tillbehör som till 

exempel glasögonbågar. Vissa optiker har förmånliga erbjudande såsom t ex 

gratis glasögon om recept från ögonläkare kan uppvisas eller om 

synundersökning betalas. Information om detta kan få från respektive optiker. 

 
Delegat: max 10 % av basbeloppet (4 830 kr 2022) - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Hemutrustning, husgeråd m.m. (Se även avsnittet om dator – smartphone) 

Bistånd till hemutrustning kan utgå på tre olika nivåer: 1. Grundutrustning, 

2. Förnyelse på grund av slitage och 3. Fullständig hemutrustning. Bistånd 

till hemutrustning ska bedömas restriktivt. För att utröna behovet bör 

hembesök göras. För flyktingar gäller särskilda bestämmelser för lån till 

hemutrustning, se nedan. Flyktingar som har möjlighet att få komplettering 

av hemutrustningslån genom CSN är ej berättigade till möbler och annan 

hemutrustning. 

 
Det är det individuella behovet som ska avgöra bidragets storlek. Om det 

redan finns viss hemutrustning eller om sådan kan anskaffas på annat sätt än 

genom bistånd, ska detta vägas in. Andra faktorer som har betydelse vid 

bedömningen är sökandens ålder och framtida försörjningsmöjligheter. 

 
Ungdomar som flyttar hemifrån är i normalfallet inte berättigade till bistånd 

utan förutsätts planera sin flyttning. Enligt Regeringsrätten (RÅ 1995 ref. 

180) är det rimligt att en ung biståndssökande får godta en betydligt enklare 

standard på hemutrustning än vad som annars är fallet. Hänsyn bör tas till 

att unga biståndsökande i regel har goda möjligheter att skaffa hemut- 

rustning som är begagnad eller som av annan anledning har ett lågt pris. För 

studerande ungdomar får det anses skäligt med boende i basutrustat student- 

rum eller inackorderingsrum. 
 
1. Grundutrustning 

För personer som saknar grundläggande hemutrustning (startutrustning) och 

där bidragsbehovet bedöms vara kortvarigt kan hjälp utgå i begränsad 

omfattning. Utrustningens kvalitet kan vara relativt låg då sökanden efter 

hand förutsätts kunna komplettera och byta ut. Ungdomar under 25 år 

prövas individuellt och 10 % av basbeloppet kan tjäna som riktlinje. 

 
I grundutrustning ingår det absolut nödvändigaste i husgeråd, städutrustning 

(dammsugare kan beviljas separat), gardiner, mattor, sänglinne och möbel- 

utrustning i kök och sovrum. 

 
Beloppen ska inte betalas ut schablonmässigt. En individuell prövning ska 

alltid ske. 
 
2. Förnyelse på grund av slitage 

Bistånd till förnyelse av hemutrustning kan utgå för att ersätta förslitna 

möbler, hemtextilier, husgeråd, städredskap etc. Det kan även avse repa- 

ration av TV. 

 
Förhållanden som kan föranleda behov av förnyelse av hemmet kan t.ex. 

vara behov av större säng till växande barn och förnyelse av köksutrustning 

som gått sönder. Biståndet kan utgå till personer som långvarigt levt på en 
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nivå motsvarande bidragsnormen och som inte inom överskådlig tid själv 

kan tillgodose behovet. 

 
Bistånd ska inte betalas ut schablonmässigt. En prövning av behovet ska 

göras i varje enskilt fall. 
 
3. Fullständig hemutrustning 

Endast i undantagsfall beviljas bistånd till fullständig hemutrustning. Det 

kan t.ex. gälla personer som flyttar från särskilt boende till eget boende, 

eller flyttar ut från långvarig vistelse i familjehem eller behandlingshem. 

 
Delegat: max 20 % av basbeloppet (9 660 kr 2022) per 12-månadersperiod - 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 

fullständig hemutrustning max. 75 % av basbeloppet (36 225 kr 

2022) per 12-månadersperiod - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
TV 

Om behov föreligger kan bistånd beviljas för inköp av TV. Det kan t.ex. gälla 

barnfamiljer, personer med litet nätverk och personer som av hälsoskäl är 

hänvisade till sin egen bostad. En individuell bedömning skall alltid 

göras. Vid kortvarigt behov av bistånd ska möjligheten till att själv 

tillgodose behovet inom kort genom egna inkomster beaktas. 

 
Skälig kostnad för införskaffande av TV utgår från marknadspris, för 

närvarande ca 2 500 kronor. 

 
Om den enskilde innehar TV som går sönder kan inköp av ny TV vara ett 

billigare alternativ än reparation. 
 
Delegat: max 10 % av basbeloppet (4 830 kr 2022) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

 
 
Dator - smartphone 

Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till den hemutrustning som 

behövs för att ett hem ska kunna fungera. Även radio, TV och dator med 

internetuppkoppling bör ingå i en hemutrustning. Vid bedömning av 

behovet av dator med internetuppkoppling bör nämnden särskilt ta hänsyn 

till behoven hos barn och ungdomar som går i skolan. Dator med internet- 

uppkoppling kan vara viktig för det skolarbete som görs hemma men också i 

sociala sammanhang barn och ungdomar emellan. Men hänsyn tagen till detta 

kan nämnden pröva behovet på samma sätt som för övrig utrustning 

till hemmet, dvs. i förhållande till om behovet kan tillgodoses på annat sätt 

och inom rimlig tid. 
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Flera KR-domar anser att en smartphone med internetuppkoppling kan tillgodose samma behov som 

en dator, (t ex 3255-18 och 354-20), och att en ansökan bör prövas inom ramen för hemutrustning. 

Skälig kostnad för en smartphone varierar, men ett riktvärde kan vara 1 000 kr. Enbart router 300 kr. 

Skälig kostnad för införskaffande av dator utgår från marknadspris för en 

”basdator”, för närvarande ca. 2 500 kronor. Observera att i t ex de flesta 

friskolor samt på mellan- och högstadiet samt gymnasiskolan i Uddevalla 

erhåller alla elever lånedator eller iPad, dock ej i särskolan. Beslut är fattat att 

alla barn och unga i Uddevalla successivt kommer att erhålla dator eller 

motsvarande i grundskolan. Enligt dom i Kammarrätten 2017 bedöms barns 

lånedator kunna tillgodose även föräldrars behov, t ex för att betala räkningar 

mm. 

 
Delegat: max 15 % av basbeloppet (7 245 kr 2022) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Internet i hemmet 

Löpande kostnad för internetuppkoppling är, enligt dom i Högsta 

förvaltningsdomstolen 2017, nödvändig för att en skälig levnadsnivå ska 

uppnås och bistånd utgår därför till detta. Skälig kostnad för 

internetuppkoppling bedöms motsvara cirka 130 kronor per månad. Se även 

sid 17–18 angående internetbank. 

 
Delegat: Handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Inköp av vitvaror 

Bistånd till inköp av t ex. spis, tvättmaskin och frys beviljas endast om 

särskilda skäl föreligger. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Hemutrustningslån för nyanlända 

Flyktingar som flyttade in i en bostad kunde fram till 2022-01-01 ansöka om 

lån till hemutrustningen hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Därefter 

beviljas inga nya lån. 
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Spädbarnsutrustning 

Observera att nyanlända kan söka kompletterande hemutrustningslån till 

spädbarnsutrustning via CSN, se sid. 82. 

 
Bidrag till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse om 

familjen lever på en nivå som motsvarar försörjningsstödsnormen och inte 

på annat sätt kan få tillgång till behövlig utrustning. För ensamstående ska i 

möjligaste mån den andra förälderns betalningsutrymme att bidra till 

spädbarnsutrustningen utredas. Posten för personliga kostnader inom 

riksnormen för barnet bör ge utrymme för successiv komplettering. I 

grundutrustning ingår bland annat: 

 begagnad vagn med tillbehör 

 säng och sängutrustning 

 skötbädd med tillbehör 

 bärsele 

 bilbarnstol 

 tillbehör för matning inkl. matstol 

 utrustning för bad 

 de första kläderna 

 
Bidrag till grundutrustning betalas inte ut schablonmässigt utan prövas i 

varje enskilt fall. Vid syskons födelse behöver oftast endast mindre 

kompletteringar göras. 

 
Delegat: max 10 % av basbeloppet (4 830 kr 2022) - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

max. 20 % av basbeloppet (9 660 kr 2022) - 1:e socialsekreterare,  

enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Cykel och cykelhjälm 

Ingår i normen, men för barn i skolåldern som saknar cykel, tillämpas ett 

generöst förhållningssätt vid ansökan. För yngre barn räknar man med att 

cykel köps begagnad. 

men ett riktpris kan vara cirka 700 kronor. Beviljas bistånd till cykel ska även 

bistånd till cykelhjälm beviljas om detta saknas, rimlig kostnad är ca. 300 

kronor. Bistånd till cykel till vuxna kan beviljas när den enskilde t ex har 

långt till allmänna kommunikationer, maxbelopp 1 000 kronor. I första hand 

ska möjligheten att köpa begagnad cykel nyttjas. 
 
 

 

Körkort 

Innehav av körkort ingår ej i skälig levnadsnivå och bistånd kan ej utgå. I vissa fall kan 

körkortslån beviljas av CSN, se https://www.csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 

http://www.csn.se/bidrag-och-lan/korkortslan.html
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Kläder 

I riksnormen ingår ett belopp som avser att täcka det vardagliga klädbehovet 

för hela året och även tillbehör som väska, klocka och paraply. Det är endast 

om särskilda skäl föreligger som bidrag utöver norm kan utgå t.ex. vid stora 

viktförändringar eller anknytningar till nyanlända flyktingar som anländer 

till Sverige vintertid och saknar kläder för årstiden. En individuell prövning 

ska alltid göras, men riktlinje är en extra månadsklädnorm. 

 
Delegat: max 5 % av basbeloppet (2 415 kr 2022) - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Arbetskläder 

Bistånd till arbetskläder kan utgå då särskilda kläder/skor krävs av 

arbetsgivaren och då arbetsgivaren inte tillhandahåller detta. Undvik inköp i 

yrkesbutiker som i regel är ett dyrare alternativ och billigare inköpsställen 

finns för godkända kläder/skor. 

 
Delegat: max 5 % av basbeloppet (2 415 kr 2022) - socialsekreterare, 1:e 

socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Studentmössa 

Kostnad för studentmössa räknas som godtagbar utgift vid normberäkning 

och bistånd kan utgå till rimlig kostnad, maximalt 700 kronor. Det är vanligt 

att leverantörer tar kontakt med elever via skolan. I regel är dessa 

studentmössor ett betydligt dyrare alternativ än om den enskilde själv köper 

via internet. 
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Legitimation 

Polismyndigheten utfärdar nationellt id-kort. Id-kortet kostar 400 kronor 

inklusive foto och avgiften betalas vid ansökningstillfället. Giltigt id-kort 

anses ingå i skälig levnadsnivå för vuxna personer. I enstaka fall har 

Migrationsverket ej hunnit leverera uppehållskort till sökande vid ankomst 

till Sverige. Då kan bistånd utgå till resa med kollektivtrafik till 

Migrationsverket för att få detta utfärdat. 

     
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
 
Resor 

 
Lokala resor 

Ansökningar till arbetsresor/sysselsättning behandlas generöst. 

Bistånd till lokala resor med allmänna kommunikationer kan beviljas om 

särskilda skäl föreligger. Det kan t.ex. gälla personer som har 

gångsvårigheter men inte är berättigade till färdtjänst, personer som behöver 

särskild stimulans för att ta del av samhällsservice eller hålla kontakt med det 

närmaste nätverket, barns resor till fritidsaktiviteter etc. I varje enskilt fall 

prövas behovet av typ av kort (kontoladdning, periodkort, etc.). 

 
För aktuell prisuppgift se www.vasttrafik.se. 

 
Försörjningsstöd till busskort för skolbarn/skolungdomar för resor till och 

från skolan beviljas normalt sett inte, hänvisning ska göras till Barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
 
Genomresa, hemresa 

Vistelsekommunens ansvar begränsas till att avse sådant som den enskilde 

behöver under sin vistelse i kommunen eller under hemresan. Detta gäller 

även nordiska medborgare. Om behoven kan tillgodoses genom att 

sökanden reser hem lämnas bidrag till reskostnaden med 

billigaste/lämpligaste färdsätt. 

http://www.vasttrafik.se/
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Övriga utländska medborgare som befinner sig tillfälligt i Sverige, t.ex. 

turister eller affärsresande, har endast rätt till bistånd i en nödsituation. I 

första hand ska sökanden hänvisas till egen ambassad eller konsulat. 

 
Delegat: resa inom landet – socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

resa utanför landet - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Resor till Frivården 

 

Godtagbar kostnad. 

 

Umgängesresor 

Barn har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans 

med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att behovet tillgodoses. 

Umgängesföräldern har det primära ansvaret för reskostnaderna. Den andre 

föräldern ska delta i kostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till 

båda föräldrarnas förmåga och övriga omständigheter (FB 6 kap. 15 b §). 

Bestämmelsen gäller inte vid växelvis boende. 

 
Umgängesföräldern kan få bistånd till högst två resor per månad till annan 

ort med billigaste färdsätt. Vid tveksamhet ska umgänget 

styrkas/kontrolleras. Barnperspektivet ska alltid beaktas vid bedömning och 

barnets behov av umgänge med föräldern ska vara avgörande. 

 
Delegat: resa inom landet – socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

resa utanför landet - 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
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Koloni- och feriehemsvistelse 

I den mån barn behöver koloni- eller feriehemsvistelse görs en individuell 

prövning av föräldrarnas ekonomiska vilja/förmåga att själva svara för 

insatsen. Barn som är utsatta för "sociala" risker ska vara den egentliga 

målgruppen. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Städkostnader 

 
Städ – eller saneringskostnad 

Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan för den enskilde innebära 

betydande ingrepp i livsföringen. Ansökningar om bistånd till städ- eller 

saneringskostnad ska därför behandlas skyndsamt och med ett generöst 

förhållningssätt. Beakta möjligheten till återkrav. Tänk på att den enskilde 

kan ha rätt till RUT-avdrag. Städningen ska då beställas av den enskilde. 

I normalfallet ska kostnadsförslag inhämtas från minst två företag, varav det 

ena bör vara Samhällsbyggnadsförvaltningen, lokalvårdsservice. 

 
Delegat: max 50 % av basbeloppet (24 150 kr 2022) – 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Flyttstädning 

Flyttstädning ska normalt ombesörjas av den enskilde med hjälp av släkt och 

vänner. Om den enskilde på grund av ålder, sjukdom eller andra skäl såsom t 

ex. avsaknad av nätverk bör bistånd utgå till skälig kostnad. Tänk på att den 

enskilde kan ha rätt till RUT-avdrag. Städningen ska då beställas av den 

enskilde. 

 
I normalfallet ska kostnadsförslag inhämtas från minst två företag, varav det 

ena bör vara Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalservice. 

 
Delegat: max 25 % av basbeloppet (12 175 kr 2022) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Flyttkostnader 

Har sökanden godtagbara sociala eller medicinska skäl, för att uppnå skälig 

levnadsnivå, att flytta kan bidrag till flyttkostnaden beviljas efter sedvanlig 

prövning. Ersättning för milkostnad i egen eller lånad bil beviljas enligt 

gällande bränslepris. Avgift för hyrbil kan också utgå. Den sökande ska alltid 

själv stå för hyresavtalet. Om sökande inte har något kvitto pga. en bekant el. 

annan har hjälpt till är en rimlig kostnad maximalt 1 500 kronor, detta 

motsvarar den minsta kostnaden för att hyra en flyttbil. Behöver flyttfirma 

anlitas ska sökanden själv ombesörja att kostnadsförslag inhämtas 
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från minst två firmor. Var observant på att anlitad flyttfirma har gällande 

försäkring. 

 
Utflyttningskommunen svarar för flyttkostnaden, ev. uppehälle och hyra 

under första månaden. Sker ansökan efter inflyttningen ska 

inflyttningskommunen pröva ansökan. Har sökanden skuldsatt sig för 

flyttningen gäller samma överväganden som vid övriga skulder. Bedömer 

man att sökanden även efter flyttningen kommer att vara i behov av bistånd 

från socialnämnden bör inflyttningskommunen kontaktas före flyttningen. 

En sådan kontakt förutsätter den enskildes samtycke. 
 
Flyttning på grund av genomgripande renovering 

Orsakas flyttningen av att fastigheten ska genomgå en genomgripande 

renovering svarar hyresvärden som regel för såväl flyttkostnaden som vissa 

andra merkostnader. Utbetalade ekonomiska kompensationer skall ej 

medräknas som inkomst vid normberäkning. 
 
Flyttning av arbetsmarknadsskäl 

Arbetsförmedlingen kan ej längre ge ekonomiskt stöd/flyttningsbidrag till 

en person som är eller riskerar att bli arbetslös och som flyttar av 

arbetsmarknadspolitiska skäl. Information finns på 

www.arbetsformedlingen.se. 
 

Flyttning till annat land - asylsökande 

En asylsökande som inte får asyl kan få resan tillbaka betald av Migra- 

tionsverket. Bidraget söks på särskild blankett som tillhandahålls av Migrations- 

verket. Den asylsökande bör ha giltiga passhandlingar för inresa i hemlandet. 
 
Flyttning till annat land - flyktingar 

Flyktingar som önskar återvända till hemlandet eller bosätta sig i annat land 

kan få bidrag från Migrationsverket till skäliga resekostnader. För dem som 

ämnar återvända hem gäller att hemlandet utfärdat giltigt hemlandspass. För 

dem som önskar bosätta sig i annat land måste mottagarlandet ha utfärdat 

bosättningstillstånd. Flyktingar som blivit svenska medborgare kan inte söka 

detta bidrag. 

Ansökningsblanketter och ytterligare information finns på: 

www.migrationsverket.se. 
 
Flyttning till annat land - övriga 

Ansökning om bistånd för flyttning till annat land kan beviljas om 

synnerligen starka skäl föreligger. 

 
Delegat flyttkostnader: max. 25 % av basbeloppet (12 075 kr 2022) – 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

därutöver samt flyttning till annat land - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.migrationsverket.se/
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Telefon – dator - router 

Kostnader för abonnemangs- och samtalsavgifter för mobiltelefon och telefon  

ingår i riksnormen. Bistånd till inköp, installation och flyttning av fast telefon 

ska prövas individuellt och särskilda skäl ska föreligga. Av betydelse är 

sökandens framtida försörjningsmöjligheter och den sociala och medicinska 

situationen. Vid behov av trygghetslarm krävs ej fast telefon, men den 

enskilde behöver ha en mobiltelefon för att vara nåbar av Trygghetslarmet. 

 

Flera KR-domar anser att en smartphone med internetuppkoppling kan tillgodose samma behov som 

en dator, (t ex 3255-18 och 354-20), och att ansökan bör prövas inom ramen för hemutrustning. 

Skälig kostnad för en smartphone varierar, men ett riktmärke är 1 000 kr.  Enbart router ca 300 kr. 

Billigt bredband - Jämför Sveriges Billigaste Bredband (bredbandbilligt.se) 

 

Delegat: telefonabonnemang - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare,  

enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Barnomsorgsavgift 

Barnomsorgsavgiften är ett tilläggsbelopp till normen. Kommunen tillämpar 

maxtaxa. Skattepliktiga inkomster/ersättningar är avgiftsgrundande. De 

olika avgifterna finns på Barn och utbildnings hemsida. Avgiften debiteras 

12 månader per år och betalas månadsvis i förskott. Var uppmärksam på att 

den enskilde lämnat korrekta inkomstuppgifter. 

 
I tveksamma fall kontrollera med Barn och utbildnings handläggare att 

avgiften baserats på korrekt underlag (obs. medgivande krävs). 

 
Fr.o.m. höstterminen det år ett barn fyller tre år erbjuds barnet avgiftsfritt en 

plats i förskolan under 525 timmar per år (15 timmar per vecka). 

 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin 

utveckling ska anvisas plats i förskola eller fritidshem om inte barnets behov 

av sådant stöd kan tillgodoses på annat sätt. När bistånd till skulder prövas 

ska barnets bästa särskilt beaktas. 

 
Delegat: löpande avgift - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 

skuld - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 

Vid avgiftsberäkning inom äldreomsorgen förbehålls pensionären en 

grundgaranti. Grundgarantin ska täcka utgifter för mat, hushållskostnader 

och personliga behov inkl. läkarvård och medicin. 

 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbredbandbilligt.se%2F&data=04%7C01%7Croland.henriksson%40uddevalla.se%7Ca1d40aa7cf8d451243f408d9bfd124db%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637751727244115490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=69bSBsm%2Fxv6H7xqoR6B1BQct%2B%2Bd2qIiRXY8rwyN%2B1KU%3D&reserved=0


90 (102) 

2022-01-05 

 

 

 

De avgifter som kan komma i fråga är: 

 vårdavgift 

 avgift för trygghetslarm 

 avgift för kost/matdistribution 

 hyra – boendeavgift 

 
I vissa fall kan den enskilde på grund av särskilda omständigheter få ett 

högre förbehållsbelopp. Kontakta avgiftshandläggare på sektion vuxen och 

funktionshinder för en bedömning av förhållandena. Är behovet av bistånd 

mer än tillfälligt dvs. att den enskilde inte klarar sin försörjning på grund av 

avgiften, ska kontakt tas med avgiftshandläggare för utredning av 

möjligheten att få avgiften jämkad. 
 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Dubbelhyra vid flyttning till särskilt boende/bostad med särskild 

service 

Sektionschef vid socialtjänstens individ- och familjeomsorgen, sektion 

vuxen och funktionshinder kan bevilja ekonomiskt bistånd under max. tre 

månader om den enskilde vid flyttning till särskilt boende debiteras 

dubbelhyra och därför inte förbehålls det i lagen angivna beloppet (stäm av 

med avgiftshandläggaren). 
 
Avgifter inom LSS- och rehabverksamheten 

Avgifter inom socialtjänstens LSS- och rehabiliteringsverksamheter anses 

som godtagbara utgifter för att uppnå en skälig levnadsnivå. 

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Reparation av hyreslägenhet 

Kostnad för reparation/onormalt slitage beviljas som regel inte. Onormalt 

slitage eller skadegörelse från hyresgästens sida kan ge värden rätt att 

begära att reparationskostnaden helt eller delvis betalas av hyresgästen. 

 
Frågan kan t.ex. aktualiseras när en hyresgäst önskar byta bostad för att 

sänka sin hyra eller när hyresvärden ställer betalning för reparation som 

villkor för att hyresgästen ska få behålla sin hyresrätt. 

 
Förefaller värdens anspråk oskäliga kan man vända sig till hyresgästfö- 

reningen och begära en motbesiktning. Hyresgästföreningen agerar endast om 

hyresgästen är medlem. Blir frågan aktuell kan bidrag till medlemsavgift 

utgå. 

 
För BOG och RKL-lägenheter gäller särskilda regler. 

 
Delegat: max. 35 % av basbeloppet (16 905 kr 2022) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA
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Studielitteratur 

Bistånd kan utgå till studielitteratur för studier som bedrivs av arbets- 

marknadsskäl. På många utbildningar finns möjlighet att köpa begagnad 

litteratur. Inköp av kurslitteratur ska alltid styrkas med kvitto.  

 
Delegat: socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef 

AMA 
 
Advokatkostnader 

 
Rättsskydd 

Rättsskydd ingår i alla svenska hem-, villa- och bilförsäkringar och är avsett 

för kostnader vid privaträttsliga tvister. Vad rättskyddet omfattar framgår av 

försäkringsvillkoren. 
 
Rättshjälp 

Rättshjälpslagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den 

som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Lagen innehåller 

bestämmelser om rättshjälp och rådgivning. För ytterligare information se 

www.dom.se (Domstolsverkets hemsida). 
 

Rådgivning 

Rådgivning är en inledning till rättshjälp och en förutsättning för att 

rättshjälp ska kunna beviljas.  
 
Allmän rättshjälp 

Omfattas tvisten av rättskyddet utgår inte rättshjälp. Ansökan om rättshjälp 

sker hos advokat eller annan jurist som meddelar rättshjälp t.ex. i samband 

med rådgivning. Rättshjälp beviljas av Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall 

eller den domstol där processen förs. Kostnaden för rådgivning får som 

regel den enskilde själv betala. För rättshjälpen utgår en egenavgift baserad 

på sökandens inkomst och förmögenhet. Bistånd kan endast i undantagsfall 

utgå till kostnader för juridisk konsultation. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Begravningskostnader 

Bistånd till begravningskostnader kan utgå då dödsboet helt eller delvis 

saknar tillgångar som täcker kostnaderna för en skälig begravning. Kost- 

naden för städning och utflyttning av den avlidnes bohag ingår inte i vad 

som kan räknas som skälig levnadsnivå. Transportkostnad vid hämtning av 

bår i hemmet till bårhuset är en godtagbar kostnad utöver beloppet som kan 

beviljas som begravningskostnad. Kostnader för transport därefter ingår i 

begravningskostnaden. Begravningskostnader är en prioriterad skuld och

http://www.dom.se/
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går före alla andra kostnader som dödsboet har att betala t.ex. hyra, privata     

skulder och avbetalningsskulder. 

 
Ansökan sker i den avlidnes namn och i den kommun där den avlidne hade 

sin hemvist vid dödsfallet. Det är oftast en nära anhörig som gör framställan 

men ansökan kan också göras av annan person eller myndighet som har 

befattning med dödsboet eller begravningen. 

 
Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska 

den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om 

den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där 

dödsfallet inträffade. Kommunen har rätt till ersättning av dödsboet för 

kostnaderna. 
 
Kyrkoavgift 

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar via skatten en begravningsavgift, 

detta oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller ej. Kyrkoavgift betalar den 

som är medlem i svenska kyrkan. Om den avlidne inte är medlem i svenska 

kyrkan och anhöriga väljer en traditionell begravning i kyrkan tillkommer i 

regel merkostnader (t ex hyra av kyrka, organist, vaktmästare). Bistånd ska ej 

utgå till dessa merkostnader. 
 
Dödsfall på grund av arbetsskada, olycksfall etc. 

Vid dödsfall på grund av arbetsskada eller olycksfall på väg till eller från 

arbetet har de efterlevande rätt till begravningshjälp från arbetsskadeför- 

säkringen. Motsvarande gäller bl.a. den som deltar i arbetsmarknads- 

utbildning, arbetsprövning eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 

Begravningshjälp utgår från det statliga personskadeskyddet om dödsfallet 

beror på en skada under militärtjänst, under vistelse på kriminalvårdsanstalt, 

§ 12-hem eller LVM-hem. Begravningshjälp administreras av 

Försäkringskassan. 
 
Begravningskostnad för barn 

Föräldrar har försörjningsskyldighet för sina underåriga barn. Det innebär 

att de även ska svara för kostnaderna för ett avlidet barns begravning. Vid 

biståndsbedömningen beaktas således även föräldrarnas inkomst- och 

förmögenhetsförhållanden. 
 
Kostnader som täcks av begravningsavgiften 

För den som vid sin död var folkbokförd inom en huvudmans (Uddevalla 

kyrkliga samfällighet) förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad 

för dödsboet tillhandahålla: 

 gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid 

av 25 år 

 gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och 

iordningsställande av öppnad grav 
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 transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet 

till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för 

gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten 

beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser 

 kremering 

 lokal för förvaring och visning av stoftet, samt 

 lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. 

Om någon begravs i annan församling än där han eller hon varit folkbokförd 

regleras kostnaderna genom obligatorisk begravningsclearing. 
 
Bidrag till begravningskostnad 

Vad som menas med rimliga begravningskostnader får avgöras från fall till 

fall, kostnaden ska i regel dock ej överstiga ett halvt basbelopp. Hänsyn bör 

tas till familjetradition, olika religiösa och etniska gruppers speciella 

önskemål etc. Det finns idag möjlighet att tillgodose flertalet religiösa 

samfunds begravningsceremonier inom landet. Svenska kyrkan ansvarar för 

att det finns kyrkogårdar och gravplatser för alla oavsett samfunds- 

tillhörighet. Bidrag utgår inte för transport till och begravning i annat land. 
 
Biståndsprövning 

Betalning av begravningskostnaden får som regel anstå tills boutredningen är 

klar (3 mån. efter dödsfallet). Tillgångarna i boet ska i första hand täcka 

begravningskostnaderna (Förmånsrättslagen 10 §). Detta innebär att 

tillgångarna ska avräknas från begravningskostnaden (riktbeloppet). Innan 

beslut fattas ska ha konstaterats att den avlidne inte har försäkringar som 

täcker begravningskostnaderna. Finns det anledning anta att ersättningar kan 

komma dödsboet till del i efterhand t.ex. genom skatteåterbäring, ska ansökan 

om bistånd enligt 4 kap. 1 § avslås, besvärshänvisning lämnas och en 

prövning enligt 4 kap. 2 § ske. Av beslutet ska framgå om biståndet getts med 

återbetalningsskyldighet. 

 
Observera att även om det finns äktenskapsförord kan makar/ sammanboende 

vara försörjningsskyldiga för varandra avseende begravningskostnader. 

 
Delegat: max. 35 % av basbeloppet (16 905 kr 2022) - handläggare, 

socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

särskilda kostnader därutöver enligt riktlinjerna - 1:e social- 

sekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 
Gravsten 

Bidrag till inköp av gravsten kan utgå om dödsboet helt eller delvis saknar 

tillgångar. Utredning och prövning enligt ovan. 

 
Delegat: max. 20 % av basbeloppet (9 660 kr 2022) - handläggare, socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Dödsboanmälan 

Täcker inte tillgångarna i boet kostnaderna för begravning och tillhörande 

utgifter, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan. Den görs av 

socialnämnden. Dödsboanmälan kan inte ske om det råder oklarheter om 

boets tillgångar eller om dödsbodelägarna är oeniga. Ej heller om den 

avlidne efterlämnat fast egendom eller tomträtt. 

 
Delegat: handläggare, socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, enhetschef, 

avdelningschef AMA 
 
Kostnader i samband med närståendes begravning 

Bidrag med skäligt belopp kan utgå för resa till närståendes begravning 

inom Sverige och blommor i samband med begravning. Resan ska företas 

med billigaste färdsätt. I undantagsfall kan bistånd även beviljas till inköp 

av kläder. 

 
Som vägledning för kostnad för blommor cirka 500 kronor, vid krans kan 

högre belopp beviljas. Som närstående betraktas förälder och personer i 

förälders ställe, egna eller makes barn/barnbarn, make/maka/sambo, syskon, 

svär-, mor- och farförälder, svåger/svägerska. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Skulder 

Bistånd till skulder beviljas normalt aldrig, men kan beviljas om det skulle 

innebära allvarliga sociala konsekvenser för den enskilde om skulden ej 

betalas, t ex. vid hyresskuld, elskuld, a-kassa eller barnomsorgsskuld. Den 

hjälpsökande måste i första hand utnyttja de möjligheter som kan finnas för 

att få skulden avskriven. 
 
Skuldsanering 

Skuldsaneringslagen ger möjlighet för svårt skuldsatta personer att få en 

uppgörelse med sina fordringsägare. Ansökan om skuldsanering görs hos 

Kronofogden. För mer information se www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html. 

Konsumentsekreterare på Kontaktcenter ger budget- och skuldrådgivning samt 

upplysningar om hur man ansöker om skuldsanering. 
 
Hyresskuld 

Förlust av bostad och byte av boendemiljö kan för den enskilde innebära 

betydande ingrepp i livsföringen. Ansökningar om bistånd till hyresskuld 

ska därför behandlas skyndsamt. Särskild hänsyn bör tas till ev. minderåriga 

barn, familjemedlemmarnas hälsotillstånd, bostadens betydelse för 

försörjningen liksom tillgången på bostäder. Se sidan 12 avseende 

barnperspektiv. 

http://www.kronofogden.se/Skuldsanering4.html
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Om sökanden varit berättigad till, men inte sökt försörjningsstöd under den 

tid skulden uppkommit, kan bistånd utgå till hela eller delar av skulden. Har 

sökanden haft inkomster motsvarande skälig levnadsnivå eller uppburit 

ekonomiskt bistånd men inte betalat sin hyra kan biståndet ges mot återkrav. 

Uppgörelse med värden om avbetalning av hyresskulden där socialnämnden 

medverkar genom förmedlingsmedel kan vara en möjlighet. Kontaktcenter 

erbjuder hushållsekonomisk rådgivning. Tänk på möjligheten att betala via 

autogiro. 

 
Om stödinsatser inte har förutsättningar att lyckas eller inte ger resultat efter 

långvariga försök, kan frågan om god man eller förmedlingsmedel bli aktuell. 

God man utses av tingsrätten på begäran av den enskilde eller med dennes 

samtycke efter ansökan om eller anmälan om behov av god man lämnats till 

överförmyndaren. Har sökanden utan godtagbar anledning misskött 

hyresbetalningen vid upprepade tillfällen bör en restriktiv bedömning göras, 

även om det skulle innebära avhysning. Finns det minderåriga barn i familjen 

ska det framgå av utredningen hur bostadssituationen löses samt eventuella 

konsekvenser för dem vid en ev. avhysning. Se särskild rutin avseende 

hyresskuld och störningar i boendet. 

 
I de fall 4 kap. § 1 SoL inte är tillämplig utan bistånd till hyresskuld lämnas 

enligt 4 kap. § 2 SoL och sökandens inkomster väsentligt överstiger normen 

för försörjningsstöd, ska frågan om återkrav aktualiseras. Beslut om 

ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas ska vara skriftligt. Beslutet 

ska innehålla uppgift om den eller de omständigheter som enligt 9 kap. § 2 

SoL utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet ska delges den enskilde. 

 
Delegat: max 30 % av basbeloppet (14 490 kr 2022) - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

max 75 % av basbeloppet (36 225 kr 2022) - 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver vid mycket brådskande situation avseende barnfamiljer – 

enhetschef, avdelningschef AMA 

upprepad skuldsättning - KSO 
 
Elskuld 

Bistånd till elskuld kan beviljas om särskilda skäl föreligger. 

Barnperspektivet ska särskilt beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd 

till elskuld. 

 
Delegat: max 5 000 kronor - socialsekreterare, 1:e socialsekreterare, 

enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Barnomsorgsskuld 

Bistånd till barnomsorgsskuld kan beviljas om särskilda skäl föreligger. 

Barnperspektivet ska särskilt beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd till 

barnomsorgsskuld. En skuld kan uppstå pga. att den enskilde lämnat felaktiga 

inkomstuppgifter och blivit uppräknad efter kontroll av barn- och utbildnings- 

förvaltningen. Bistånd ska ej utgå om skuld uppkommit pga. detta. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Skuld på bankkonto, kontokort. 

Skuld på bankkonto eller kontokort uppkommer genom att kontot 

överskrides. Socialnämnden ska inte bevilja bidrag till denna typ av skulder. 
 
Privata skulder 

Bistånd till privata skulder beviljas i regel inte. Om den sökande varit 

berättigad till försörjningsstöd men tvingats ta privatlån till t ex. hyresskuld 

eller elskuld på grund av lång väntetid för besök hos handläggare eller varit 

förhindrad att uppsöka socialnämnden på grund av sjukdom eller dylikt kan 

bidrag utgå motsvarande det försörjningsstöd som skulle utgått från den 

tidpunkt behovet anmäldes. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

 
Förmedlingsmedel 

En enskild kan beviljas förmedlingsmedel som bistånd. När en enskild av 

olika anledningar inte klarar att sköta sin ekonomi på egen hand, kan han/hon 

hos socialnämnden ansöka om hjälp med att hantera ekonomin. Om ansökan 

beviljas lämnar den enskilde en fullmakt till nämnden på sin inkomst, t.ex. 

lön eller pension och i samråd med den enskilde gör nämnden en plan över 

vilka räkningar som den enskilde behöver nämndens hjälp med att betala. 

Resterande belopp hanteras av den enskilde själv. Fullmakten kan när som 

helst sägas upp av den som lämnat fullmakten. Insatsen kan även avslutas av 

socialnämnden. 

 
Skulle behovet bedömas långvarigt är god man/förvaltare alternativet. 

Förmedlingsmedel bygger ofta på att den enskilde kan ombesörja 

inlämnadet av handlingar själv. De utgifter som kan förmedlas är i princip 

endast räkningar såsom hyra, elräkningar, A-kassa samt barnomsorg. Vid 

första ansökan om förmedlingsmedel beviljas insatsen maximalt under sex 

månader, därefter omprövning minst en gång per år. 

 
Delegat: 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
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Böter 

Böter är en form av straffpåföljd. Bistånd kan inte utgå för att undanröja en 

straffpåföljd. Om indrivning av skulden handläggs av kronofogde- 

myndigheten ska sökanden hänvisas dit för utredning om betalningsförmåga 

och begäran om anstånd/upprättande av avbetalningsplan. 
 
Underskott på skattekontot (kvarskatt) 

Underskott på skattekontot orsakas vanligen av att man inte betalat skatt på 

sidoinkomster eller betalat för låg preliminär skatt. Det framgår av 

kontobeskedet från skattekontoret när underskottet ska vara reglerat. 

Den som begär omprövning eller överklagar ett beslut kan få anstånd med 

betalningen. Man kan också få anstånd om betalningsförmågan är nedsatt på 

grund av t.ex. arbetslöshet eller sjukdom. Man ansöker om anstånd hos 

Skattekontoret. 

 
Regleras inte skulden i tid skickas en betalningsuppmaning, därefter 

överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten. 

Den som under längre tid uppbär dagersättning i form av skattepliktiga 

socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetskassa kan få underskott på 

skattekontot på grund av att skatteuttaget är lägre än kommunens skattesats. 

För att undvika underskott bör personer som uppbär dessa förmåner mer än 

tillfälligt informeras om möjligheten att söka skattejämkning s.k. 

plusjämkning. 

 
Bistånd ska inte utgå till skatteskuld. 

 
Obetalda underhåll 

I föräldrabalken finns regler om förbehållsbelopp vid fastställande av 

underhållsbidrag. Förbehållsbeloppen innefattar underhåll för egen del, 

hemmavarande barn och i vissa fall även maka/sambo. Förbehållsbeloppen 

för underhållsskyldiga överstiger socialnämndens normbelopp. 

 
Dom eller avtal om underhåll kan, om vissa villkor föreligger, jämkas av 

rätten. Utgår underhållsstöd från Försäkringskassan kan den bidragsskyldige 

vända sig till Försäkringskassan och begära anstånd med att fullgöra 

återbetalningsskyldigheten om han på grund av den inte kan klara sin 

försörjning. Anstånd kan också beviljas med hänsyn till andra personliga 

förhållanden. Ett beslut om anstånd gäller för högst ett år. Den 

bidragsskyldige kan också ansöka hos Försäkringskassan om att fordran 

efterges. 

 
Bistånd ska inte utgå vare sig till betalning av löpande underhåll eller till 

betalning av skuld på underhåll. 
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Skuld till Försäkringskassan m fl. 

Vid felaktiga utbetalningar från t ex. Försäkringskassan händer det ibland att 

en skuld uppstår och det felaktiga beloppet reglerar myndigheten etc. vid 

nästa utbetalning. Vid normberäkning skall ingen hänsyn tas till detta 

avdrag. Exempel på förekommande situationer är bostadsbidrag där den 

enskilde ej meddelat korrekta inkomster till Försäkringskassan. 
 
Skuld avseende receptförskrivna läkemedel 

Bistånd kan utgå till den löpande månatliga delbetalningen av receptför- 

skrivna läkemedel även om sökanden inte var berättigad till bistånd när 

läkemedlen inhandlades. Månadskostnaden inkl. faktureringsavgift är en 

godtagbar kostnad vid normberäkningen. 

 
Om det uppkommit en skuld utöver den löpande månadsbetalningen kan 

försörjningsstöd utgå endast under förutsättning att sökanden varit 

berättigad till försörjningsstöd när delbetalningen skulle erlagts. 

 
Delegat: max 3% av basbeloppet (1 449 kr 2022) - socialsekreterare, 

1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 

därutöver - 1:e socialsekreterare, enhetschef, avdelningschef AMA 
 

 
 

Återbetalning 

Principen för ekonomiskt bistånd är att den enskilde vanligtvis får bistånd 

utan att han eller hon är skyldig att återbetala det. De undantag som finns 

från denna princip regleras av bestämmelser dels i Socialtjänstlagen, dels i 

socialförsäkringsbalken, (SFB). 

 
OBS! Delegationsnivå återfinns på andra ställen i detta dokument samt i 

delegeringsordningen. 
 
Återkrav enligt socialtjänstlagen 

Reglerna om återkrav finns i 9 kap. SoL och delas upp i 

 återbetalningsskyldighet av felaktigt eller för högt ekonomiskt 

bistånd (1 §) 

 andra fall när socialnämnden kan återkräva ekonomiskt bistånd (2 §). 

 
I 9 kap. 1 § SoL regleras den enskildes återbetalningsskyldighet av felaktigt 

eller för högt utbetalt ekonomiskt bistånd. Enligt paragrafens första stycke 

blir den enskilde återbetalningsskyldig om han eller hon har förorsakat den 

felaktiga utbetalningen. 

 
I paragrafens andra stycke framgår att om någon, i annat fall än vad som 

avses i första stycket, obehörigen eller med för högt belopp beviljats 
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ekonomiskt bistånd och skäligen borde ha insett det, får socialnämnden 

också återkräva vad som utbetalats för mycket. 

 
I 9 kap. 2 § SoL anges de fall som socialnämnden kan återkräva bistånd 

utöver vad som anges i första paragrafen. Enligt huvudregeln är bistånd en- 

ligt 4 kap. 1 § SoL inte förenat med återbetalningsskyldighet. Första stycket 

anger när socialnämnden kan göra undantag från huvudregeln. 

Bestämmelsen nämner också bistånd som beviljats enligt 4 kap. 2 § SoL, 

som endast får återkrävas om det getts under villkor om återbetalning. 
 
Återkrav av bistånd som betalats ut på felaktiga grunder 

Socialnämnden får återkräva bistånd som den enskilde fått felaktigt eller 

med för högt belopp på grund av: 

 oriktiga uppgifter 

 underlåtenhet att lämna uppgifter 

 på annat sätt förorsakat att ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § 

utgetts obehörigen eller med för högt belopp. Det står i 9 kap. 1 § 

första stycket SoL. 

Den som har fått ekonomiskt bistånd genom att ha lämnat oriktiga eller 

vilseledande uppgifter, underlåtit att lämna uppgifter eller på något annat sätt 

förorsakat den felaktiga utbetalningen är skyldig att återbetala beloppet. 
 
Återbetalning 

Återbetalningsskyldigheten gäller även om den enskilde inte orsakade den 

felaktiga utbetalningen avsiktligt. 

 
Om nämnden konstaterar att den enskilde förorsakat den felaktiga 

utbetalningen är han eller hon skyldig att betala tillbaka. Det kallas strikt 

ansvar. Men socialnämnden kan ta hänsyn till orsaken till underlåtelsen eller 

beteendet när den prövar om återbetalningsskyldigheten inte ska gälla, enligt 

9 kap. 4 § SoL. 

 
Socialnämnden ska kunna återkräva bistånd som betalats ut på oriktiga 

grunder, även om personen inte kan få någon straffrättslig påföljd, om han 

eller hon avsiktligt eller vårdslöst lämnat oriktiga eller vilseledande 

uppgifter. Det framgår av förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 

1996/97:124 s. 97). Enligt regeringen bör bestämmelsen om återkrav inte 

påverka eller ersätta nämndens beslut att göra polisanmälan, om den 

enskilde avsiktligt lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 

 
Om någon, i annat fall än som avses i paragrafens första stycke, tagit emot 

ekonomiskt bistånd obehörigen eller med för högt belopp, får 

socialnämnden återkräva vad som betalats ut för mycket. Det framgår av 9 

kap. 1 § andra stycket SoL. 
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Den enskilde blir bara återbetalningsskyldig om han eller hon har insett eller 

skäligen borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Den enskilde kan till 

exempel ha fått samma belopp utbetalt två gånger för samma period trots att 

det endast finns beslut om en utbetalning. En utbetalning kan också ha skiljt 

sig från det belopp som den enskilde tidigare fått meddelande om i beslut. 
 
Bidragsbrott 

En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga 

uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är 

skyldig att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån 

felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av 

bidragsbrottslagen (2007:612). Lagen gäller sådana bidrag, ersättningar, 

pensioner och lån för personligt ändamål (ekonomiska förmåner) som bland 

annat kommunerna beslutar om enligt lag eller förordning. 

 
Myndigheter och kommuner ska anmäla till Polismyndigheten eller till 

Åklagarmyndigheten om det kan misstänkas att brott enligt denna lag har 

begåtts, enligt 6 § bidragsbrottslagen.  
 
Återkrav av bistånd som förskott på förmån eller ersättning m.m. 

Enligt 9 kap. 2 § SoL får socialnämnden kräva tillbaka bistånd som lämnats 

 som förskott på en förmån eller ersättning 

 till den som är indragen i en arbetskonflikt 

 till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat 

råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar 
 
Återbetalning 

Bestämmelsen anger när socialnämnden får återkräva bistånd som den 

enskilde fått enligt 4 kap. 1 SoL, utöver vad som anges i 9 kap. 1 § SoL. 

Enligt huvudregeln är bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL inte förenat med 

återbetalningsskyldighet, men ovanstående exempel (1-3) anger när det går 

att göra undantag från huvudregeln. Den enskilde kan vara berättigad till 

ekonomisk hjälp medan han eller hon väntar på en förmån. 

 
Som förmån eller ersättning räknas utbetalningar från Försäkringskassan, till 

exempel löpande utbetalningar av pension, sjukersättning eller aktivitets- 

ersättning, livränta, sjukpenning, föräldrapenning, 

vårdbidrag/omvårdnadsbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd. Andra 

ersättningar eller förmåner kan till exempel vara lön, arbetslöshetsersättning 

och studiestöd (RÅ 1987 ref. 103), eller utbetalningar av förmåner som den 

enskilde har rätt till men där en utbetalning är fördröjd, det vill säga förskott 

på till exempel nästa utbetalning av aktivitetsersättning, sjukpenning, 

bostadsbidrag eller underhållsstöd. 
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Bestämmelsen i 9 kap. 2 § SoL ger socialnämnden rätt att också återkräva 

ekonomiskt bistånd som någon fått när han eller hon hindrats från att 

förfoga över sina inkomster eller tillgångar på grund av förhållanden som 

han eller hon inte har kunnat råda över. Det kan handla om löner som inte 

betalas ut på grund av tekniska felaktigheter, en pågående 

arbetsmarknadskonflikt, till exempel inom bankväsendet, som medför att 

löner och andra ersättningar inte betalas ut eller liknande. 

 
Ett beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt denna bestämmelse ska 

vara skriftligt. Beslutet ska innehålla uppgifter om de omständigheter som 

ligger till grund för återbetalningsskyldigheten och vilken förmån eller 

ersättning det gäller, och den enskilde ska ha fått meddelande om beslutet. 

Socialnämnden behöver kunna styrka att den enskilde verkligen har delgivits 

beslutet, om nämnden väcker talan om återbetalning i förvaltningsrätten. 
 
Återkrav av bistånd som getts under villkor om återbetalning 

Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 § SoL om 

det finns skäl för det. Det beviljas då med stöd av 4 kap. 2 § SoL. 

Socialnämnden får bara återkräva sådan hjälp om nämnden också gett den 

under förutsättning om återbetalning. 

 
Det är viktigt att socialnämnden försäkrar sig om att den enskilde vet om att 

han eller hon ska återbetala biståndet, och att det finns en tydlig 

överenskommelse med den enskilde om när och på vilket sätt återbetalningen 

ska ske. 
 
Talan hos förvaltningsrätten 

Om den enskilde inte frivilligt betalar tillbaka det ekonomiska bistånd som 

avses i 9 kap. 1 och 2 §§ SoL, kan socialnämnden väcka talan om ersättning 

hos förvaltningsrätten med stöd av 9 kap. 3 § SoL. Talan måste i så fall 

väckas inom tre år från det att biståndet betalades ut. Men förvaltningsrätten 

får inte bifalla socialnämndens krav om den ersättningsskyldige genom att 

återbetala kostnaden eller en del av den inte kommer att klara sin försörjning 

eller sin livsföring i övrigt, eller om annars synnerliga skäl talar emot 

ersättningsanspråket (9 kap. 3 § andra stycket SoL). 

 
Innan talan väcks måste socialnämnden på nytt utreda den enskildes 

möjlighet att återbetala det ekonomiska biståndet. En sådan utredning gör 

nämnden på samma sätt som andra utredningar om ekonomiska 

förhållanden. Det som ska utredas är alltså om den enskilde kan klara sin 

försörjning och livsföring i övrigt om nämnden vidhåller sitt 

ersättningsanspråk. 

 
Det är socialnämnden som ska visa att den enskilde kan återbetala det 

ekonomiska biståndet (jfr RÅ 1993 not 322). Om det inte går, kan nämnden 
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överväga eftergift enligt 9 kap. 4 § SoL. Det är den enskildes situation vid 

tiden för återbetalning som är avgörande i dessa fall. 

 
Nämnden ska även ta hänsyn till om den enskilde har fått ett skriftligt beslut 

om återbetalningsskyldighet och om han eller hon har delgivits beslutet. Ett 

beslut om eftergift går inte att överklaga (prop. 1996/97:124 s. 192). 

 
Om den enskilde inte lämnar uppgifter om sin ekonomiska situation och 

socialnämnden inte kan få uppgifter på annat sätt, kan socialnämnden ändå 

väcka talan hos förvaltningsrätten. Då avgör domstolen om den enskilde ska 

återbetala biståndet eller inte. 



      Bilaga 

 

 

 

Förändringar i vägledande bestämmelser för ekonomiskt bistånd 2022 

I vägledande bestämmelser har vid denna uppdatering förtydligande och ändringar gjorts i bland annat  
följande områden: 
 
 

 Ny riksnorm (Socialstyrelsen). I riksnormen för 2022 har normens samtliga poster räknats upp med 
1,6 procent jämfört med riksnormen för 2021. Höjningen är lagd på livsmedel i de personliga 
kostnaderna. 

 Nya bostadskostnader (Försäkringskassan). Höjningar för 2022 på 125–450 kr per månad på 
genomsnittlig bostadskostnad, beroende på hushållsstorlek. 

 Alla belopp i kronor är uppdaterade utifrån nytt basbelopp, en höjning med 700 kr till 48 300. 
 Inga delegationsnivåer är ändrade. 
 Swishinsättning; (s. 25) räknas som inkomst. 
 Etableringsersättning; (s. 56), förtydligande. 
 Uppdaterade belopp för godkända bostadskostnader 2022; (s. 63) enligt riksförsäkringsverket. 
 Bostadskostnad för ensamstående ungdomar under 25 år; (s. 63, 69) 

ska i första hand hänvisas till små billiga lägenheter, högst 4 000 kr. 
 Vattenavgift i hyreslägenheter; (s. 63, 69). Avgift för vatten ingår normalt sett i hyreskostnaden, 

men har i vissa fall brutits ut och debiteras särskilt. Avgiften får då ses som en godtagbar kostnad och 
en del av hyreskostnaden. Uddevallahem har sänkt sin grundhyra och debiterar vattenavgiften 
separat. Godkänd kostnad är 200 kr per person och månad, vilket gott och väl motsvarar en normal 
vattenförbrukning. 

 Ej godkänt andrahandskontrakt; (s. 65, 66). Enligt en dom i Kr (2021) 
kan sökande som inte uppvisar ett godkänt kontrakt få hyran reducerad. 
Inneboendehyra gäller då. 

 Högkostnadsskydd för läkemedel, sjukresor m m; (s. 73,74). Uppdaterade belopp. 
 Preventivmedel; (s.76). Preventivmedel som ingår i 

läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer som är under 21 år. 
 Hemutrustningslån för nyanlända (CSN); (s. 82). Inga nya lån beviljas efter 220101. 
 Cykel; (s. 83). Förtydligande att cykel normalt sett ingår i normen. 
 Kläder; (s. 84). Förtydligande att riktlinjen vid extra klädbidrag är en 

extra månadsklädnorm vid t. ex. stora viktförändringar. 
 Ansökningar till arbetsresor/sysselsättning; (s. 71, 85) behandlas generöst. 
 Lokala resor; (s. 86). En del text borttagen. 
 Kriminalvård; (s. 88). Resor till Frivården är en godtagbar kostnad. 
 Dator och smartphone; (s. 82, 89). Skälig kostnad för en smartphone varierar, men ett riktvärde kan 

vara 1 000 kr. Enbart router 300 kr. 
 Flytt av arbetsmarknadsskäl; (s. 88). Arbetsförmedlingen kan ej längre ge ekonomiskt 

stöd/flyttningsbidrag till en person som är eller riskerar att bli arbetslös och som flyttar av 
arbetsmarknadspolitiska skäl. 

 Barnomsorg; (s. 89) Fr.o.m. höstterminen det år ett barn fyller tre år 
erbjuds barnet avgiftsfritt en plats i förskolan under 525 timmar per år 
(15 timmar per vecka). 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2020/00106 

Initiativ till IOP-avtal, Idéburet Offentligt Partnerskap, mellan 
Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Föreningen Uddevalla Open Parasport har inkommit med initiativ om Idéburet 
Offentligt Partnerskap med Uddevalla kommun med syfte att öka den fysiska aktiviteten 
bland personer med funktionsnedsättning.  
 
Ett förslag till överenskommelse har upprättats innebärande att Uddevalla kommun 
bidrar med 534 tkr samt möjliggör informationsinsatser m.m. till personer med 
funktionsnedsättning i kommunala verksamheter. Överenskommelsen gäller under ett 
års tid med möjlighet till förlängning. En budget är upprättad och återfinns i 
överenskommelsen. 

Föreningen Uddevalla Open Parasport kommer enligt överenskommelsen att anställa en 
idrottskonsulent för bl.a. genomförande av informationsinsatser riktat till både personal 
i kommunala verksamheter och till personer med funktionsnedsättning, samordna 
arbetet kring den kontinuerliga prova-på-verksamhet och stimulera till att använda 
metoder för att nå en hållbar utveckling inom parasporten. Konsulenten ges handledning 
i sitt uppdrag genom Föreningen Uddevalla Open Parasport och har tätt samarbete med 
företrädare för föreningen, dess medlemsföreningar, RF Sisu samt med kommunens 
berörda verksamheter. 

Föreningen Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att 
bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, 
utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning. 

Finansiering föreslås ske ur den centrala budgetposten för IOP. 

Den politiska styrgruppen för IOP som är arbetsmarknads- och integrationsutskottets 
presidium, har ställt sig bakom ett ingående av överenskommelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-26. 
Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Uddevalla Open Parasport. 
Initiativ till IOP-avtal mellan Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun. 
Broschyr Värt Mer, ”ekonomiskt diskussionsunderlag kring det samhällsekonomiska 
värdet av att personer med funktionsnedsättningar tränar…” 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 3 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ingå Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Uddevalla Open Parasport enligt 
upprättat förslag, 

att finansiering ska ske via budgetposten ”sociala investeringsmedel och IOP”. 
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Handläggare 

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

 

Initiativ till IOP-avtal, Idéburet Offentligt Partnerskap, mellan 

Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Föreningen Uddevalla Open Parasport har inkommit med initiativ om Idéburet 
Offentligt Partnerskap med Uddevalla kommun med syfte att öka den fysiska aktiviteten 
bland personer med funktionsnedsättning.  
 
Ett förslag till överenskommelse har upprättats innebärande att Uddevalla kommun 
bidrar med 534 tkr samt möjliggör informationsinsatser m.m. till personer med 
funktionsnedsättning i kommunala verksamheter. Överenskommelsen gäller under ett 
års tid med möjlighet till förlängning. En budget är upprättad och återfinns i 
överenskommelsen. 
 
Föreningen Uddevalla Open Parasport kommer enligt överenskommelsen att anställa en 
idrottskonsulent för bl.a. genomförande av informationsinsatser riktat till både personal 
i kommunala verksamheter och till personer med funktionsnedsättning, samordna 
arbetet kring den kontinuerliga prova-på-verksamhet och stimulera till att använda 
metoder för att nå en hållbar utveckling inom parasporten. Konsulenten ges handledning 
i sitt uppdrag genom Föreningen Uddevalla Open Parasport och har tätt samarbete med 
företrädare för föreningen, dess medlemsföreningar, RF Sisu samt med kommunens 
berörda verksamheter. 
 
Föreningen Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att 
bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund, med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, 
utbildning, rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning. 
 
Finansiering föreslås ske ur den centrala budgetposten för IOP. 
 
Den politiska styrgruppen för IOP som är arbetsmarknads- och integrationsutskottets 
presidium, har ställt sig bakom ett ingående av överenskommelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-26. 
Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Uddevalla Open Parasport. 
Initiativ till IOP-avtal mellan Uddevalla Open Parasport och Uddevalla kommun. 
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Broschyr Värt Mer, ”ekonomiskt diskussionsunderlag kring det samhällsekonomiska 
värdet av att personer med funktionsnedsättningar tränar…” 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ingå Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Uddevalla Open Parasport enligt 
upprättat förslag, 
 
att finansiering ska ske via budgetposten ”sociala investeringsmedel och IOP”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Uddevalla Open Parasport, jämte undertecknat avtal 
Förvaltningsekonomen 
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Bakgrund  
Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. 
Fysisk aktivitet enskilt eller i kombination med hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa 
som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa 
cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa. Personer med funktionsnedsättning idrottar och 
motionerar generellt sett mindre än personer utan funktionsnedsättning och stillasittande fritid 
och fetma är vanligare i denna grupp jämfört med övrig befolkning. Personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar rapporterar sämre livsvillkor än övrig befolkning. En 
samhällsstudie som Parasportförbundet gjort visade att personer med funktionsnedsättning 
möter hinder och begränsningar för ett fysiskt aktivt liv. Ett av hindren är bristfällig 
information om vilka möjligheter som faktiskt finns. Alla barn, ungdomar, vuxna och äldre 
bör få säkra och jämlika möjligheter att medverka i fysiska aktiviteter som är roliga och 
varierade samt lämpliga och anpassade till deras ålder och funktionsförmåga. 

Föreningen Uddevalla Open Parasport är en ideell förening och har till ändamål att bedriva 
idrottslig verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund, 
med särskild inriktning att bedriva parasport för främjande av utveckling, utbildning, 
rehabilitering och habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 
Med parasport avses all idrott och fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning, som 
vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Parasport består av träning och lek, 
tävling och uppvisning, och ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 
 
I Uddevallas Överenskommelse, ÖK Idé, möts idéburen sektor och kommunen som 
jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta 
för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. 

Parter i överenskommelsen  
 

Offentlig sektor: Uddevalla kommun, kommunstyrelsen. Postadress: Uddevalla kommun, 
Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla. Organisationsnummer 212000-1397.  

Idéburen sektor: Föreningen Uddevalla Open Parasport. Rimnersgatan 13, 45152 Uddevalla. 
Organisationsnummer 802511-6990  

Samarbetsparter: RF- Sisu kommer att vara en betydande samverkanspart vad gäller 
utbildningar och föreläsningar samt framtagande av utbildnings- och informationsmaterial. 
RF-Sisu kommer att anlitas förgenomförande av bokföring/redovisning. 

Föreningen Uddevalla Open Parasports medlemsföreningar kommer att vara viktiga 
samarbetsparter under projektet. De kommer ta del av utbildningsinsatser, vara delaktiga i 
utförandet av prova-på-aktiviteter samt mottagare av nya medlemmar ur målgruppen  

Värdegrund  
ÖK Idé, överenskommelsen om samverkan mellan idéburna sektorn i Uddevalla och 
Uddevalla kommun, består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som 
underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på respekt 
för varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, 
lyhördhet och förståelse. Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de 
offentliga medel som möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av 

https://www.parasport.nu/
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öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla 
verksamheten och dess arbetsmetoder. 

Mål  
Det övergripande målet med överenskommelsen är att öka fysisk aktivitet och 
föreningsaktivitet hos personer med funktionsnedsättning samt erbjuda sociala sammanhang 
för idrott, motion och gemenskap. Målsättningen förväntas leda till bättre hälsa och 
livskvalitet hos målgruppen och därtill minskade samhällskostnader tack vare minskade 
kostnader kopplat till ohälsa.  

Målgrupp  
Informationsinsatser till personal inom: 

 Särskola/skola 
 Fritidsverksamhet 
 LSS-boende 
 Föreningsledare 
 Kommunala tjänstepersoner  
 Politiker  

Informationsinsatser och prova på-insatser till personer med funktionsnedsättning och deras 
vårdnadshavare inom: 

 Särskola/skola 
 Öppen fritidsverksamhet 
 Föreningar 
 LSS-boende  

Överenskommen verksamhet  

Kartläggning 

Inom ramen för projektet ska en kartläggning kring målgruppen utföras. Kartläggningen ska 
bland annat ge en nulägesbild kring hur många personer med funktionsnedsättning som är 
aktiva i Föreningen Uddevalla Open Parasports föreningar idag och hur många 
volontärtimmar som kan kopplas till aktiviteter för målgruppen.  

Kartläggningen ska bidra till: 

- en nulägesbild att följa upp mot 

- medvetenhet och kunskap hos föreningarna att registrera målgruppens deltagande i 
föreningsaktiviteter på rätt sätt för uppföljning och möjlighet till bidrag (lokalt 
aktivitetsstöd) samt, 

- ökad förståelse kring föreningslivets insatser för målgruppen och det ekonomiska 
värdet av detta. 
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Informationsinsatser 

Målgrupp, och personal i verksamheter runt målgrupp, får utvecklad och fördjupad kompetens 
rörande funktionshinder och Parasport i syfte att sänka trösklarna till motion och idrottande 
bland personer med funktionshinder samt om ett ökat utbud av anpassade och tillgängliga 
motions- och idrottsaktiviteter för målgruppen i form av prova-på-verksamhet. 

Prova på-verksamhet  

Målgruppen erbjuds prova-på-möjligheter hos de anslutna idrottsföreningarna kontinuerligt 
under året. Ett kalendarium över årets prova-på-aktiviteter samordnas, trycks och 
kommuniceras. Målgruppen erbjuds upprepade prova-på-tillfällen inom olika idrotter. Att öka 
tillfällena att pröva en och samma aktivitet kan bidra till en trygg introducering samtidigt som 
ett kalendarium av olika aktiviteter utgör ett brett utbud som ökar sannolikheten att 
målgruppen kan hitta något som passar för just dem.  

Uddevalla – en nod för Parasport i Fyrbodal 

Parterna verkar gemensamt för att stärka parasporten i Uddevalla och var att Uddevalla på sikt 
ska kunna ses som en nod för Parasport i Fyrbodal.  

Organisation för insatsen  

Föreningen Uddevalla Open Parasport kommer att anställa en idrottskonsulent för 
genomförande av informationsinsatser riktat till både personal och personer med 
funktionsnedsättning. Konsulenten får handledning i sitt uppdrag genom föreningen och har 
tätt samarbete med företrädare för Föreningen Uddevalla Open Parasport, dess 
medlemsföreningar, RF Sisu samt med kommunens berörda verksamheter. Konsulenten 
kommer delvis att finansieras genom lönebidrag.  

Konsulentens arbetsuppgifter kommer bland annat bestå i: 

 Att arbeta med parasportens föreningar och förbund inom Uddevalla kommun med 
informations- och utbildningsfrågor 

 Att vara projektledare 
 Att genomföra olika former av informations- och utbildningsinsatser till målgrupp 
 Att samordna arbetet kring den kontinuerliga prova-på-verksamhet under året 
 Att informera om och stimulera till att använda metoder för att nå en hållbar 

utveckling inom parasporten 
 
Såväl Uddevalla Open Parasports samt kommunens informativa kanaler kommer att nyttjas 
för att marknadsföra prova på-aktiviteterna.  
 
Organisation för partnerskap  

Styrgrupp 

En styrgrupp bildas och bemannas med tjänstepersoner i ledande funktion från respektive 
part. Styrgruppen ska träffas två-fyra gånger per år, rekryterad projektledare är 
sammankallande, representant från kommunen ansvarar för anteckningar. Kommunens 
processledare ansvarar för återkoppling till politisk styrgrupp för samverkan med idéburen 
sektor. Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för verksamheten praktiska 
frågor. 
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Referensgrupp 

Kommunens och Föreningen Uddevalla Open Parasports berörda verksamheter kommer att 
bjudas in till förberedande och planerande samtal utifrån upplägg och genomförande av 
insatserna för bästa möjliga utfall. Rekryterad projektledare är sammankallande. 

Uppföljning 

Föreningen Uddevalla Open Parasport gör två årliga skriftliga verksamhetsrapporter som 
lämnas över till styrgruppen per sista januari samt per sista augusti för att tydliggöra all viktig 
statistik för satsningen inom ramen för överenskommet partnerskap. Rapporten ska innehålla 
statistik över antal informations- och utbildningstillfällen samt antal deltagare på dessa och  
antal prova-på-tillfällen samt deltagare på dessa. Om möjligt efterfrågas statistiken uppdelad 
på ålder och kön. Redovisningen omfattar också antalet nya medlemmar ur målgruppen bland 
Föreningen Uddevalla Open Parasports medlemsföreningar.  

Kommunen kommer vid årets slut skicka ut en enkät till alla som deltagit i prova-på-
aktiviteterna i syfte att undersöka tidigare och nuvarande motionsvanor. För att möjliggöra 
detta behöver aktivitetsansvariga föra deltagarförteckningar.  

Uppföljningen kommer att ligga till grund för beslut om fortsatt partnerskap.  

Ekonomi  

  

Uddevalla kommun 
bekostar  

Föreningen Uddevalla Open 
Parasport bekostar  

Projektledare, lönekostnader  300 000 300 000 

Projektledare, omkostnader  77 500 77 500 

Arvoden för projektansvar och 
administration   30 000 30 000 

Lokalkostnader 20 800 20 800 

Lönehantering och redovisning  6 800 6 800 

Informationsinsats   
Utbildningsinsats och 
framtagande av material med 
RF Sisu 75 000 75 000 

Prova på-verksamhet   
Föreningsledare  12 000 12 000 

Lokaler 12 000 12 000 

SUMMA 534 100 534 100 

 

Period för överenskommelsen samt uppsägningstid  
Överenskommelsen är gällande 2022-03-01 till 2023-02-28 med möjlighet till två års 
förlängning  
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Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 
avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte 
för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart 
via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. Alla ändringar och tillägg 
till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara giltiga, vara skriftligen och 
undertecknade av båda parter. 

Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 
dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat. Båda 
parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna överenskommelse. 
Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska parterna, innan 
förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande av eventuella 
ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan fortsätta. Part har 
rätt att lämna denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden samt 
att inte rättelse sker utan dröjsmål. Vid händelse av att överenskommelsen lämnas får 
huvudmännen reglera verksamheten så att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen. 

Återbetalningsskyldighet  
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 
kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas. 

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 
original.  

 

Datum ______________________   Datum ______________________ 

För Föreningen Uddevalla Open Parasport För Uddevalla kommun, 
Kommunstyrelsen 

 

 _______________________________   ______________________________ 

 





















Ett ekonomiskt diskussionsunderlag kring det samhällsekonomiska värdet av att personer 
med funktionsnedsättningar tränar mer eller mindre ofta och mer eller mindre intensivt

GENOMFÖRT AV NYCKELTALSINSTITUTET PÅ UPPDRAG AV PARASPORT SVERIGE

VÄRT MER 
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Sammanfattning
 
UTIFRÅN DEN ENKÄT som togs fram i januari 2021, med svar från 452 personer med 
funktionsnedsättningar, kan vi konstatera att det finns skillnader i omfattningen av 
arbete och omfattningen av assistans dagtid mellan personer som tränar mycket och 
mest högintensivt och personer som tränar lite och mest lågintensivt eller inte alls.

Om vi delar upp i två grupper med tio personer i varje grupp, en träningsgrupp1 och 
en icke träningsgrupp2, blir skillnaden mellan grupperna i ett samhällsperspektiv:

• 2 personer fler i arbete i ”träningsgruppen”, som kan motsvara cirka 2 x 250 000 
kronor per år i ett samhällsekonomiskt produktionsvärde, totalt 500 000 kronor.

• 2 personer mer behöver assistans dagtid i ”icke-träningsgruppen”, vilket kan 
innebära merkostnader på kanske 250 000 kronor per person och år. Totalt för två 
personer kan det bli 500 000 kronor.

Tillsammans kan dessa effekter med fler personer i arbete och färre personer som 
behöver assistans dagtid, innebära samhällsekonomiska skillnader i nivåer på en 
miljon kronor per år (2 x 500 000 kronor). 

Notera att det är många av de som inte tränar (eller tränar lite) som är i arbete och som 
inte behöver assistans dagtid. Men sannolikheten för att ha ett arbete och inte behöva 
assistans dagtid tycks vara större för en person som tränar mycket och mest högintensivt.

Då den samhällsekonomiska skillnaden för en grupp på tio personer, beroende på 
om de tränar mycket (och mest högintensivt) eller om de inte tränar (eller tränar lite 
och lågintensivt), kan vara i nivån en miljon kronor innebär det att utslaget per person 
torde det var kring 100 000 kronor per år.

Diskussionsunderlaget har inte tagit hänsyn till eventuella skillnader i vårdkostnader. 
Det finns anledning att fundera på om personer som tränar mycket och mer högintensivt 
på sikt har ett mindre vårdbehov än personer som inte tränar eller tränar lite och 
lågintensivt. Detta eftersom personer som tränar mycket uppger sig uppleva att den 
fysiska och psykiska hälsan är något bättre än för de som inte tränar.

Enkätsvaren ger ett tydligt underlag för att mer träning och mer högintensiv träning 
samvarierar med omfattning av arbete och att klara sig utan assistans dagtid. Vad 
gäller omfattningen av arbete är dock utbildningsbakgrund, minst gymnasium, en 
än viktigare faktor än träningsmängd och träningsintensitet.

1  Personer som tränar mycket och mest högintensivt.
2  Personer som inte tränar eller tränar lite och mest lågintensivt.
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Enkäten och uppdraget
I BÖRJAN AV 2021 sammanställdes enkätsvar från 452 personer med funktionsned-
sättningar. Det var totalt 29 frågor som besvarades och det finns många slutsatser att 
dra av det material som Novus Group International har sammanställt.

Frågan i denna rapport är: Vilka samhällsekonomiska slutsatser kan vi dra av detta 
material? Finns det skillnader mellan personer som tränar mycket och personer som 
tränar lite eller inte alls.  Går det att påvisa att personer med funktionsnedsättning 
som tränar är en samhällsekonomiskt god affär?

Av de frågor som ställts i enkäten är det framför allt följande som har en samhälls-
ekonomisk bäring:
• I vilken omfattning arbetar personer som tränar mer eller mindre?
• I vilken omfattning behövs assistans dagtid?

Därutöver kan vissa slutsatser dras om tänkbara vårdkostnader beroende på omfattning 
av upplevd fysisk och psykisk hälsa.

Även frågan om hur försörjning ordnas, för den som inte arbetar eller studerar, är intressant 
så handlar det mer om transfereringar och påverkar egentligen inte produktionen i 
samhället. Frågan kommer ändå att beröras.

I vilken omfattning arbetar personer som tränar mer eller 
mindre? 
Det finns två frågor som berör omfattningen av träningen. En fråga handlar om intensiteten 
av idrottandet/tränandet (med alternativen mest högintensiv träning, mest medelintensiv, 
mest lågintensiv och ingen träning alls). Den andra frågan handlar om hur ofta personer 
tränar (1–3 ggr/månad, 1 gång/vecka, 2–3 ggr/vecka, 4–5 ggr/vecka eller mer än 5 ggr/
vecka.

Båda frågorna är intressanta utifrån frågan ”ger träning samhällsekonomiska effekter” 
och dessa båda frågor om träning samvarierar starkt. De som tränar mest högintensivt 
tränar också i hög grad många gånger i veckan. De som tränar lågintensivt tränar inte 
så ofta. Se stapeldiagram 1.

I stapeldiagram 1 ser vi att av de som tränar mer än fem gånger per vecka så tränar 
2 av 3 (67 procent) mest högintensivt och bara 13 procent lågintensivt. Av de som 
endast tränar 1–3 gånger per månad tränar hälften (50 procent) mest lågintensivt och 
bara 14 procent högintensivt. Korrelationen är starkare än 0,75 vilket i sådana här 
sammanhang är mycket högt. Slutsatsen är att de personer som tränar mest högintensivt i 
stor omfattning är samma personer som också tränar ofta. Och tvärtom.

Vi kommer ändå att visa hur båda dessa frågor, intensiteten i träningen och omfattningen 
i träningen, samvarierar med de frågor som främst påverkar samhällsekonomiska 
slutsatser.
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Så i vilken omfattning arbetar personer som tränar mer  
eller mindre?
Av de som tränar högintensivt har 6 av 10 (59 procent) arbete medan bara 1 av 10 (12 
procent) varken arbetar eller studerar. Bland de som tränar lågintensivt arbetar knappt 
4 av 10 (38 procent) och nästan hälften (46 procent) varken arbetar eller studerar.
Se stapeldiagram 2.

Liknande slutsatser får vi när vi granskar hur ofta personerna tränar. Se stapeldiagram 3.

Av de som tränar mer än 5 gånger i veckan arbetar nästan 2 av 3 (65 procent) medan 
bara 16 procent varken arbetar eller studerar. Bland de som tränar sällan (1–3 gånger 
per månad) arbetar 4 av 10 (41 procent) medan nästan 1 av 4 (23 procent) varken 
arbetar eller studerar.

Slutsatsen är tydlig. Personer som tränar, arbetar i klart högre grad än de som inte 
tränar. Ju mer personerna tränar, desto högre grad arbetar de.

Med dessa värden som grund kan skillnaderna mellan ”mer träning” och ”mindre 
träning” vara:

Bland tio personer som tränar mycket och mest högintensivt har cirka         
6 arbete. Bland tio personer som inte tränar eller tränar lite och mest      
lågintensivt har cirka 4 arbete.

Vad innebär det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? För att svara på det måste vi 
veta i vilken omfattning de arbetar. Det finns en fråga i enkäten som berör det. 
Se stapeldiagram 4.

Det finns bara marginella skillnader i omfattning av arbete och studier, bland de som 
arbetar eller studerar, mellan personer som tränar mer eller mindre högintensivt. Men 
nästan hälften, oavsett träningsintensitet, arbetar eller studerar på deltid.

Vi kan alltså utgå från den skillnad som finns mellan personer som tränar mer och mer 
högintensivt (6 av 10 arbetar) och de som inte tränar eller tränar mindre och mindre 
intensivt (4 av 10 arbetar). Vi behöver inte justera för olika omfattning av arbete 
beroende av träningsmängd och intensitet.

Vilken är den samhällsekonomiska effekten av att 2 av 10 fler arbetar? Vi behöver föra 
ett resonemang kring vad värdet av att en person arbetar är.

Genomsnittslönen i Sverige 2021 är lite över 30 000 kronor per månad. Det betyder 
att arbetsgivare anser att en genomsnittsprestation är värd minst 30 000 kronor plus 
arbetsgivaravgifter (31,42 procent) och en del andra kringkostnader. Uppräknat till en 
årskostnad innebär det minst 500 000 kronor för en genomsnittsperson som arbetar 
heltid. Det innebär att arbetsprestationen, eller produktionen, i ett samhällsperspektiv 
måste vara värd minst 500 000 kronor per person och år, annars skulle inte genom-
snittslönen vara så hög.
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Detta belopp baseras dels på en genomsnittslön i Sverige, dels på ett heltidsarbete. 
I det fall vi granskar konstaterade vi att närmare hälften av de som arbetar, oavsett 
träningsmängd, arbetar deltid. Vi kan dessutom ställa frågan huruvida en genomsnittlig 
person med funktionsnedsättning har en genomsnittslön i Sverige eller om den 
kanske är något lägre? Det kan dessutom finnas personer som arbetar men där deras 
arbetsgivare av olika skäl får ekonomiska bidrag, till exempel lönebidrag eller stöd till 
personligt biträde. Det kan vara en indikation på att arbetsgivaren inte värderar utfört 
arbete till hela lönekostnaden exklusive bidrag.

Hur tar vi då hänsyn till ovanstående? Ett antagande kan vara att den genomsnittliga 
produktionen, eller samhällsvärdet, av en person med funktionsnedsättning som 
arbetar är ungefär hälften av det som motsvarar genomsnittslönen på svensk arbets-
marknad, vilket skulle bli 250 000 kronor per år. Antagandet är baserat på att nästan 
hälften av personerna med funktionsnedsättning arbetar deltid (men mer än hälften 
arbetar heltid), att genomsnittslönen kan vara något lägre än för hela den svenska 
arbetsmarknaden samt att det torde finnas inslag av t.ex. lönebidrag som kan göra att 
produktionsvärdet uppfattas som något lägre. Sammantaget kan detta innebära att 
en genomsnittlig arbetsinsats kan vara värd i storleksordningen 250 000 kronor per år.

Den prislappen, 250 000 kronor per person och år, kan vi överföra till det tidigare 
resonemanget, att 6 av 10 som tränar mycket och högintensivt har arbete medan 
4 av 10 som inte tränar eller som tränar lite och lågintensivt har arbete. Det betyder 
att 2 av 10 fler bland de som tränar mycket har arbete jämfört med de som inte tränar 
(eller tränar lite). Översatt till ett samhällsekonomiskt värde blir det 500 000 kronor 
(2 x 250 000 kr) i en grupp på 10 personer. Varje år.
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Skillnader i assistansbehov 

Finns det skillnader i assistansbehov beroende på hur mycket och med vilken intensitet 
personen tränar? Enkäten ger svar även här. Se stapeldiagram 5.

Personer som inte tränar eller som tränar mest lågintensivt behöver assistens i dubbelt 
så stor omfattning som de som tränar högintensivt, 30 procent mot 15 procent. Det 
är en stor skillnad som översatt till samhällsekonomiska värden innebär betydande 
belopp.

Gäller denna slutsats även för de som tränar mycket respektive lite? Se stapeldiagram 6.

Vi ser samma tendens här. Bland de som tränar sällan (1–3 gånger per månad) behöver 
hälften (50 procent) assistans dagtid. Bland de som tränar oftare behöver hälften så 
stor andel assistans dagtid.

Med dessa enkätsvar drar vi slutsatsen att de som tränar mer och mer högintensivt 
behöver assistans i hälften så hög omfattning som de som inte tränar eller tränar 
sporadiskt. Om vi använder en liknande jämförelse som i resonemanget kring arbete 
kan vi tänka oss att i en grupp på tio personer som tränar mycket och mer intensivt 
finns det två färre som behöver assistans dagtid än vad som behövs i en grupp på tio 
personer som inte tränar eller bara tränar sporadiskt och lågintensivt.

Vad innebär då detta i ekonomiska termer? Vad kostar assistans dagtid? Det är förstås 
olika beroende på i vilken omfattning assistansen behövs. Men om betalningen kommer 
från Försäkringskassan kostade en assistanstimme 2019 nästan 300 kronor som ett 
schablonbelopp. Hur många timmar assistans dagtid behövs i genomsnitt? Det ger 
enkäten inget svar på men om vi räknar lågt, och antar att det handlar om 2–3 timmar 
per dag så är det 600 – 900 kronor per person och dag. Uppräknat till ett år kan det 
innebära 250 000 kronor (365 dagar x 600–900 kronor). Om två färre i en grupp på tio 
personer behöver assistans dagtid kan det alltså innebära en kostnadsminskning på 
en halv miljon kronor (2 x 250 000 kronor).



1111



1212

Skillnader i upplevd hälsa
 
Det skulle även kunna finnas skillnader i vårdbehov beroende på omfattning av träning. 
Enkäten har ingen direkt fråga om vårdbehov men det finns en fråga om upplevd 
fysisk hälsa och en om upplevd psykisk hälsa. Se stapeldiagram 7.

Det är en avsevärd skillnad i upplevd fysisk hälsa beroende på hur intensivt personer 
tränar. Nästan 9 av 10 som tränar högintensivt har en tillfredsställande fysisk hälsa 
(mycket tillfredsställande 41 procent, och ganska tillfredsställande 44 procent). Bara 
15 procent av de som inte tränar upplever att de har en tillfredsställande fysisk hälsa. 
Se stapeldiagram 8.

Även här är det stora skillnader beroende på hur intensiv träningen är. Nästan 3 av 4 
(74%) av de som tränar medel- eller högintensivt har en tillfredsställande psykisk hälsa, 
knappt hälften (45%) av de som inte tränar har det. Dock är skillnaderna inte så stora 
som i den upplevda fysiska hälsan.

På motsvarande sätt är det om vi granskar träningsmängden. Se stapeldiagram 9.

83 procent av de som tränar mer än 5 gånger i veckan (43 + 40 procent) upplever 
att de har en tillfredsställande fysisk hälsa. Dock är skillnaderna, beroende på 
träningsmängd, förutom de som uppger ”mycket tillfredsställande” inte så stora. 
Se stapeldiagram 10.

Även här ser vi att bland de som tränar mest (mer än fem gånger i veckan) har flest 
mycket tillfredsställande psykisk hälsa (40 procent). I övrigt är det inte så stora skillnader 
beroende på träningsmängd.

De som tränar mer och mer högintensivt upplever alltså sin fysiska och psykiska hälsa 
som något bättre än de som inte tränar eller som tränar lite och lågintensivt. Det kan 
på sikt påverka samhällets vårdkostnader men hur mycket och i vilken omfattning är 
svårt att säga. Vi nöjer oss med att konstatera att de samhällsekonomiska argumenten 
för träning stärks när upplevd hälsa, som på sikt kan omvandlas till vårdkostnader, tas i 
beaktning.
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Andra förklaringar till skillnader i 
omfattning av arbete och assistans 
dagtid? 

Vi har sett ovan att det finns tydliga skillnader i omfattning av arbete och assistans 
dagtid mellan personer som ”tränar” och personer som ”inte tränar eller tränar lite”. 
Men det kanske finns andra faktorer som kan förklara denna skillnad?

Det finns några frågeställningar som bör granskas:

• Kan utbildningsbakgrunden förklara skillnader i träningsmängd/intensitet och     
omfattning av arbete och assistans dagtid?

• Kan ålder eller kön förklara skillnader i träningsmängd/intensitet och omfattning  
av arbete och assistans dagtid?

• Kan typ av funktionsnedsättning förklara skillnader i träningsmängd/intensitet       
och omfattning av arbete och assistans dagtid?

• Kan omfattningen av funktionsnedsättningen påverka både möjligheten att träna 
mer och mer intensivt och samtidigt ha ett arbete och inte behöva assistans?

• Kan det vara så att vissa personer har en större energi och ork som gör att de både 
tränar mer och mer högintensivt och samtidigt kan ha ett arbete och har ett lägre 
behov av assistans dagtid?

Bland personer utan funktionsnedsättning kan det vara vanligare att de med högre 
utbildning, gymnasium eller universitet/högskola är mer aktiva än de med lägre 
utbildning. Är det så även bland personer med funktionsnedsättning? Kan alltså 
utbildningsbakgrunden förklara skillnader i träningsmängd/intensitet och omfattning 
av arbete och assistans dagtid? Se stapeldiagram 11.

Nej, utifrån denna studie kan vi inte se några avgörande skillnader mellan olika 
utbildningsbakgrunder. Det är ungefär lika stor andel som tränar med olika intensitet 
oavsett utbildningsbakgrund.

Kan utbildningsbakgrund istället påverka hur ofta personen tränar? 
De med grundskola som högsta utbildning tenderar att i något högre grad träna från 
någon gång i månaden till någon gång i veckan. Däremot är andelen som tränar minst 
4 gånger per vecka lika stor oavsett utbildningsbakgrund. 

Utbildningsbakgrund borde alltså inte utgöra någon avgörande skillnad för hur mycket 
eller hur intensivt personerna tränar. Se stapeldiagram 12.
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Men kan utbildningsbakgrunden vara en förklaring till andelen som 
arbetar eller studerar? 
Här är det stora skillnader beroende på utbildningsbakgrund. Bara ett fåtal med 
grundskola som högsta utbildningsbakgrund arbetar medan över hälften av de med 
högre utbildning arbetar. Å andra sidan studerar mer än hälften av de med grund-
skola (för att så småningom hamna i gruppen ”gymnasium”?)

Det är dock inga avgörande skillnader mellan gymnasium eller högskola/universitet. 
Det är personer med grundskola som högsta utbildning som avviker. Notera dock att 
merparten av de 440 som svarat på dessa frågor har gymnasium eller högskola/
universitet. Endast 10 procent (43 av 440) av de som svarat har grundskola. Det 
innebär att för nästan 90 procent av de som svarat ger utbildningsbakgrund ingen 
förklaring till skillnader i omfattning av arbete eller studier. Se stapeldiagram 13.

Även här ser vi skillnader, främst mellan de med grundskola och de med högre ut-
bildning. Nästan 4 av 10 med grundskola som högsta utbildning behöver assistans 
dagtid, bara 2 av 10 med universitet/högskola behöver det. Dock är det inte samma 
stora skillnad som i omfattning av arbete. Vi repeterar också att endast 10 procent av 
de som svarat har grundskola som högsta utbildningsnivå.

Dock bekräftar detta att utbildningsnivå, minst gymnasium, i ett samhällsekonomiskt 
perspektiv tillsammans med träningsmängd och träningsintensitet är avgörande för 
både möjligheten till arbete och att klara sig utan assistans. Se stapeldiagram 14.

Notera att inga personer under 18 år har svarat på enkäten.
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Upplevs hälsan olika beroende på 
utbildningsbakgrund?
Det är inga avgörande skillnader men personer med endast grundskola upplever 
sin fysiska hälsa som något bättre än personer med högre utbildning. Framför allt är 
det inte så stor andel av de med grundskola som upplever den fysiska hälsan som 
otillfredsställande. Se stapeldiagram 15.

Det är inga avgörande skillnader beroende på utbildningsbakgrund. De flesta anser 
att de har en tillfredsställande hälsa oavsett utbildningsbakgrund.

Slutsatsen vad gäller utbildningsbakgrund är att den inte samvarierar varken med 
träningsmängd, träningsintensitet eller upplevd hälsa. Däremot utgör utbildnings-
bakgrunden en avgörande skillnad vad gäller andelen som har arbete. Över hälften 
av de med gymnasium eller högskola/universitet har arbete, färre än 1 av 10 med 
grundskola har det. Även assistans dagtid samvarierar med utbildningsbakgrund, 
de med endast grundskola behöver dagtid assistans i högre omfattning än de med 
högre utbildning. Se stapeldiagram 16.

Kan ålder eller kön förklara skillnader i träningsmängd/intensitet          
och omfattning av arbete och assistans dagtid?
Till viss del är träning en åldersfråga. Den yngsta gruppen (18 – 29 år) tränar mer än 
den äldsta gruppen (60 – 79 år). Men skillnaden är främst att i den yngre gruppen 
tränar många högintensivt medan i den äldre gruppen tränar många lågintensivt. 
Därutöver inga avgörande skillnader. En hypotes är att detta kan gälla även personer 
utan funktionsnedsättningar. Se stapeldiagram 17.

Nej, detta är ingen könsfråga. Kvinnor och män tränar i ungefär samma omfattning, 
möjligen att en liten större andel män tränar mest högintensivt. Se stapeldiagram 18.

Kan typ av funktionsnedsättning förklara skillnader i träningsmängd/     
intensitet och omfattning av arbete och assistans dagtid?

Nej, typ av funktionsnedsättning tycks inte påverka träningsmängden i någon 
avgörande omfattning. Se stapeldiagram 19.

Personer med synnedsättning har arbete i mindre omfattning (30 procent) än personer 
med övriga funktionsnedsättningar (kring 50 procent) men skillnaderna är alltför små 
för att de skulle kunna vara av avgörande betydelse. 

Nej, typ av funktionsnedsättning tycks inte heller på något avgörande sätt påverka 
behovet av assistans dagtid (de som svarar vet ej/vill ej svara är dels för få, 12 personer, 
dels svåra att kategorisera). Se stapeldiagram 20.
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Vad gäller de avslutande två frågeställningarna, kan omfattningen av funktionsned-
sättningen påverka och kan vissa personer ha en större energi och ork som påverkar 
både träning och möjlighet till arbete, får vi inga svar via enkäterna. Läsaren får själv 
ta ställning till om det kan vara en delförklaring till att personer som tränar mycket och 
högintensivt också i högre omfattning har arbete och klarar sig utan assistans dagtid.

Vi kan konstatera att varken ålder, kön eller typ av funktionsnedsättning kan vara 
förklaringen till att vi ser skillnader i omfattning av arbete och assistans dagtid. 
Utbildningsbakgrund kan heller inte förklara skillnader i träningsmängd och tränings-
intensitet. Inte heller utgör utbildningsbakgrund någon avgörande förklaring till 
skillnader i upplevd hälsa.

Däremot tycks utbildningsbakgrund vara av avgörande betydelse för möjligheten att 
ha ett arbete och även, om än inte i lika hög grad, för möjligheten att klara sig utan 
assistans dagtid. Bara 8 procent av de med grundskola som högsta utbildning har 
arbete. Över hälften av de med gymnasium (52 procent) eller universitet/högskola 
(57 procent) har arbete. Nästan dubbelt så stor andel (37 procent mot 20 procent) av 
de med grundskola jämfört med universitet/högskola behövde assistans dagtid. 
Men eftersom de är så få med endast grundskola som högsta utbildningsnivå 
(10 procent av de svarande) kan detta inte ha en avgörande påverkan på slutsatserna 
av träningsbakgrund. Men det är tydligt att en viss nivå på utbildningsbakgrund, minst 
gymnasium, är av större betydelse för att ha ett arbete än nivån på träningsmängd 
och träningsintensitet. Se stapeldiagram 21.

Så vad blev svaren på de frågor som ställdes i början av avsnittet? 

• Kan utbildningsbakgrunden förklara skillnader i träningsmängd/intensitet och 
omfattning av arbete och assistans dagtid? 
Nej, utbildningsbakgrund förklarar inte skillnader i träningsmängd/intensitet, 
däremot är en viss nivå på utbildningsbakgrund, minst gymnasium, av avgörande 
betydelse för att ha arbete.

• Kan ålder eller kön förklara skillnader i träningsmängd/intensitet och omfattning 
av arbete och assistans dagtid? 
Nej!

• Kan typ av funktionsnedsättning förklara skillnader i träningsmängd/intensitet 
och omfattning av arbete och assistans dagtid? 
Nej!

• Kan omfattningen av funktionsnedsättningen påverka både möjligheten att träna 
mer och mer intensivt och samtidigt ha ett arbete och inte behöva assistans? 
Det ger enkäten inget tydligt svar på.

• Kan det vara så att vissa personer har en större energi och ork som gör att de 
både tränar mer och mer högintensivt och samtidigt kan ha ett arbete och har ett 
lägre behov av assistans dagtid? 
Inte heller det ger enkäten något svar på.
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Upplevs hälsa olika beroende på 
transfereringar? 
Kan vi dra några slutsatser om hur personer som tränar (mycket) respektive inte tränar 
(eller tränar lite) och som inte arbetar eller studerar, försörjer sig?

De som tränar mycket har i högre grad aktivitetsersättning eller annat bidrag, de som 
tränar lite har i högre grad A-kassa och sjukbidrag. Men utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv spelar det inte så stor roll huruvida ersättningar kommer från A-kassa, 
sjukbidrag, pension, aktivitetsersättning eller annat. Samhällsproduktionen (noll?) 
och samhällskostnaden, borde vara likvärdiga. Se stapeldiagram 22.
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Så vad blir slutsatsen? 

Vi har konstaterat att det finns skillnader i omfattningen av personer i arbete och 
omfattningen av assistans dagtid mellan personer som tränar mycket och mest 
högintensivt (”träningsgruppen”) och personer som tränar lite och mest lågintensivt 
eller inte alls (”icke-träningsgruppen”).

Räknat på två grupper om tio personer i varje grupp, en grupp med personer som 
tränar mycket och mest högintensivt, och en grupp som inte tränar eller tränar lite och 
mest lågintensivt, blir skillnaden:

• 2 personer mer i arbete i ”träningsgruppen”, vilket kan motsvara cirka 2 x 250 000 
kronor per år i samhällsekonomiskt produktionsvärde, totalt 500 000 kronor per år.

• 2 personer mer som behöver assistans dagtid i ”icke-träningsgruppen”, vilket kan 
innebära merkostnader på kanske 250 000 kronor per person och år. Totalt för två 
personer kan det bli 500 000 kronor per år

Tillsammans bör dessa effekter, fler personer i arbete och färre personer som behöver 
assistans dagtid, innebära att i en grupp om tio personer som  tränar mycket och mest 
högintensivt, i jämförelse med en grupp om tio personer som inte tränar eller tränar 
lite och lågintensivt, finns samhällsekonomiska skillnader i nivån en miljon kronor per 
år (2 x 500 000 kronor).

Notera att 4 av 10 av de som inte tränar (eller tränar lite) är i arbete. Men sannolikheten 
för att ha ett arbete och inte behöva assistans dagtid tycks vara större för en person 
som tränar mycket och mest högintensivt.

Om den samhällsekonomiska skillnaden för en grupp på tio personer, beroende på 
om de tränar mycket (och mest högintensivt) eller om de inte tränar (eller tränar lite 
och lågintensivt), är i nivån en miljon kronor innebär det att utslaget per person torde 
det samhällsekonomiska värdet vara kring 100 000 kronor per år (en miljon kronor / tio 
personer).

Då har vi inte tagit hänsyn till eventuella skillnader i vårdkostnader även om mycket 
talar för att personer som tränar mycket och mer högintensivt på sikt har ett mindre 
vårdbehov än personer som inte tränar eller tränar lite och lågintensivt, då personer 
som tränar mycket upplever sin fysiska och psykiska hälsa som något bättre än de som 
inte tränar.
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I ett längre perspektiv är det naturligtvis betydligt större summor som står på spel. 
Om det samhällsekonomiska värdet kan vara i storleksordningen 500 000 kronor per 
år, som skillnad mellan en person i arbete och som klarar sig utan assistans dagtid 
jämfört med en person inte har arbete och som måste ha assistans dagtid, blir ett helt 
arbetsliv med dessa skillnader en mångmiljonkronorsfråga.

Det samhällsekonomiska värdet kan dock variera beroende på konjunktur. T.ex. kan 
i tider av Coronapandemi vissa kompetenser vara mindre efterfrågade, med större 
arbetslöshet som följd, och därmed kan det samhällsekonomiska värdet, på kort sikt, 
bli mindre. Det är dock inget vi har granskat i denna rapport.

Alla dessa ekonomiska argument bygger 
dock på ett par viktiga antaganden. De är:
En genomsnittlig arbetsprestation för en 
person med funktionsnedsättning är, i ett 
samhällsperspektiv, värd ungefär 250 000 
kronor per år. Det motsvarar knappt hälften 
av en genomsnittlig lönenivå på svensk 
arbetsmarknad och utgår från att nästan 
hälften av de personer med funktionsnedsättning som arbetar inte arbetar heltid, att 
genomsnittslönen för personer med funktionsnedsättning kan vara lägre än genom-
snittslönen för alla i landet och att det förekommer lönebidrag och andra bidrag i 
större utsträckning än bland andra anställda.

En genomsnittlig omfattning på assistans dagtid, för de personer med funktions-
nedsättning där träning kan utgöra skillnaden mellan assistans och att klara sig utan 
assistans, kan handla om 2–3 timmar per dag.

Detta är det ekonomiskt diskussionsunderlag som framkommit ur de enkätsvar som 
samlats in med syfte att diskutera det samhällsekonomiska värdet av att personer med 
funktionsnedsättningar tränar mer eller mindre ofta och mer eller mindre intensivt.

FEBRUARI 2021

ANDERS JOHRÉN 

NYCKELTALSINSTITUTET AB 

Den samhällsekonomiska skillnaden 
mellan en person som  tränar mycket, 
i jämförelse med en som inte tränar       
eller tränar lite, är i nivån 100 000     
kronor per år.  
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OM FÖRFATTAREN: Anders Johrén, född 1960, är civilekonom och har arbetat i över 30 år med 
utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor. 
Anders arbetar sedan 1996 på Nyckeltalsinstitutet AB. Anders har skrivit åtskilliga böcker och är 
medförfattare till bland annat ”Boken om Personalekonomi”, Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal” 
och ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi”.
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att godkänna arbetsmarknads-och integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till administrationen 
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Kommunledningskontoret 

Arbetsmarknadsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45142  UDDEVALLA Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2 0522-69 60 00 

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

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon +46522696049 
annette.jonasson@uddevalla.se 

  
 
    

Verksamhetsberättelse arbetsmarknads-och 

integrationsutskottet år 2021 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och 
utveckling av verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, 
vuxenutbildning och integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över 
beslutsfunktionen från respektive linjeorganisation.  
Utskottets bestämmelser reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt minskades 
antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. 
Ledamöter år 2021 har varit: 
Camilla Johansson, C, ordförande  
Stefan Skoglund, S, 1:e vice ordförande 
Jarmo Uusitalo, MP, 2:e vice ordförande 
Monica Bang Lindberg, L 
Cecilia Sandberg, S, (februari) / Sonny Persson, S (från april) 
Niklas Moe, M 
Kent Andreasson, UP 
Ann-Charlott Gustafsson, UP  
Martin Pettersson, SD 
 
Utskottet har haft 10 möten under året, varav två har varit heldagsmöten. 
 
Utskottets presidium utgör sedan september 2020, styrgrupp för ÖK Idé.  
I arbetet omfattas ansvar för överenskommelsens genomförande, upprättande av 
samverkansavtal kring de idéburna organisationernas processledare, ansvariga 
kontaktpersoner per förvaltning och handläggningsordningar för 
samverkansformer med idéburen sektor. Styrgruppen träffas tillsammans med ÖK 
idés kommun-interna arbetsgrupp ungefär var sjätte vecka. 
 
Följande beslutsärenden har utskottet berett under året: 
1. KS 2021/00074 Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet 
2. KS 2021/00117 Årshjul för arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2021– 
2022 
3. KS 2021/00053 Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den  
idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 
4. KS 2021/00191 Revidering av ÖK Idé, Överenskommelse om samverkan med  
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den idéburna sektorn, uppdrag från kommunfullmäktige 
5. KS 2020/00386 Förädlandet av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 
6. KS 2021/00141 Revidering av handläggningsordning för Idéburna offentliga  
partnerskap, IOP 
7. KS 2021/00151 Förlängning av projekttiden för beviljade initiativ om idéburen  
offentlig samverkan, IOS 
8. KS 2020/00624 Initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS 
9. KS 2021/00277 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga  
nämnder, kommunstyrelsens ansvar för överenskommelse med idéburen sektor 
10. KS 2020/00274 Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan  
11. Uddevalla kommun och Stampede Parkour förening 
12. KS 2020/00344 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och ABF FyrBoDal om Mobil Kulturverkstad i Samverkan 
13. KS 2020/00273 Hemställan om Idéburet Offentligt partnerskap mellan  
Uddevalla Kommun och Café Svea 
14. KS 2020/00532 Initiativ till Idéburet Offentligt partnerskap mellan 
Synskadades Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun 
15. KS 2021/00120 Antagande av vägledande bestämmelser för ekonomiskt  
bistånd 2021 
16. KS 2021/00058 Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 
17. KS 2021/00081 Uppdrag till Plan integration 2030, kommunstyrelsen 
18. KS 2021/00174 Politiska uppdrag integration 2021–2022, bilaga till Plan  
integration 2030 
19. KS 2021/00080 Reviderad fördelning år 2021 av statsbidraget för nyanländas  
Etablering 
20. KS 2021/00501 Reviderad fördelning år 2022 av statsbidraget för nyanländas  
etablering 
21. KS 2021/00210 Förfrågan från Essam El Naggar om deltagande i förstudie för  
projekt Kunskapslyftet Fyrbodal 
22. KS 2019/00381 Projektet Uddevalla mot minskad segregation, Delmos (läges-
och slutrapport) 
23. KS 2021/00067 Förslag till styrgrupp i ESF Projektet Utvärdering Nätverk 
Sociala Företag 
24. KS 2019/00712 Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i  
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 
25. KS 2019/00257 Ansökan om utvecklingsmedel för att skapa beredskap och  
underlätta etableringen av nyanlända enligt § 37 i ersättingsförordningen 
(2010:1122) Lst. 16781-2019 ”Projekt Startsträckan” (slutrapport) 
26. KS 2021/00665 Avveckling av verksamheten Samhällsguide Uddevalla 
 
 
Informationer enligt antaget Årshjul (Ärende KS 2021/00026): 
1. Nationella minoriteter och minoritetsspråk 
2. Status arbetsmarknadsinsatser (ama) 
3. Status utbildningsinsatser (Vux) 
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4. Kompetensförsörjning 
5. Jobbcentrum 
6. Försörjningsstöd 
7. Uppföljning KS mått arbetsinsatser och ekonomiskt bistånd 
8. Uppföljning KS mått företagande 
9. Företag 
10. Statliga ersättningar för nyanlända + asyl 
11. Utanförskapsindex och statistik segregation 
12. Prognos nyanlända 
13. Bostadsanvisning och mottag 
14. Samhällsorientering 
15. Förvaltningsövergripande integrationsgruppen SIV/EG 
16. Hedersrelaterat våld och förtryck 
17. Omvärldsorientering  
18. ÖK Idé 
19. BRÅ (brottsförebyggande rådet) 
20. Samverkansavtal externa aktörer  
21. Status samverkan civila samhället 
 
Övriga informationsärenden (Ärende KS 2021/00025): 
1. Vuxenutbildningens utbildningar med start H21. 
2. Vuxenutbildningens resultat T3 2020 
3. Vuxenutbildningens resultat T1 2021 
4. Skolverksprojektet – likvärdig utbildningskvalitet för nyanlända och 
flerspråkiga elever, Vuxenutbildningen 
6. Utbildningsplatser inom vuxenutbildningen 2022 
7. Information om 2021 års ekonomiska Vårpropositionen med 
Vårändringsbudget för år 2021, med fokus på ämnesområdena arbetsmarknad och 
vuxenutbildning  
8. Kommunala sommarlovspraktikplatser 2021, åk 9 och åk 1 gymnasiet 
9. Uppföljning sommarlovspraktik 
10. Översikt IOP (Idéburet offentligt partnerskap) - Ärendebalanslistan IOP 
(stående punkt) 
11. Sommarrapport verksamheterna 
12. Information om myndigheten Delmos rapport ”Segregation i Sverige” – 
årsrapport 2021 om den socioekonomiska boendesegregationens utveckling  
13. Delrapport projekt PUMA (personlig utveckling mot arbete), 
Arbetsmarknadsavdelningen 
14. Information från inspirationsdagen Plan välfärd 2030 
15. Erfarenheter av förädlade strukturer och systematiskt arbete, idéburen sektor,  
Nätverket Idéburen sektor Skåne 
16. Värdet av samverkan med sociala företag 
 
Informationsärenden med eget ärendenummer: 
17. KS 2021/00291 Medborgarundersökning utifrån områden i plan Integration  
2030 
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18. KS 2021/00311 Mötesplats Dalaberg, framtida organisation och samverkan 
19. KS 2021/00353 Förstudie Hälsopedagog kopplat till Jobbcentrum 
 
 
 
 
Arbetsmarknadsavdelningen uppdaterar statistik varje månad till utskottet 
gällande: inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen, mottagande av nyanlända, 
samt utbetalt försörjningsstöd i antal hushåll. 
 
Ny rutin sedan september 2020, är att en kort informationsrunda sker från 
nämnder och förvaltningar om aktuella frågor som berör utskottet. 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Sara Norén 
Telefon 0522-69 51 31 
sara.noren@uddevalla.se 

 

Markanvisningsavtal för verksamhetsmark Kuröd 4:35 

Sammanfattning 

Pågående detaljplan för del av Björbäck 1:45 m.fl. syftar till att möjliggöra för ny 
vägsträckning mellan Björbäck och Lillesjö industriområde som ska avlasta väg 172. 
Detaljplanen ska även möjliggöra för ny kvartersmark för industriändamål. 
 
2021-06-14 inkom en ansökan om direktanvisning för del av Kuröd 4:35 från Fratera 
Fastigheter Lillesjö AB, nedan kallad exploatören. Exploatören hyr ut och förvaltar 
industrilokaler till olika verksamheter på Lillesjö, bland annat PLX padel, Rybergs 
Charkuteri, Orkla m.fl. De har nu behov av att utöka sina lokaler för nya verksamheter 
och är i behov av mer mark. Markanvisningsavtal ger exploatören ensamrätt till och 
med 2023-12-31 att förhandla med kommunen om exploatering och markförvärv av del 
av fastigheten Kuröd 4:35. 
 
För markanvisningsområdet gäller idag detaljplan (1485K-P2005/5) som anger ändamål 
allmän plats, natur. Kommunen står för alla kostnader förenade med upprättandet av 
detaljplanen och planavgift tas ut av exploatören i bygglovet. Innan detaljplanen antas 
ska ett marköverlåtelseavtal som reglerar köpeskilling, parternas ansvar och åtaganden 
upprättas mellan parterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-03 
Markanvisningsavtal, 2022-02-01 
Översiktskarta, 2022-02-03 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna markanvisningsavtal upprättat mellan Fratera Fastigheter Lillesjö AB och 
Uddevalla kommun 
 
 
 
 
Malin Krantz Sara Norén 
Kommundirektör Mark- och exploateringsingenjör 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnad 



 

 

 
 

   
MARKANVISNINGSAVTAL 

 
1. Parter 

 
 Fratera Fastigheter Lillesjö AB (org. nr 556688-6379) 

 Almåsvägen 2A 
451 75 Uddevalla, nedan kallade exploatören 

 
 Uddevalla kommun (org. nr: 212000-1397) 
 451 81 Uddevalla, nedan kallad kommunen 
 

2. Bakgrund 
Fratera Fastigheter Lillesjö AB, nedan kallad exploatören, har skickat in en 
ansökan om markanvisning till Uddevalla kommun berörande del av 
fastigheten Kuröd 4:35. Exploatören hyr ut och förvaltar industrilokaler till olika 
verksamheter på Lillesjö har nu behov av att köpa till mark för att kunna utöka 
sina lokaler för en större produktionsverksamhetsetablering. 

 
3. Avtalets syfte 

Detta avtal träffas i syfte att ge exploatören ensamrätt att undersöka 
möjligheten att etablera sin verksamhet på fastigheten. Avsikten är att etablera 
kontor- och lagerlokaler för nya industriverksamheter.  
 

4. Markanvisning 
Denna markanvisning ger exploatören ensamrätt till och med 2023-12-31 att 
förhandla med kommunen om exploatering och markförvärv av del av 
fastigheten Kuröd 4:35. 
 
Markanvisningsområdet har markerats ungefärligt på kartan, bilaga 1. 
 

5. Detaljplan 
För markanvisningsområdet gäller idag detaljplan (1485K-P2005/5) som anger 
ändamål allmän plats, natur.  
 
Pågående detaljplan för del av Björbäck 1:45 m.fl. syftar till att möjliggöra för 
ny vägsträckning mellan Björbäck och Lillesjö industriområde som ska avlasta 
väg 172. Detaljplanen ska även möjliggöra för ny kvartersmark för 
industriändamål. Kommunen står för alla kostnader förenade med 
upprättandet av detaljplanen, planavgift tas ut i bygglovet. 
 
 
 



 

 

6. Utredningar och tillstånd 
Exploatören är införstådd med att Kommunen ej tar ansvar för markens skick. 
Exploatören har rätt att undersöka markens skick under tiden 
detaljplanearbetet pågår och svarar för kostnaderna som följer därav. 
 
På platsen finns inga kända föroreningar eller fornminnen.  
Om sådana skulle påträffas bekostar Exploatören eventuell sanering av 
markföroreningar eller utgrävning av arkeologiska fynd inom 
exploateringsområde i samband med exploateringen. 
 
 

7. Marköverlåtelseavtal 
Innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige ska marköverlåtelseavtal som 
reglerar köpeskilling, parternas ansvar och åtaganden samt övriga villkor för 
detaljplanenens genomförande upprättas mellan parterna.  
 
Köpeskilling för marken ska baseras på marknadsmässig oberoende värdering 
som bekostas och beställs av Uddevalla kommun vid försäljningstidpunkten, 
utifrån den exploatering som den blivande detaljplanen tillåter. Exploatören 
har rätt att inhämta egen marknadsmässig oberoende värdering på egen 
bekostnad. 
 
 

8. Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning, servitut mm 
Exploatören har inte rätt att söka fastighetsbildning eller anläggningsåtgärd. 
Däremot kan Exploatören ta fram förslag på framtida fastighetsutformning, 
gemensamhetsanläggningar och servitut.  
 
Eventuella belastningar på området, så som befintliga rättigheter, ska 
tillsvidare fortsätter gälla. Rättighetshavare har samma förfoganderätt som 
tidigare. 

 
 

9. Uteblivet avtal 
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller 
andra kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning, om 
detta markanvisningsavtal blir ogiltigt eller förlängning av detta avtal inte 
uppnås inom tidsfristen enligt punkt 3.  

 

10. Giltighet 
 
Detta markanvisningsavtal är för sin giltighet beroende av följande:  
 
Dels att det godkänns genom beslut av Kommunstyrelsen i Uddevalla 
kommun senast 2022-03-31, vilket får laga kraft. 

 
Vidare är detta avtal till alla delar förfallet utan någon rätt till ersättning för 
exploatören för utfört arbete eller nedlagda kostnader om  



 

 

 marköverlåtelseavtalet inte tecknats mellan kommun (berörd kommunal 
nämnd) och exploatören senast 2023-12-31. Kommunen har dock 
möjlighet att förnya markanvisningen efter detta datum om rimliga skäl 
för detta föreligger. 
 

 planarbetet avbryts innan 2023-12-31. 
 

 
11. Överlåtelse  

Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan Kommunens 
skriftliga godkännande. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens 
kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part.  
 

12. Sidoöverenskommelser 
Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon 
förpliktelse utöver vad som ovan angivits. 
 

13. Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt 
svensk lagstiftning av allmän domstol om parterna inte skriftligen enas om 
annat. 
 
 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Uddevalla 2021-     -   Uddevalla 2021-     - 
 
För Uddevalla kommun  För Fratera Fastigheter Lillesjö AB 
 
 
 
 
………………………………………. ………………………………………. 
Malin Krantz     
Kommundirektör   VD 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Ingemar Samuelsson   
Ordförande 
 
 
 
 
  
Bilagor 
 
Bilaga 1: Markanvisningsområde 
 



 

 

 
Bilaga 1, markanvisningsområde 
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Handläggare 

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

 

Beslut om fas två enligt partneringkontrakt, detaljprojektering 

och byggnation, Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 om renovering, tillgänglighetsanpassning 
och standardhöjning av Rimnersvallen vilket innebär att arenan ska hålla SM-standard, 
Superettan-standard och vara fullt ut tillgänglighetsanpassad för både utövare och 
publik. 
 
Den totala projektkostnaden som inkluderar rivning och direktavskrivningar beräknades 
till 240 mkr, varav 205 mkr för investeringen och 35 mkr för rivning och 
direktavskrivningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade också att enligt entreprenadkontrakt med Peab avropa 
Fas 1 (projekteringsfasen) samt att överlåta åt kommunstyrelsen att besluta om Fas 2 
(produktion, överlämning och garanti) i projektet. Detta såvida kalkylen inte visar på 
kostnader överstigande ramen om 10 procent. 
 
En uppdaterad kostnadsbedömning är gjord 2022-02-11 vilket innebär en total 
projektkostnad på 247 mkr varav 222 mkr är investering. Byggkostnaderna beräknas 
öka något framför allt på grund av prishöjningar på stål och betong. Dock är 
rivningskostnaden lägre än tidigare bedömning. Förändringen i kostnadsbedömning från 
beslutad investeringsram och projektkostnad är inom 10 procent avvikelse. 
 
Investeringen beräknas generera 10,1 mkr/år i ökande kostnader för kultur och 
fritidsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till övergång till Fas 2. Projektet följer tidplanen 
och beslut om fas 2 fattas under februari månad förväntas Rimnersvallen stå klar hösten 
2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-15. 
3D-bilder, Rimnersvallen. 
Entreprenadkontrakt 2021-09-06, Rimnersvallen, Peab. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att avropa Fas 2 enligt entreprenadkontrakt 2021-09-06, 
 
att överlåta åt kommundirektören att teckna kontrakt med Peab Sverige AB i enlighet 
med avrop fas 2. 

Ärendebeskrivning 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-13 om renovering, tillgänglighetsanpassning 
och standardhöjning av Rimnersvallen vilket innebär att arenan ska hålla SM-standard, 
Superettan-standard och vara fullt ut tillgänglighetsanpassad för både utövare och 
publik. 
 
Den totala projektkostnaden som inkluderar rivning och direktavskrivningar beräknades 
till 240 mkr, varav 205 mkr för investeringen och 35 mkr för rivning och 
direktavskrivningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att enligt entreprenadkontrakt med Peab 
avropa Fas 1 (projekteringsfasen) i projektet samt att överlåta åt kommunstyrelsen att 
besluta om Fas 2 i projektet, såvida kalkylen inte visar på kostnader överstigande 
kostnadsramen om 10 procent. 

Uppdaterad kostnadsberäkning och projektering 

En uppdaterad kostnadsbedömning är gjord 2022-02-11 vilket innebär en total 
projektkostnad på 247 mkr varav 222 mkr är investering.  
 
Byggkostnaderna beräknas öka något jämfört med den kostandsbedömning som gjordes 
2021, framförallt på grund av prishöjningar på stål och betong. Dock är 
rivningskostnaden lägre än tidigare kostnadsbedömning. 
 
Viss nödvändig förändring i konstruktionen såsom större spännvidd på bärande stomme 
och entré bakom östra läktaren påverkar också byggkostnaden.  
 
I Östra läktaren möjliggörs ett disponibelt område med sikt mot innerplanen genom en 
mindre förändring i takkonstruktionen. Ytan ger möjlighet till exempelvis 
servering/försäljning, rullstolsplatser och en samlingsplats i pauser vilket tillför ett 
mervärde för anläggningen.  
 
En ytterligare aktivitetslokal har, utan tillkommande kostnad, kunnat inrymmas i 
anläggningen. Denna skulle till exempel kunna användas för styrketräning som 
komplement till Rimnershallen. 
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Förändringen i kostnadsbedömning från beslutad investeringsram och projektkostnad är 
inom 10 procent avvikelse. En mer detaljering redovisning av de bedömda förändrade 
kostnaderna framgår nedan. 
 
Kostnadsbedömningen för hela projektet uppgår till 239.900.000 kr enligt prisnivå i 
mars 2021. En uppdaterad kostnadsbedömning från PEAB enligt prisnivå i februari 
2022 uppgår till 247.000.000 kr enligt följande uppdelning: 
 
Uddevalla kommuns kalkyl 2021-03-31       PEAB:s kalkyl 2022-02-10 
 
Byggkostnad            180.000.000                 197.000.000 
Rivningskostnad      21.900.000                    12.000.000 
Byggherrekostnad    25.000.000                    25.000.000 
Direktavskrivning    13.000.000                    13.000.000 
Summa:            239.900.000        247.000.000       exkl mervärdesskatt 
 
Kalkyl 2022-02-10 är baserad på underlag från kalkylhandling i Fas 1.  
Systemhandlingar är ej klara.  
 
Kalkyler kommer att förfinas ytterligare under kommande detaljprojektering. Vid 
eventuella väsentliga förändringar som innebär en avvikelse med 10 procent från 
beslutad kostnadsram lyfts ärendet till kommunfullmäktige enligt Riktlinjer för 
investeringar med tillämpningsanvisningar. 
 
Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,6 mkr/år utifrån 
uppdaterad kostnadsbedömning gjord 2022-02-11 med justering för ökade 
kapitalkostnader med 0,7 mkr. Intäkterna förväntas öka med omkring 300 tkr årligen 
vilket är 100 tkr mer än tidigare bedömning på grund av att en ytterligare, ovan nämnd, 
aktivitetslokal har kunnat inrymmas inom den planerade anläggningen. Nuvarande 
driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen genererar 10,1 
mkr/år i ökande kostnader för kultur och fritidsnämnden. Behov av ökad driftbudget 
består främst i en ökad kapitalkostnad men även i kostnader för drift såsom media, 
lokalvård med mera för att nå förbundskraven.  
 
Upprättande av sammanställning för lösöresinvesteringar pågår. Kultur och 
fritidsnämnden lyfter behov av kommunbidrag för drift och kapitalkostnader i 
budgetdialogen inför beslut om flerårsplan 2023-2025.  

Övergång till Fas 2 

Fas 1 i projektet avslutas nu och kommunstyrelsen har att ta ställning till om övergång 
till Fas 2 ska ske. Denna Fas innebär detaljprojektering och färdigställande av 
bygghandlingar samt genomförande av byggnation som omfattar produktion, besiktning 
och avslut. Fas 2 innefattar även överlämnande, uppföljningar under garantitiden samt 
löpande åtgärder av eventuella fel som uppkommer under garantitiden.  
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Projektet följer tidplanen och om beslut om fas 2 fattas under februari månad förväntas 
Rimnersvallen stå klar hösten 2023. 
 
Kommundirektören föreslås ges i uppdrag att teckna kontrakt motsvarande Fas 2 i 
entreprenadkontraktet med leverantören. Kontraktet ska skrivas med förbehåll om att 
bygglov beviljas. 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Kultur- och fritidsnämnden 



Vy från syd-öst



Vy från norr



Vy från norr



Vy från sydväst



Västra läktaren



Östra läktaren
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Kommunfullmäktige 

 

2021-10-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 211 Dnr KS 2021/00365 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen, svar på återremiss 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 
205 mkr för Rimnersvallen. Renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är ett 
uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019–2021. Nämnden har 
inkommit med förslag om inriktning för investeringen, med underliggande 
behovsanalys, lokalprogram och skisser.  Nämnden bedömer att Rimnersvallen är i 
behov av renovering, bland annat reinveste-ringar i läktare, åtgärder av löparbanor och 
fotbollsplan samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen. Inriktningen från styrgruppen 
för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet är sedan maj 2020 att utreda möjligheten 
till en elitarena för framtiden som ska klara både Superettan i fotboll, senior-SM i 
friidrott samt vara fullgod för paraidrott. Publikkapaciteten ska motsvara 4000–7000 
personer. Sammantaget har tre alternativ tagits fram, varav två når kravställande 
standarder för elitidrott och ett som motsvarar nuvarande standard med 
tillgänglighetsanpassning. Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ två, 
innebärande SM-standard, Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för 
både utövare och publik. Det förordade alternativ två omfattar 240 mkr varav 205 mkr 
är investering, 22 mkr är rivningskostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av 
nuvarande komponenter som rivs.  Investeringen innebär en total driftsram för 
Rimnersvallen på 14,0 mkr/år. Nuvarande driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år 
vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år i ökande kostnader för kultur och 
fritidsnämnden. Det är främst en ökad kapitalkostnad men även kostnader för drift. 
Resultatpåverkande åtgärder under åren 2021 och 2022 finansieras via kommuncentralt 
anslag för badhus inklusive rimnersområdet. Resultat-påverkande poster åren därefter 
hanteras i kommande budgetprocess och flerårsplan.  Projektet avses genomföras i 
samverkansformen partnering i tre faser. Under Fas 0 genomförs först ett färdigställande 
av förstudie. Under Fas 1 genomförs projektering och kalkylering av huvuddelar som 
ligger till grund för projektering.Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar 
och praktiskt genomförande av byggnationen.  
 
Ingemar Samuelsson (S), Martin Pettersson (SD), Annelie Högberg (S),  
Monica Bang Lindberg (L), Jerker Lundin (KD), Camilla Johansson (C) och 
Torsten Torstensson (-) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2021-09-29, § 236. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-13.  
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-08 § 167.  
Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-25 § 202. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118.  
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20.  
Lokalprogram 2021-01-21. Behovsanalys 2021-01-18.  
Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04.    
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 211 

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S), Monica Bang Lindberg (L) och Camilla Johansson (C): Bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
 
Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP): att återremittera ärendet med 
syfte att koppla ett helhetsgrepp om Rimnersområdets utveckling med tillhörande 
kostnadsbedömningar och prioriteringsordning. 
 
Jerker Lundin (KD) och Torsten Torstensson (-): I första hand återremiss enligt Martin 
Petterssons (SD) m.fl. yrkande, i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer först 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 mot Jerker Lundins (KD) m.fl. 
avslagsyrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen ska 
ske enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering), 
 
att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens 
övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 
kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 
 

Reservation 

Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering. 
 
Före det att ytterligare delbeslut fattas avseende Rimnersområdets utveckling är det 
rimligt att vi först kopplar ett helhetsgrepp om området. 
Först när så är kopplat och en helhetsbild utkristalliserats kan vi ställa områdets 
ekonomiska prioriteringar mot varandra.  
Då oppositionspartiernas krav på helhetsgrepp och helhetsbild inte tillmötesgått väljer 
vi att stå fast vid vårt yrkande.  
Detta är gängse ordning i normal process och skall inte tolkas som att vi är emot vare 
sig fotboll eller underhåll av kommunens anläggningar. 
 
 
Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Torsten Torstensson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Forts. § 211 

 
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 
Kultur och fritidsnämnden  
Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen planering och styrning 
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Handläggare 

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

 

Fråga från kommunens revisorer om uppföljning av 

måluppfyllelse för verksamhetsmässiga mått 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges styrkort innehåller 19 mått, varav 16 verksamhetsmässiga mått 
och 3 finansiella mått. Måtten i styrkortet ska rapporteras i kommunens två 
delårsrapporter samt i årsredovisningen. 
 
En bedömning om förväntad prognos ska göras på de verksamhetsmässiga mått som har 
en siffra sedan tidigare.  Prognosen ska redogöra för om målsättningen om en 
förbättring kommer att nås eller inte nås.  
 
Om det finns mått vars målsättningar bedöms svåra att förbättra under året ska det 
tydligt framgå i kommentaren. Ansvarig nämnd ska i kommentarerna redogör för hur de 
arbetar för att nå den bedömda prognosen. Denna beskrivning utgör underlag för att 
kommunstyrelsens förvaltnings bedömning av respektive måtts prognos är tydlig, 
transparent och håller en tillräcklig kvalitet. 
 
KF mått som en nämnd ansvarar för finns i VUV-IT på nämndens styrkort. I VUV-IT 
finns anvisningar om vilken nämnd som är ansvarig för siffer-, analys och 
kommentarsredovisning. KF mått som fler än en nämnd kommenterar på finns i VUV-
IT på nämndens styrkort. Varje mått innehåller beskrivning och rutiner som tydliggör 
vilken nämnd som ska göra siffer-, analys och kommentarsredovisning. 
 
Inför varje rapporteringstillfälle utfärdas anvisningar och tidplan för nämndernas 
rapportering. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-10 
Anvisningar för nämndernas delårsrapportering VuV-IT 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar  
 
att lämna ovanstående beskrivning samt bifogade anvisning som svar på frågan från 
kommunens revisorer 
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Malin Krantz  Bengt Adolfsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kommunens revisorer 
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Anvisningar för nämndernas delårsrapportering VuV-IT 
Nämndernas inrapportering ska ske i en rapportmall i VuV-IT. Rapportmallen finns 
under fliken rapporter och benämns Delårsrapport augusti 2021, xx nämnd.  
De kommentarer som är gjorda i nämndens styrkort hämtas automatiskt in i 
rapportmallen, tänk därför på era formuleringar.  

Sammanfattning  

I sammanfattningen ska det viktigaste som skett t.om augusti finnas beskrivet.  
 
Textsammanfattningen ska delas upp i tre stycken, därav tre rutor. 
 
I den första textrutan ska den viktigaste händelsen gällande medborgarnyttan t.om 
augusti beskrivas. Denna händelse kommer att klippas in i sin helhet i den övergripande 
delårsrapporten (Max 200 tecken per nämnd pga. utrymmesskäl i den övergripande 
rapporten). Om ni i er nämnds delårsrapport skrivit ihop textruta 1 och 2 så behöver ni 
tydliggöra i mailet vilket som är den viktigaste händelsen. 
 
Den andra textrutan ska innehålla en kort sammanfattning av orsaker till avvikelse mot 
budget, både för delåret och för prognosen. Utgå ifrån verksamhetsområdena. Valda 
delar kommer att användas i den övergripande delårsrapporten. (Max 500 tecken) 
 
Den tredje textrutan ska innehålla en sammanfattning av delårsrapporten utifrån 
kommunfullmäktiges övergripande strategier. (Detta tredje stycke är enbart för er 
nämnd och kommer inte att användas till den övergripande delårsrapporten) 

Ekonomiskt utfall 

Det ekonomiska utfallet och investeringarna fylls i manuellt med mkr (miljoner kronor) 
och en decimal. 
 
Nämnden/förvaltningen ska i textform göra en samlad redogörelse per 
verksamhetsområde. Texten ska beskriva det ekonomiska utfallet utifrån vad 
verksamheten har gjort under perioden samt en analys av de ekonomiska effekterna.  
 
Kommentarer kring det ekonomiska utfallet ska fokusera på det som hittills skett med 
en koppling till den förväntade helårsprognosen. Delårsresultatet ska i första hand 
jämföras mot budgeterat resultat. Större avvikelser ska analyseras och kommenteras. 
Återkommande säsongsavvikelser behöver inte kommenteras utan dessa ska balanseras 
av en periodiserad budget (ex. förändring av semesterlöneskulden). Bedömda avvikelser 
i helårsprognosen samt väsentliga förändringar av intäkter och kostnaders utveckling 
ska också analyseras och kommenteras. 
För investeringarna ska bokförda investeringsutgifter hittills samt prognosticerad dito på 
helårsbasis redovisas. Jämförelse ska ske mot budgeterad volym. Kommentera större 
avvikelser. 
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Beskriv de ekonomiska effekterna av hur verksamheten bedrivits ur ett genusperspektiv, 
dvs. likvärdig verksamhet, service och bemötande gentemot kvinnor och män, flickor 
och pojkar. 
 

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, d v s en avvikelse på över 1 % av 
nämnds kommunbidrag (för samhällsbyggnadsnämnden gäller 1,0% av 
bruttokostnaden) ska kommunstyrelsen informeras om vilka åtgärder nämnden föreslår. 
Vidare information finns i ”Riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun”.   
Om väsentlig avvikelse uppstår ska en beskrivning göras som dels innehåller en 
beskrivning av åtgärder som redan vidtagits kopplad till den prognos som nu lämnas. 
Dels ska en beskrivning av kommande åtgärder som planeras för året och vilka 
ekonomiska och målmässiga effekter som dessa beräknas ge till årets slut. 
Beskrivningen ska dessutom innehålla när åtgärderna planeras och beslutas att 
genomföras.  
 
Nämnden ska informera kommunstyrelsen när väsentlig avvikelse uppstått eller 
beräknas uppstå. Rapportering ska i normalfallet ske tillsammans med delårsrapporten, 
dock senast till påföljande sammanträde med kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
avgör i vilken form och utsträckning kommunfullmäktige ska delges information eller, 
om så bedöms erforderligt, överlämna redovisningen till kommunfullmäktige för 
godkännande. 
 
Observera att det finns tillfälliga justeringar av riktlinjerna 2021 för ekonomistyrning på 
grund av Coronapandemin. DNR KS 2021/00216 
 
 

Rapportering av styrkort i VuV-IT 

Anvisning för rapportering av kommunfullmäktiges övergripande strategier 

Kommunfullmäktiges styrkort innehåller 11 övergripande strategier, dessa 
ska kommenteras så att det går att få en god överblick av vad nämnderna gjort t.om 
augusti. 
 
I kommentarrutorna till de övergripande strategierna gör ni två rubriker, 
kommunfullmäktige och nämnd. Texten till kommunfullmäktige bör vara ca 5-10 rader 
medan texten till nämnden inte har några begränsningar. (Efter export till word tar ni 
bort stycket som är riktat mot kommunfullmäktige och låter texten som ska till nämnden 
vara kvar.) 
 
Ansvarig för nämndens styrkort sammanfattar kommentarer från underliggande nivåer, 
till en helhet, så att kommentaren på de övergripande strategierna innehåller det allra 
viktigaste som skett t.om augusti för nämnden/förvaltningen. 
 
De övergripande strategier som inte nämnden arbetat med, ska efter export till word, 
läggas tillsammans efter övriga övergripande strategier 
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Kommentar om vad som skett av kommunfullmäktiges övergripande strategier ska 
rapporteras i VuV-IT senast 2021-09-16. 

Anvisning för rapportering av mått i kommunfullmäktiges styrkort som nämnden 

ansvarar för. 

Kommunfullmäktiges styrkort innehåller 19 mått vilka ska kommenteras utifrån vad 
som skett i verksamheten t.om augusti. En bedömning om förväntad prognos ska göras 
på de mått som har en siffra sedan tidigare.  Prognosen ska redogöra för om 
målsättningen om en förbättring kommer att nås eller inte nås.  
 
Om det finns mått vars målsättningar bedöms svåra att förbättra under året ska det 
tydligt framgå i kommentaren.  
 
KF mått som en nämnd ansvarar för finns i VuV-IT på nämndens styrkort. I VuV-IT 
finns anvisningar om vilken nämnd som är ansvarig för siffer-, analys och 
kommentarsredovisning. Senast 2021-09-16 ska detta vara inskrivet i VuV-IT 
 
KF mått som fler än en nämnd kommenterar på finns i VuV-IT på nämndens styrkort. 
Varje mått innehåller beskrivning och rutiner som tydliggör vilken nämnd som ska göra 
siffer-, analys och kommentarsredovisning. 
Senast 2021-09-10 ska nämnderna ha skrivit klart sin kommentarsredovisning.  
Senast 2021-09-16 ska ansvarig på KF nivå ha skrivit klart siffer-, analys och 
kommentasredovisning.  
 
KF mått som berör flera nämnder: 

- Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka     
- Företagsklimatet, ska bli bättre 
- Trä som byggnadsmaterial, ska öka 
- Minskad Sjukfrånvaro 
- Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader  
- Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon       
- Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka 

                                                                                                                                                                                                                          
Er nämnds sjukfrånvaro (20200801 till 20210731) finns att hämta i beslutsstödet från 
mitten av augusti (Siffrorna landar in i Stratsys strax efter). Observera att analyser och 
kommentar relaterar utfallet till föregående helårsvärde 
 
Ansvaret för KF mått finns i VuV-IT på varje nämnds styrkort. När ni öppnat 
”anteckningsblocket” så kan ni klicka på ”Information”, se den röda pilen, där finns 
beskrivning och rutin om vilken eller vilka nämnd-er som är ansvarig för 
sifferredovisning, analys, prognostisering och kommentarsredovisning. 
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Anvisning för rapportering av politiska uppdrag som nämnden ansvarar för. 

I flerårsplan och andra styrande dokument delar kommunfullmäktige ut uppdrag till 
nämnderna. Uppdragen som nämnden ansvarar för finns i VuV-IT på nämndens 
styrkort. Kommentar om vad som skett i verksamheterna ska rapporteras i VuV-IT 
senast 2021-09-16. 
 
Om det finns uppdrag som bedöms svåra att genomföra under året ska detta 
kommenteras på ett tydligt sätt.  (Dessa uppdrag inte ska tas bort efter export till word) 
 
Uppdrag som avslutats under året hämtats in automatiskt från VuV-IT och hamnar sist i 
rapportmallen. Läs igenom och kontrollera att era avslutade uppdrag för 2021 verkligen 
hämtats in tillsammans med de kommentarer som skrevs i samband med avslutandet. 

Inrapportering till ekonomiavdelningen 

2021-09-10 

- Sista dag för nämndernas rapportering av KF mått som fler nämnder är berörda 
av 

2021-09-16 

- Sista dag för inrapportering i VuV-IT 
- Sista dag för att skicka in delårsrapporten på e-postadress  

 ekonomirapportering@uddevalla.se 
 
Det som är inrapporterat i rapportmallen exporteras till word. Glöm inte ta bort 
anvisningarna och kryssa i rutan för innehållsförteckning innan ni exporterar 
rapportmallen till word.  
 
Nämndernas delårsrapporter kommer att publiceras på uddevalla.se, skriv i mailet när ni 
skickar in delårsrapporten om det är versionen som ska publiceras eller om det kommer 
en ytterligare. 
 
Frågor kring inrapportering i VuV-IT besvaras av: Camilla Karlsson 97047 

mailto:ekonomirapportering@uddevalla.se


 

 

 
 

 
   

 
 

Kommunens revisorer 

 
 

 

Till: Kommunstyrelsen 

För kännedom till: Kommunfullmäktige 

 

 

  

  

  

Angående uppföljning av måluppfyllelse för 

verksamhetsmässiga mått 

Vi revisorer noterade i vår bedömning av delårsbokslutet 2021-08-31 att underlaget till grund för 

kommunstyrelsens antaganden om förväntad måluppfyllelse av de 16 verksamhetsmässiga måtten 

varierade i kvalitet. För merparten av måtten saknades vid tiden aktuella mätningar och statistik 

avseende måluppfyllelsen för verksamhetsmåtten. 

 

Revisionen konstaterade att det för flera av måtten inte var tydligt på vilken grund måtten 

prognostiserades att uppnås. Av samma anledning valde vi revisorer att avvakta till årsbokslutet 

med att uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen var förenligt med de verksamhetsmässiga mål 

som fullmäktige beslutat kopplat till god ekonomisk hushållning. 

 

Mot bakgrund av ovanstående önskar kommunrevisionen svar från kommunstyrelsen på 

följande frågeställningar: 

 

• Hur säkerställer kommunstyrelsens förvaltning att underlaget till grund för 

prognoser gällande måluppfyllelse i enskilda verksamhetsmått är av tillräcklig 

kvalitet för att ge en rättvisande bild av måluppfyllelsen? 

• Hur säkerställer kommunstyrelsens förvaltning att framtida redovisning av 

måluppföljningen har en tillfredsställande transparens och tydlighet kring vilket 

underlag prognoser och bedömningar avseende måluppfyllelse grundar sig på? 

 

Svaret önskas skriftligen till thomas.edin@se.ey.com och tomas.amlov@uddevalla.se senast den 23 

februari 2022. 

 

Uddevalla den 19 januari 2022 

 

För kommunrevisionen  

 

 

Tomas Amlöv Christian Persson Carl-Johan Sernestrand   

Ordförande  Vice ordförande 2:e Vice ordförande  

mailto:tomas.amlov@uddevalla.se
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Handläggare 

Anders Brunberg, Chef Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 60 61 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Remissvar till Fyrbodals kommunalförbund angående förslag 

till Näringslivsstrategi 2030 

Sammanfattning 

Uddevalla kommuns sammanfattande svar utgår från kommunalförbundets roll, att 
kunna samla och tillsammans med kommuner också kunna avgöra och resurssätta 
gemensamma satsningar, som både gynnar helheten, men också de enskilda 
kommunernas möjlighet att ingå ett gemensamt näringslivsarbete. Uddevalla kommun 
stödjer strategins övergripande ambition, dvs att kunna bidra till ett hållbart näringsliv, 
med kapacitet att kunna arbeta med nödvändig cirkulär omställning. 
Fyrbodals kommunalförbunds förslag är i stora delar relevant för uppdraget, men oklart 
hur förbundet fortsättningsvis skall arbeta med så många fokusområden. Erfarenheterna 
i förbundets historia var visat bräckligheter i detta tidigare. 
 
Dock är det tre saker som sticker ut och förtydligas via Uddevalla kommuns remissvar. 
 
Det mest oklara är tillkomsten av begreppet Business Region West och dess förhållande 
till kommunalförbundets övriga verksamhet. Närmsta liknelse är BRG, Business Region 
Göteborg, en egen organisatorisk verksamhet, skild från GR, Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 
Vilka ambitioner, ekonomiska konsekvenser, bemanning mm. avser detta nya 
verksamhetsnamn och en otydlighet finns också för motivet till namnet/verksamheten. 
 
Det andra är strategins utpekande av utvecklingsnoder, utan att med ett ord kunna peka 
på Uddevallas roll i utvecklingsarbetet, då kommunen helt exkluderas i detta 
sammanhang. Hur har dessa formulerats? Till detta rekommenderas en tydligare och 
öppnare skrivning, som lever i en föränderlighet så att strategin främjar nya initiativ där 
alla kommuner kan och skall beredas plats. 
 
Det tredje är att det fortfarande är svårt att förstå, varför infrastruktur, som tillgodoser 
näringsliv och invånares rörlighet utelämnas i strategin. Exempelvis är Fyrbodals 
hamnar helt avgörande för många av våra företags överlevnad, då den är avgörande just 
för affärsverksamheter, både export och importindustrin. På samma sätt är rörlighet för 
invånare det bästa sättet för företagare att öka sin strategiska kompetensförsörjning och 
samtidigt den bästa förutsättningen för våra invånare att få tillgång till arbete. Fyrbodals 
kommunalförbund måste arbeta för medlemskommunernas förutsättningar för ett 
hållbart näringsliv i en näringslivsstrategi och inte isolerat och styrt i gängse 
regionstrukturer. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Remiss från Fyrbodals Kommunalförbund 2021-11-25 
Följebrev från Fyrbodals Kommunalförbund 2021-11-25 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förtydliganden krävs över den nämnda verksamheten Business Region West, vilken 
skall motiveras och förtydligas, både vad gäller verksamhetsomfattning och 
resursfrågor. 
 
att skrivningen om utvecklingsnoder skall gynna alla medlemskommuner och vara 
öppen för nya initiativ under handlingsplanens gällande. 
 
att i övrigt godkänna remissvaret till Fyrbodals kommunalförbund 
 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommuns sammanfattande svar utgår från kommunalförbundets roll, att 
kunna samla och tillsammans med kommuner också kunna avgöra gemensamma 
satsningar, som både gynnar helheten och de enskilda kommunernas möjlighet att ingå 
ett gemensamt näringslivsarbete. Uddevalla kommun stödjer strategins övergripande 
ambition, dvs att kunna bidra till ett hållbart näringsliv, med kapacitet att kunna arbeta 
med nödvändig cirkulär omställning. 
Fyrbodals kommunalförbunds förslag är i stora delar relevant för uppdraget, men oklart 
hur förbundet fortsättningsvis skall arbeta med så många fokusområden. Erfarenheterna 
i förbundets historia var visat bräckligheter i detta tidigare. 
 
Dock är det tre saker som sticker ut och förtydligas i Uddevalla kommuns svar. 
 
Det mest oklara är tillkomsten av begreppet Business Region West och dess förhållande 
till kommunalförbundets övriga verksamhet. Närmsta liknelse är BRG, Business Region 
Göteborg, en egen organisatorisk verksamhet, skild från GR, Göteborgsregionens 
kommunalförbund. 
Vilka ambitioner, ekonomiska konsekvenser, bemanning mm. Avser detta nya 
verksamhetsnamn och otydlighet finns också för motivet till namnet/verksamheten. 
 
Det andra är strategins utpekande av utvecklingsnoder, utan att med ett ord kunna peka 
på Uddevallas roll i utvecklingsarbetet. Hur har dessa formulerats och till detta 
rekommenderas en tydligare och öppnare skrivning, som lever i en föränderlighet så att 
strategin främjar nya initiativ där alla kommuner kan och skall beredas plats. 
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Det tredje är att det fortfarande är svårt att förstå, varför infrastruktur, som tillgodoser 
näringsliv och invånares rörlighet utelämnas i strategin. Exempelvis är Fyrbodals 
hamnar helt avgörande för många av våra företags överlevnad, då den är avgörande för 
affärsverksamheter, både export och importindustrin. På samma sätt är rörlighet för 
invånare det bästa sättet för företagare att öka sin strategiska kompetensförsörjning och 
samtidigt den bästa förutsättningen för våra invånare att få tillgång till arbete. Fyrbodals 
kommunalförbund måste arbeta för medlemskommunernas förutsättningar för hållbar 
tillväxt i en näringslivsstrategi och inte isolerat och styrt i gängse regionstrukturer. 
 
Några redaktionella förtydliganden rekommenderas enligt nedan 
 
Kap 2.1 Programförklaring 
Borde innehålla ”stimulera till utveckling av hållbara företag” 
  
Kap 3.3 Hållbar industri … 
Förtydliga vad som menas med ”innovativ industri”. 
  
Kap 5 Utmaningar 
Det är direkt fel att påstå att vi har en ”tilltagande resursbrist” eftersom det är precis 
tvärt om. Vi har aldrig haft så mycket resurser som vi har idag. I överflöd. 
Förhållningssättet i strategin är att gemensamt fundera kring fördelningen av resurserna. 
  
Kap. 6 strategiska vägval 
Första stycket: ”… delregionens förmåga att bidra till Västra Götalandsregionens 
långsiktiga prioriteringar:” Vi ska väl bidra till näringslivets långsiktiga utveckling! 
Annars kan vi uppfattas vara till för VGR och inte tvärt om …   
  
Nytt kap. 6.3 Utveckla entreprenöriell kultur  
Helt avgörande för ett modernt samhälles överlevnad är en stark entreprenöriell kultur 
där många människor tar initiativ och omvandlar idéer till affärsmöjligheter. Utan 
entreprenöriella drivkrafter blir det mycket tomma ord. (Kuriosa: University of 
Monterrey utbildar ca 10 000 entreprenörer varje år. Chalmers ca 30 …) 
 
 
 
 
Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd. Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Fyrbodals Kommunalförbund 



Missiv 
2021-11-25

Sid 1 (2) 

Remiss – Förslag till Näringslivsstrategi 2030, 
Fyrbodals kommunalförbund  

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att 
bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka delregionen och 
samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet vara 
kommunernas part i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.  

Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. 
Förbundet ska särskilt verka inom följande områden;  

• Hållbar tillväxt och utveckling.
• Verksamhetsstöd och intressebevakning.
• Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom
områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.
• Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

Inom området “hållbar tillväxt och utveckling” ställer omställningen till ett mer ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan över flera nivåer och områden, 
initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets förutsättningar till omställning och 
utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  

Under innevarande programperiod samlar därför Fyrbodals kommunalförbund sitt 
näringslivsarbete i en gemensam Näringslivsstrategi 2030. 

Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers 
insatser; deras kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är 
gemensamt. 

Uppdraget att skicka ut förslag till näringslivsstrategi på remiss till medlemskommunerna har 
getts av förbundets arbetsutskott (2021-11-18 § 99) med syfte att bereda ärendet inför beslut i 
Förbundsdirektionen. 



Missiv 
2021-11-25

Sid 2 (2) 

Reviderad tidplan 

1/9–30/9 Förslag till näringslivsstrategi har granskats av relevanta nätverk och 
externa samarbetsparter som beretts möjlighet till inspel inför remissversion. 

28/10 Information i Förbundsdirektionen 
18/11 Återrapportering i AU och beslut om remiss till medlemskommunerna 
25/11 Remissversionen skickas till medlemskommunerna.  
18/2–2022 Sista dag för att besvara remissen 
3/3 –2022 Återrapportering i AU 
31/3 2022 Beslut i Förbundsdirektionen 

Svar på remissen 
Remissen ska besvaras senast den 18 februari 2022. Svaret skickas till kansli@fyrbodal.se. 
Ange i ämnesraden ”Kommun – Näringslivsstrategi 2030”. 

Frågor angående förslaget besvaras av 
Christel.thuresson@fyrbodal.se eller anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se 

Med vänliga hälsningar 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Näringslivsstrategi 2030 
Business Region Väst (remissversion) 
 
 

1. Inledning 
Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra 
Bohuslän och Trestad. 
 
Förbundet är en offentlig organisation som regleras i kommunallagen och styrs av en politisk styrelse, 
Förbundsdirektionen, som består av representanter från de 14 medlemskommunerna. 
 
Förbundet har till ändamål att stärka medlemskommunernas intressen och att bidra till regional 
utveckling av Fyrbodalsregionen. Syftet är att stärka delregionen och samverka för utveckling och effektivt 
resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog 
med Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.  
 
Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret. Förbundet 
ska särskilt verka inom följande områden;  

– Hållbar tillväxt och utveckling. 
– Verksamhetsstöd och intressebevakning. 
– Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och 

utveckling samt verksamhetsstöd.  
– Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter. 

 
Att arbeta strategiskt med hållbarhet är ett sätt att förbereda sig för framtiden. Det ställer stora krav på 
samverkan över flera nivåer och områden, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets 
förutsättningar till omställning och utveckling är centrala för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.  
 
Under 2021–2030 års programperiod samlar Fyrbodals kommunalförbund därför näringslivsarbetet i en 
gemensam Näringslivsstrategi 2030.  
 
Näringslivsstrategins genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras 
kraftsamling och samverkan. Mandat och resurser ser olika ut, men ansvaret är gemensamt. 
 

1.1.  Avgränsning 
Kommunalförbundets Verksamhetsplan visar hur hela förbundet är med och bidrar till omställningen 
enligt Agenda 2030 och de långsiktiga prioriteringarna som finns i Västra Götalandsregionens regionala 
utvecklingsstrategi, RUS2030, Klimat 2030 och Västra Götalandsregionens kulturplan 2020–2023.  
 
Områden som infrastruktur och fysisk planering, bostäder, energiförsörjning, arbetsmarknads- och 
utbildningsområdet, hälsa, miljö och klimat är avgörande förutsättningar för samhällets utveckling i stort 
liksom för ett starkt och attraktivt näringsliv.  
Strategier och handlingsplaner för dessa områden omhändertas dock i nationella, regionala och 
kommunala styrdokument liksom i kommunalförbundets Verksamhetsplan, Strukturbild Fyrbodal, 
Kompetensplattformsuppdraget, Regional infrastrukturplan, Nationell transportplan, 
Trafikförsörjningsprogrammet med flera och beskrivs i detta dokument utifrån utmaningarna inom det 
som kallas företagsklimat.  
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1.2.  Bakgrund 
Fyrbodals kommunalförbund har sedan bildandet 2005, bedrivit näringsliv- och tillväxtfrämjande arbete. 
Arbetet har fokuserats på att skapa nya arbetstillfällen genom att dels främja entreprenörskap och 
nyföretagande och genom att stärka företagens konkurrens- och innovationskraft. Dels genom att 
utveckla strukturer för att tillgodose företagens behov av rätt kompetens genom det 
kompetensplattformsuppdrag som näringsdepartementet gett Västra Götalandsregionen.  
 
Detaljer i förbundets uppdrag har förändrats och utvecklats över tid genom de olika programperiodernas 
genomförandeplaner.  
 
Under programperioden 2014–2020 implementerades det gemensamma företagsetableringskontoret 
Position Väst i förbundet. Genom Position Väst har också samverkan med Vara, Essunga och Grästorp 
utvecklats. Förbundsdirektionen antog i december 2018 en strategisk plan för Position Väst 2019–2024. 
 
Verksamheten Affärsdriven miljöutveckling fick ett tydligt politiskt uppdrag att verka inom områdena 
fossilfria transporter, marin och skoglig bioekonomi.  
 
Förbundets näringslivsutvecklare fick i uppdrag att utveckla samverkan mellan kommunernas 
näringslivsenheter och det näringslivsfrämjande systemet samt att initiera ett övergripande arbete med 
att förbättra företagsklimatet i Fyrbodal 
 
Under programperioden har de kulturella och kreativa näringarna fått en alltmer framträdande roll i och 
med framtagandet av rapporten Kreativa Kraftfält Fyrbodal. Ett gemensamt arbete för att stärka 
näringarna initierades i ett gemensamt nätverk bestående av kulturansvariga och näringslivsutvecklare. 
Ur nätverket har en arbetsgrupp bildats.   
 
Nätverket Fiskekommunerna har fått sin hemvist i förbundet vilket också har bidragit till en ökad 
medvetenhet kring de marina och maritima näringarna.  
Genom kommunalförbundets arena för samverkan har de olika professionsnätverken utvecklats och roller 
och uppdrag har förtydligats. Ett arbete som visade sig ovärderligt under pandemin, då snabb 
informationsspridning, samordning av resurser och kortare beslutsvägar var nödvändiga. 
 
Under förra programperioden har förbundet tillsammans med Västra Götalandsregionen och de övriga 
kommunalförbunden i regionen utvecklat processen för hantering och fördelning av de delregionala 
utvecklingsmedlen enligt den överenskommelse som upprättats mellan medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen. Genom den nya överenskommelsen har förbundet möjlighet att medfinansiera 
projekt och verksamheter samt att tillsätta en näringslivsstrateg, en kompetensstrateg, en miljö- och 
klimatsstrateg, en kulturstrateg och en projekt- och finansieringsstrateg.  

 
2. BUSINESS REGION VÄST 
I Västra Götalandsregionen finns idag; Business Region Göteborg, Business Region Skaraborg och Business 
Region Borås. De har olika innehåll och olika organisation men gemensamt är att de, tillsammans med 
medlemskommunerna ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och en hållbar tillväxt och utveckling i 
delregionens och regionens näringsliv. 
 
Genom att samla förbundets näringslivsarbete under ett gemensamt namn, Business Region Väst, ökar 
tydligheten kring kommunalförbundets uppdrag såväl inom organisationen som gentemot externa 
intressentgrupper och över tid skapas ”en väg in” till delregionens näringslivsarbete. 
 

2.1. Programförklaring 
Business Region Väst är en del av Fyrbodals kommunalförbund och samlar förbundets nuvarande och 
framtida näringslivsarbete med målet att som stöd och i samverkan med medlemskommunerna arbeta 
långsiktigt för en hållbar och konkurrenskraftig näringslivsutveckling i delregionen Fyrbodal, genom att: 
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– förbättra förutsättningar för att utveckla ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i samverkan 
med kommuner, regionen, näringslivsstödjande aktörer, myndigheter, kompetens- och 
utbildningsaktörer samt akademi, 

 
– bedriva och vidareutveckla en högkvalitativ företagsetableringsstödjande verksamhet för bolag och 

investerare som är intresserade av delregionen Fyrbodal, 
 
– finansiera omställning, utveckling och innovation inom ramen för styrkeområden och i samverkan 

med delregionala utvecklingsnoder. 
 
Strategin ska leda till att de strategiska målen i förbundets verksamhetsplan inom utvecklingsområdena 
“Näringsliv, kultur och attraktionskraft” samt “Utbildning och kompetensförsörjning” nås. Målen har 
också direkt koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 2030, Regionala kulturstrategin, Klimat 2030 
och utvecklingsmålen i Agenda 2030. 
 

2.2. Attraktionskraft 
Fyrbodalregionens läge som granne till två växande storstadsregioner, Göteborg och Oslo, gör Fyrbodal till 
ett attraktivt område för personer och företag som söker storstadens fördelar, utan nackdelarna. 
Skandinaviens befolkningsmässiga tyngdpunkt ligger här, vilket ger ett gott strategiskt läge för företag och 
investerare som vill nå hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark.  
 
Fyrbodal är beläget i en region som är en viktig logistisk knutpunkt med mycket logistisk aktivitet och 
stora godsflöden. Flera av kommunerna ligger i direkt eller nära anslutning till flygplats, hamnar, vägar 
och järnväg som är strategiskt utpekade på regional, nationell och EU-nivå. Att dessa är strategiskt 
angivna innebär bland annat att det finns incitament från flera instanser att tillsätta resurser för att 
fortsätta underhålla och utveckla infrastrukturen både nu och i framtiden. 
 
Här finns dessutom vacker natur, tillgång till både sött och salt vatten, berg och dalar, tätorter och 
landsbygder och ett brett kulturliv. Kort och gott – ett Sverige i miniatyr med plats för det goda livet. 
 
Näringslivet måste präglas av utvecklingskraft för att fortsatt vara attraktivt. Det skapar förutsättningar 
att attrahera och behålla den kompetens, det kapital och de verksamheter som krävs för att våra företag 
och samhällen ska blomstra. 
 
Basen i Fyrbodals näringslivsstruktur utgörs av små och stora företag, många av dem världsledande inom 
sina branscher och ett starkt innovationssystem med högskola, universitet och utvecklingskluster i nära 
samverkan.  
 
Med utgångspunkt i våra resursbaser och styrkeområden utgör Fyrbodalregionens näringsliv en viktig 
drivkraft för utvecklingen av en hållbar, cirkulär och biobaserad ekonomi.  
De konkurrenskraftiga innovativa miljöerna, utvecklingsnoder, behöver goda förutsättningar för 
utveckling och samverkan, lokalt, delregionalt, regionalt och globalt.  
 
3. STYRKEOMRÅDEN 
Näringslivet i Fyrbodalsregionen består till största del av så kallade mikroföretag med färre än tio 
anställda och tillsammans med småföretag (10–49 anställda) utgör de 99,9 procent av alla företag. Flest 
företagare finns inom de bioekonomiska näringarna. 
 
Antalet stora företag med fler än 250 anställda utgör visserligen bara en promille av alla företag, men de 
är en stark motor i näringslivet och står för nära 40 procent av den totala omsättningen och 
förädlingsvärdet i delregionen. Dessutom är drygt en tredjedel av alla anställda i näringslivet, anställda i 
ett stort företag. Flest stora företag i Fyrbodal finns inom tillverkande industri. De har ofta utländska 
ägare och verkar alla på en hårt konkurrensutsatt marknad, vilket innebär både risker och möjligheter. 
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Att identifiera och prioritera områden med potential för internationell konkurrenskraft och hållbar 
utveckling, så kallad smart specialisering, har en central roll i EU:s regionalpolitik och är en grund för 
satsningar inom EU:s regionalfondsprogram. Flera av Fyrbodalregionens styrkeområden återfinns som 
utpekade områden i Västra Götalandsregionens Smart Specialiseringsstrategi och Regionala 
Utvecklingsstrategi, RUS 2030. 
 

3.1. Bioekonomiska näringar 
Till de bioekonomiska näringarna räknas jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring och jakt samt verksamheter 
som knyter an som till exempel livsmedelsproduktion, förädling och byggnation av träråvara, bioenergi, 
turism och design. Hit räknas även de maritima näringarna och verksamheter som knyter an till havet och 
Vänern som till exempel hamnverksamhet, båtbyggeri, energi, biomarina och marina livsmedel, 
vattenbruk och marin turism. 
 
Delregionen har en lång historia inom de bioekonomiska näringarna och mycket av den gemensamma 
identiteten härstammar från dessa näringar. Både den långa kustlinjen mot Västerhavet och den mot 
innanhavet och sötvattenreserven Vänern, utgör styrkor för delregionen att fortsätta ta tillvara. Genom 
den breda kunskapen och långa erfarenheten inom de bioekonomiska näringarna har Fyrbodal ett starkt 
utgångsläge i omställningen till en mer biologiskt hållbar och cirkulär framtid. 
 

3.2. Besöksnäring och handel 
Besöksnäringen är ett samlingsbegrepp som består av olika branscher inom till exempel handel-, flyg-, 
hotell-, och resebranscherna och mötesindustrin som är riktade till och konsumeras av människor när de 
reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. 
 
I Fyrbodal är både besöksnäringen och handeln viktiga branscher på flera sätt. Här finns de viktiga 
instegsjobben för den unga arbetskraften, här skapas attraktionskraft till vårt område och här skapas en 
stor del av skatteintäkterna.  
 
Gränshandeln längs norska gränsen är betydande och omsätter drygt nio miljarder kronor per år. 
E-handeln har tagit stora kliv framåt på kort tid och ställer krav på hållbara logistiklösningar med både 
fossilfria transporter och effektiv lagerhållning. 
 

3.3. Hållbar industri och framtidens mobilitet 
Innovativ industri rymmer såväl produktion, nya material, resurseffektiv process- och produktutveckling, 
och industrinära tjänster som digitalisering, energiförsörjning och cirkulära affärsmodeller. 
 
Framtidens mobilitet samlar styrkan i fordons-, flyg- och rymdindustrin. Här inkluderas både person- och 
godstransporter samt logistik, elektrifiering och ökad tillgång till nya typer av tjänster. 
 
Flera stora branscher inom industrin finns representerade i Fyrbodalsregionen. Här finns världsledande 
företag med spetsteknologier, tillsammans med akademi och andra utvecklingsaktörer är de motorer för 
forskning och utveckling i delregionens utvecklingsmiljöer. 
 

3.4. Kulturella och kreativa näringar 
Inbegriper områden som till exempel arkitektur, audiovisuellt (dataspel, film, tv och radio), bild och form, 
kulturarv, litteratur och press (bibliotek, litteratur och press), litterärt och konstnärligt skapande, mode, 
reklam och scenkonst.  
 
Förutom att vara viktiga näringar i sig själva och starkt bidra till delregionens attraktivitet pekar forskning 
ut konst och kultur som en tydlig drivkraft och grogrund för innovation genom sin förmåga att utmana 
gränser och bryta invanda mönster såväl som skapa mötesplatser över sociala och mentala gränser. 
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4. UTVECKLINGSNODER 
Innovation är ett område som under lång tid legat i fokus för svensk näringspolitik. I takt med att 
ekonomin blir alltmer kunskapsbaserad och innovationsdriven, blir förmågan till utveckling och förnyelse 
central för företagens konkurrenskraft.  
 
Kunskapen kring vad som påverkar innovationer hos företag på landsbygderna är dock begränsad 
eftersom studier inom detta område i hög grad har fokuserat på större företag och miljöer som finns i 
städer och storstadsregioner, vilka allmänt betraktas som ekonomins innovations- och tillväxtmotorer. 
 
Den befintliga innovationspolitiken, på nationell och regional nivå, riskerar att missa många av de behov 
och utmaningar som specifikt rör små företag och i synnerhet små företag i landsbygdskommuner. 
 
Mot denna bakgrund har kommunalförbundet låtit genomföra en innovationsundersökning i syfte att 
samla in information om innovationsbenägenheten i företag i de 14 medlemskommunerna. 
Undersökningen genomfördes i april 2020 och datainsamlingen skedde genom telefonintervjuer med 800 
företag i delregionen. 
 
Undersökningen visade bland annat att det visserligen finns en hög grad av innovation hos företagen i 
Fyrbodal men att den till största delen består i att företagen tar till sig innovationer och utvecklar sin 
verksamhet genom ”successiva förbättringar”. Få företag bidrar med innovationer som är nya utanför det 
egna företaget. När det gäller samverkan är det få företag som samverkar med forskningsmiljöer men 
desto fler som samverkar med andra företag i samma branscher att dessa kan vara såväl leverantörer 
eller kunder som konkurrenter.  
 
Med den ökande konkurrensen och komplexiteten ökar också behovet av att fler företag är med och 
bidrar till innovationer som gör att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. 
 
Inom delregionen har ett antal platser identifierats där det över tid utvecklats en nära samverkan mellan 
forskning, akademi, näringsliv och offentlig sektor, där verksamheten bygger på delregionens 
styrkeområden och det finns en uttalad ambition att vara en nod och mötesplats för innovation, forskning 
och utveckling. 
 
Flera av dessa utvecklingsnoder är redan idag starka magneter som bidrar till det befintliga näringslivets 
utveckling och skapar en ”god jordmån” för innovation. Några är dessutom attraktiva för nya 
företagsetableringar och investeringar inom respektive styrkeområde, medan andra har potential att bli 
det.  
 
Strömstad och Uddevalla är exempel på kommuner där samarbete mellan kommun, näringsliv och 
akademi har inletts med syfte att stärka en nodutveckling inom ett identifierat styrkeområde. 
 

4.1. Gröna Klustret Nuntorp 
Gröna Klustret Nuntorp bildades 2018 och är en klustermiljö som ger förutsättningar för forskning, 
utbildning och överföring av kunskap för att bidra till utveckling i Fyrbodals kommuner inom de gröna 
näringarna och näraliggande branscher. Målsättningen är bland annat att utveckla en plattform för 
skogliga frågor. Gröna Klustret finns i Brålanda, Vänersborgs kommun. 
 

4.2. Innovatum Science Park 
Innovatum Science Park med PTC som test och demomiljö har uppdraget att skapa ett långsiktigt 
konkurrenskraftigt regionalt näringsliv genom fokuserade satsningar på framtidsinriktade, hållbara och 
storskaligt genomförda lösningar med industriell teknik som bas.  
I Innovatumgruppen ingår även Energikontor Väst, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och 
Saab Car Museum, som alla verkar för att bidra till ökad hållbarhet och utveckling i Västsverige. 
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Innovatum Science Park har sitt huvudkontor i Trollhättan och finns representerat på flera platser i 
delregionen. 

4.3. Kristineberg Center 
Forsknings- och innovationsmiljön Kristineberg Center drivs av Göteborgs Universitet, Chalmers, KTH, IVL 
Svenska miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun 
med nära koppling till det västsvenska Maritima klustret. 
Kristineberg identifierar strategisk forskning och innovationer med målsättningen att skapa en hållbar blå 
tillväxt som samtidigt bidrar till att uppnå de miljökvalitetsmål och globala mål som berör havet. 
Genom partnerskap med bland andra Tjärnö Marina Laboratorium erbjuder Kristineberg Center 
avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demomiljöer såväl som en mötesplats för forskning, 
innovation och företagsutveckling. 
Kristineberg Center finns i Fiskebäckskil, Lysekils kommun. 
 

4.4. Mötesplats Steneby 
Mötesplats Steneby arbetar med kulturdriven samhällsutveckling för att det ska vara möjligt att bo och 
arbeta på landsbygden. Noden stödjer idéer, samarbeten och företagande som är kopplad till konst, 
design och hantverk med särskilt fokus på trä, metall och textil.  
Mötesplats Steneby är en del av GU Ventures, Göteborgs universitets holdingbolag, med uppdrag från 
Västra Götalandsregionen som hjälper konstskapare att bygga upp ett robust kulturlandskap i Dalsland.  
Mötesplats Steneby har ett nära samarbete med bland andra Not Quite i Fengersfors, Åmåls kommun. 
Mötesplats Steneby finns i Dals Långed i Bengtsfors kommun.  
 

4.5. Sotenäs Symbioscentrum 
Sotenäs Symbioscentrum arbetar med cirkulär ekonomi genom industriell och social symbios, med havet 
som utgångspunkt. 
Sotenäs Symbioscentrum är en utvecklingsplattform och verkar som mötesplats för företag, akademi, 
skola och offentlig sektor. Målsättningen är att sammanföra människor för att skapa innovation, 
företagande, utbildning och sysselsättning.  
Sotenäs Symbioscentrum är placerat i Kungshamn, Sotenäs kommun. 
 

4.6. Wargön Innovation 
Wargön Innovation har som mål och uppdrag att möjliggöra produktion av framtidens hållbara 
material inom biomaterial och textil och är en etablerad del av det svenska innovationssystemet.  
Wargön Innovation är en innovationsmiljö som drar nytta av det starka industriella kunnandet i regionen 
för att bland annat möta textilindustrins utmaningar och lotsar nya materialinnovationer vidare i parallell 
affärs- och teknikutveckling. Målet är att göra resan från laboratoriets idé- och gramskala till 
marknadsfärdiga produkter. 
Wargön Innovation är en del av Innovatum Science Park. Wargön Innovation finns i Vargön, Vänersborgs 
kommun. 
 
5. UTMANINGAR 
Då och då i världshistorien inträffar sällsynta och oförutsägbara händelser med omvälvande konsekvenser 
och de upplevs som en blixt från klar himmel. Inte sällan är de resultatet av en ny teknisk landvinning. 
Gemensamt är att de i efterhand ofta markerar slutet på en epok och början på en annan.  
 
Coronapandemin kanske mer kan liknas vid en tidsaccelerator som rekordsnabbt förflyttat individer, 
företag och myndigheter minst tio år framåt i tiden, både när det gäller att omvärdera vårt sätt att leva, 
arbeta, resa och konsumera och att på allvar anamma den teknik som redan finns tillgänglig. 
 
Med utgångspunkt i den kunskap som finns brukar fem megatrender pekas ut som har och får betydelse 
för såväl samhälls- som näringslivsutveckling; 
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Demografi – åldrande befolkning och urbanisering 
Teknologi – digitalisering, automatisering, sammanflätade system 
Ekonomi – globalisering och ett ökande ömsesidigt beroende mellan platser 
Miljö – tilltagande resursbrist och klimatförändringar. 
Värderingar – ökad polarisering 
 
I Näringslivsstrategi 2030 beskrivs några av de utmaningar som följer på dessa megatrender och vilka 
konsekvenser de får för näringslivet i Fyrbodalsregionen. Hur de långsiktigt påverkas av Coronapandemin 
kommer tiden att utvisa.  
 

5.1. Kompetensförsörjning och utbildning 
En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för näringslivets konkurrenskraft. 
Oavsett bransch och storlek på företaget är det en stor utmaning att hitta rätt person till rätt plats. Om 
företagen ska kunna förbättra sin verksamhet och utveckla sina produkter och tjänster krävs tillgång till 
rätt medarbetare. Det är helt enkelt avgörande att företagens kompetensförsörjning fungerar på ett bra 
sätt. 
 
En viktig del handlar om utbildningssystemets kvalitet, relevans och förmåga att motivera och rusta elever 
och studenter att fullfölja sina studier, vilket är avgörande för att sedan kunna bygga på sina kunskaper 
ytterligare. Inte minst viktigt för framtida konkurrenskraftiga företag är skolans satsningar genom hela 
utbildningssystemet när det gäller entreprenöriella – och intraprenöriella – kompetenser, det vill säga 
förmågan att praktiskt omsätta idéer och teoretiska kunskaper i handling. 
 
Dagens arbetsmarknad skiljer sig mycket ifrån hur den såg ut för 20–30 år sedan. Idag är kontinuerlig 
kompetensutveckling genom hela yrkeslivet en förutsättning för att hålla sig ajour med arbetsmarknaden 
och för att verksamheter ska kunna vara konkurrenskraftiga. Det handlar både om att tillvara kompetens 
genom validering i samverkan med arbetslivet och att skapa möjligheter att kunna röra sig mellan olika 
utbildningsnivåer, exempelvis högskola och yrkeshögskola. Viktigt är också att differentiera begreppet 
kompetensförsörjning till att även omfatta lärande som sker i arbetet och att på olika sätt knyta 
spetskompetenser till sin verksamhet. Livslångt lärande är en central del i arbetslivet, såväl för individens 
egen utveckling och konkurrenskraft på arbetsmarknaden, som för företagens förmåga att konkurrera på 
en global marknad. 
 
En fortsatt utveckling med bristande matchning mellan utbud och efterfrågad kompetens kan få effekten 
att företag flyttar sin verksamhet eller inte väljer att etablera sig eller investera i Fyrbodalsregionen. 
 

5.2. Företagsklimat 
Ett livskraftigt näringsliv lägger grunden för skatteintäkter och är avgörande för att skapa attraktiva och 
hållbara kommuner och regioner. 
Åtta av tio företagare har någon gång kontakt med kommunen. Rätt kunskap och bemötande bidrar till 
ett bra företagsklimat. Men det handlar också om tillgången till lokaler, mark för expansion, 
energiförsörjning, infrastruktur och inte minst kompetensförsörjning. 
 
Lika viktig är tillgången till attraktiva bostäder, fungerande kollektivtrafik, bra skolor, samhällsservice, 
möjlighet till en rik fritid och upplevd trygghet. 
 
Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, servicemätning Insikt som mäter hur nöjda företagen som 
haft kontakt med kommunen är med hur deras ärende hanterats, har en majoritet av kommunerna i 
Fyrbodal förbättrat sig mellan åren 2018 och 2020. Åtta av de kommuner som genomför mätningen har 
högre index, det vill säga högre kundnöjdhet, än genomsnittet för Sveriges kommuner. 
 
Mätningen omfattar myndighetsområdena; brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll och serveringstillstånd. 



 

 8 

Medan Insikt mäter kommunernas servicegrad, mäter Svenskt Näringsliv årligen attityden till företagande 
hos kommunerna, Företagsklimat. Enligt mätningen 2021 låg endast tre av delregionens 14 kommuner 
bland de 100 bästa kommunerna i landet, medan sju återfanns i bottenskiktet, plats 227 till 283 av 290 
kommuner. 
 
En konstant låg rankning i företagsklimatmätningar kan få konsekvenser att företag inte väljer att 
investera eller etablera sig i delregionen. 
 

5.3.  Hållbar industri och framtidens mobilitet 
Industrin står inför ett avgörande paradigmskifte i form av den fjärde industrirevolutionen eller Industri 
4.0 som den också kallas. Målet är att nå den smarta fabriken, som med uppkopplade produkter och 
system som hanterar informationen styr sig själv i syfte att minska ledtider och omställningar samtidigt 
som man ökar flexibiliteten och förädlingsgraden. Förändringen går mycket snabbt och företagens 
förmåga till att ställa om är avgörande för att bibehålla sin konkurrenskraft. 
 
Teknik med koppling till Industri 4.0, såsom Internet of things, Artificiell intelligens och Machine learning, 
Big data, Cyber security, etcetera är också i hög grad tillämpliga i det övriga samhället, exempelvis inom 
sjukvård och fintech. 
 
Fyrbodalregionens läge mitt emellan Oslo och Göteborg skapar goda förutsättningar och gör området 
attraktivt för många olika typer av etableringar, inte minst logistiketableringar och industriell verksamhet, 
men det skapar också utmaningar i form av många tunga transporter genom vår region liksom 
mobiliteten över EU:s yttre gräns för såväl persontrafik som godstrafik.  
 
Just godstransporter är en av nyckelfaktorerna i den gröna omställningen. För att Fyrbodal ska kunna 
möta den omställningen och fortsatt vara konkurrenskraftig som logistikregion måste samverkan mellan 
näringslivet, myndigheter och forskning stärkas. Coronapandemin har tydligt visat på behovet av att 
långsiktigt säkra mobiliteten i Norden över landsgränserna. 
 
Människor vill gärna ha stadens tillgänglighet och landsbygdens lugn med närhet till naturen. I områdena 
utanför tätorterna finns stora utmaningar kopplade till detta, såsom kollektivtrafik, närhet till 
infrastruktur och utbudet av fritidssysselsättning. I spåren av Corona har det blivit tydligt vilka möjligheter 
som finns med en mer digitaliserad arbets-/studieplats.  
Samtidigt som digitaliseringen skapar nya möjligheter och ökar tillgängligheten inte minst för 
landsbygderna riskerar centrumkärnorna att stå med fler tomma lokaler, ökad otrygghet och minskad 
attraktivitet.  
 
Genom ökade möjligheter att arbeta på distans kan företag på ett enklare och mer hållbart sätt knyta 
expertkompetens till sig som inte nödvändigtvis finns på den aktuella orten. Studenter kan ha anställning 
kopplat till studier, samt genomföra projekt- och examensarbeten på företag och verksamheter i hela 
Fyrbodal. 
 
Utveckling innebär att krav på robust el- och dataförsörjning som är grundläggande för att flera 
samhällskritiska funktioner ska fungera ökar. Det gäller även för näringslivet och behöver prioriteras lika 
högt som annan infrastruktur. Fiber- och mobilnätet behöver byggas ut för att öka graden av jämlikhet 
och tillgänglighet inom hela Fyrbodalsregionen.  
 

5.4. Ökande konkurrens och hållbar omställning 
Förändringstakten i samhället ökar och ställer stora krav på alla företags innovationsförmåga och snabba 
rörlighet. Samverkan och kunskapsöverföring blir därför allt viktigare när traditionella branscher och 
produkter och tjänster vävs samman på nya sätt. Vilket ställer nya krav på näringslivets utveckling. 
Att agera hållbart ur samtliga dimensioner socialt, ekologiskt och ekonomiskt bedöms bli avgörande för 
företag som vill gå starka ur samhällsförändringar. 



 

 9 

Fyrbodals näringslivsstruktur med både spets och bredd ger goda förutsättningar att möta utmaningarna 
och den ökande konkurrensen. Det kräver dock dels att kunskapsinnehållet i det som produceras ökar, 
det vill säga att vidareförädlingen av våra basresurser i högre utsträckning behöver ske lokalt. Dels att 
mottagarkapaciteten i näringslivet ökar, det vill säga företagens förmåga att ta till sig och implementera 
nya tekniska lösningar, processer och kompetenser. 
 
För att nå klimatmålen krävs omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad.  
Industrin har en viktig roll att spela inte bara genom att minska sina egna utsläpp utan också genom att till 
exempel framställa förnybara cirkulära produkter som kan ersätta fossila och därigenom bidra till en 
cirkulär och biobaserad ekonomi.  
Genom att utveckla klimatsmart teknik som kan bidra till mer cirkulära och fossilfria lösningar skapas 
konkurrensfördelar, sysselsättning och exportmöjligheter, samt nya samarbeten mellan aktörer för ny 
innovationskraft. 
 
Fyrbodalsregionen har en tydlig könsuppdelad branschstruktur, det finns också könsrelaterade skillnader i 
lönenivåer och det är mer utmanande för kvinnor och personer med utländsk bakgrund att starta och 
driva företag. Social hållbarhet skapas genom ett medvetet arbete för att minska könsuppdelningen och 
skapa ett inkluderande näringsliv. 
 

5.5.  Mångfald, jämställdhet och demografi 
Mångfald, kunskap och samverkan är tre grundläggande förutsättningar som tillsammans skapar en 
grogrund för innovations- och utvecklingskraft. Forskning visar att företag som i ledningen såväl som 
bland medarbetare drivs av människor med olika bakgrund, kompetenser och kön har både högre 
lönsamhet, är mer innovativa och överlever längre på marknaden.  
 
En mångfald av branscher, entreprenörer, företag, företagare och medarbetare bidrar till förnyelse, stärkt 
innovationsförmåga och ökad konkurrenskraft samtidigt som sårbarheten minskar vid 
konjunktursvängningar.  
 
Även om statistiken visar att fler kvinnor, liksom personer med utländsk bakgrund, är/blir företagare, så 
är valet av bransch fortfarande traditionellt. Båda grupperna är överrepresenterade inom olika 
servicebranscher. 
 
Den bristande mångfalden och jämställdheten får konsekvenser där till exempel personer med utländsk 
bakgrund i betydligt högre utsträckning lyfter fram svårigheten att få finansiering för att starta och 
utveckla företag. Uppföljningen av de företagsstöd som staten erbjuder via Almi visar också en tydlig 
trend. Endast en av tio som tar del av stöden är kvinnor. Samtidigt tar fler kvinnor än män del av 
inspirationsaktiviteter och rådgivningar som anordnas inom det näringslivsfrämjande systemet vilket visar 
på stor potential i målgruppen. 
 
Det är en viktig del av det ekonomiska kretsloppet att företag startas, byter ägare eller läggs ner. Men när 
fullt fungerande företag lägger ner på grund av uteblivet generations- eller ägarskifte är det ett slöseri 
som riskerar både värdefulla jobb och ekonomisk välfärd. 
 
I Sverige utgör företagare nio procent av alla sysselsatta i åldersgruppen 16–64 år och hela 42 procent i 
åldersgrupperna 65–74 år. Bland personer över 70 år som fortfarande är sysselsatta är majoriteten 
företagare, enligt SCB.  Av de kommuner i landet som har högst andel företagsledare äldre än 65 år ligger 
Bengtsfors på fjärde plats och Lysekil på nionde. 
 
6. STRATEGISKA VÄGVAL 
Ett starkt och brett näringsliv med många framgångsrika företag är en förutsättning för ett gott liv i hela 
Fyrbodal. Den ojämna geografin med trekärnigt befolkningscentra i söder och glesa landsbygder i norr 
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skapar stora utmaningar för delregionens förmåga att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga 
prioriteringar;  
– Stärka innovationskraften 
– Bygga kompetens 
– Öka inkluderingen 
– Knyta samman Västra Götaland 
 
De fyra prioriteringarna hänger ihop och är förutsättningar för varandra. För att vara framgångsrika i 
arbetet att skapa ett starkt och brett näringsliv, behöver alla fyra adresseras även om näringslivsstrategin 
väljer att fokusera på två av dem. 
 

6.1.  Stärka innovationskraften 
– För ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 
 

6.1.1. Arena för samverkan 
I flernivåstyret inom Västra Götalandsregionen har delregionerna en stark och avgörande roll. På 
strategisk nivå med representation i regionens Beredningen för hållbar utveckling, BHU, i 
utvecklingsarbetet, liksom på en mer operativ nivå där kommunerna får draghjälp med att utveckla de 
lokala förutsättningarna och det operativa arbetet i samarbete med andra, exempelvis i frågor som rör 
företagsklimat och trygghetsfrågor.  
 
Genom Business Region Västs nätverk och partnerskap utvecklas kontaktytor och skapas synlighet för 
deltagarna långt utanför den egna kommunen, delregionen och regionen.  
 
Fyrbodalsregionen utgör Västra Götalandsregionens yttre gräns mot EU. Sverige och Norge är varandras 
största handelspartners och Norge är även en viktig del av norra Bohusläns och Dalslands 
arbetsmarknadsområde.  
 

6.1.2. Cirkulära affärsmodeller och bioekonomi 
Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi och råvaror från jord, skog och vatten är nyckeln 
till att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. Fyrbodalsregionen har genom sina resursbaser 
möjlighet att gå i täten. Det finns med andra ord goda möjligheter att utveckla och stärka cirkulär 
produktion och konsumtion som inte äventyrar den biologiska mångfalden. 
 
Innovationer behöver utvecklas, testas och skalas upp. Nya affärsmodeller med förändrade värdecykler 
ökar behovet av samverkan på både företagsnivå och systemnivå. Genom att några går före öppnas 
möjligheter för andra branscher och samhällssektorer att haka på och driva processen vidare.  
 

6.1.3. Företagsetableringsservice 
Företag som önskar etablera sig på en ny plats har ofta flera alternativ att välja mellan som uppfyller 
företagets kravlista. För att en kommun ska vara ett intressant alternativ krävs att företagets behov av 
relevant information, snabb service och bra bemötande tillgodoses. Det befintliga näringslivet, 
utbildningsystemet, relevant forskning och utveckling är viktiga parametrar i urvalsprocessen. 
Sekretessen är, liksom tiden ofta en viktig faktor, konkurrensen om att väljas är mycket hård.  
 
Utländska företagsinvesteringar är ofta komplexa och kan innebära att mycket kapital tillförs regionen 
liksom att många nya arbetstillfällen skapas eller att befintliga räddas kvar. Men konkurrensen mellan 
ägarnas enheter i olika länder i samband med till exempel konsolideringsinsatser kan innebära både hot 
och möjligheter för Fyrbodalsregionen.  
 
Business Region Västs företagsetableringsservice är Position Väst som i samverkan med kommunerna och 
näringslivsfrämjande aktörer och genom ett proaktivt och uppsökande arbete lyfter hela delregionens 
konkurrenskraft. Genom samverkan kan kompetens och offertberedskap byggas upp där kommunerna 
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drar nytta av varandras erfarenheter. Position Västs partnerskap med Business Sweden är mycket 
värdefullt för kommunerna inte minst när det gäller stora utländska investeringar. 
 

6.1.4. Projektplattform 
Samhället såväl som näringslivet står inför stora utmaningar. Genom projekt som form och arbetssätt 
skapas fokus, drivkraft och en testmiljö för nya lösningar, samtidigt som projekt ofta drivs i korta cykler 
och arbetet riskerar att ”rinna ut i sanden” när projektet avslutas. 
 
Business Region Västs projektplattform fungerar som en startmotor vars syfte är att inspirera och 
motivera näringsliv, akademi, organisationer samt utbildnings- och näringslivsfrämjande aktörer att skapa 
och driva projekt där gränser tänjs och nya innovativa lösningar på gamla och nya utmaningar testas för 
att kunna skalas upp. 
 
Plattformen är också en garant för att kunskapen som projekten bygger upp tas tillvara och 
implementeras i befintliga verksamheter såväl som i byggstenar för nya projekt och/eller verksamheter. 
Genom plattformen skapas en arena för samverkan och synergier mellan olika projekt och verksamheter 
kan tas tillvara. 
 
Genom uppväxling av delregionala utvecklingsmedel, så kallade DRUM, kan förstudier och projekt 
finansieras. 
 

6.2. Bygga kompetens 
– För bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande 
 

6.2.1. Kompetensplattform 
Kompetensförsörjning beskrivs som ett av företagens största hinder för tillväxt och omställning. Förmågan 
att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen och är en strategisk 
fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet. 
 
En väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en effektiv matchning av utbud och efterfrågan 
av kompetens. 
 
Kompetensplattform är ett verktyg för att möta behovet av bättre matchning i näringsliv och offentlig 
sektor. Det övergripande syftet med kompetensplattformarna är att få en bättre kunskap om 
kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt samt att samordna aktörer på regional och delregional 
nivå med ansvar inom kompetensförsörjning. 
 
I arbetet ingår bland annat att bidra till en ökad samverkan kring kompetensförsörjning. Det vill säga, 
verka för att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft, med helhetssyn på hela systemet kring 
kompetensförsörjningen, inklusive alla aktörer. 
 
Kompetensråd Fyrbodal, som består av representanter från näringslivet, akademi, utbildningsaktörer, 
näringslivsfrämjande aktörer och offentlig sektor, utgör tillsammans med branschspecifika kompetensråd 
och Teknik College grunden i plattformen. 
 

7. STRATEGISKA MÅL 
Fyrbodals kommunalförbund har fem strategiska utvecklingsområden för perioden 2021–2023. Inom 
varje område finns strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för Fyrbodalsregionen på cirka tio års 
sikt. De strategiska målen ska ses som en inriktning för Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom 
samverkan och gemensamma satsningar. 
 
Kopplat till varje strategiskt mål finns årliga handlingsplaner som beskriver de insatser som planeras för 
att nå de strategiska målen. 
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7.1. Näringsliv, kultur och attraktionskraft 

 
7.1.1. Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet  

Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, 
skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och 
hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. 
Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god 
omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl 
genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling 
till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.  
 

7.1.2. Innovation, styrkeområden och investeringsvilja  
Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer 
att etablera sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. 
Förutsättningarna är mycket goda genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri 
och handel, besöksnäring, blå och gröna näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global 
konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även 
grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodalsregionen får ett gott stöd av 
innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. 
Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De 
näringslivsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.  
 

7.1.3. Kultur och attraktionskraft  
Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor 
variation och en stark utveckling av platser och miljöer där människor kan bo, arbeta och studera. 
Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett 
aktivt kulturliv. Det finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom 
Fyrbodalregionens stora natur- och kulturarv och unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig 
konst är en självklar del av samhällsplaneringen. 
 

7.2. Kompetensförsörjning och utbildning 
 

7.2.1. Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå 
Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen 
flyttat till Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till 
arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler 
söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett 
livslångt lärande.  
 

7.2.2. Samverkan och tillgänglighet  
Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och 
aktörer inom exempelvis arbetsliv, regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet 
håller hög kvalitet, är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov. 
Förbundet har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med 
kommuner, region, stat och näringslivets parter.  
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7.2.3. Forskning och utveckling  

Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas 
skolutveckling samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.  
 

7.2.4. Skolavhopp, resultat och jämlikhet  
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp 
så att alla ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad 
könsstereotypa. Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett kön. 
 
8. RESURSER 

8.1.  Finansiering 
Årligen tillförs kommunalförbundet delregionala utvecklingsmedel, DRUM, från Västra Götalandsregionen 
under förutsättning att de växlas upp med motsvarande belopp av kommunala medel. Utöver DRUM 
tillförs förbundet medel från regionen för att finansiera förstudier och analyser. År 2021 uppgick DRUM 
till 21,5 miljoner kronor.  
 
Medlen används för att finansiera utvecklingsprojekt, verksamheter och strategiska funktioner inom 
delregionen. 
 
Genom DRUM kan Business Region Väst medfinansiera stora utvecklingsprojekt som finansieras via EU:s 
regionalfond och socialfond liksom andra finansiärer som till exempel Vinnova med flera. På så sätt växlas 
årligen de medel som avsätts från kommunerna och Västra Götalandsregionen upp.  
 

8.2.  Kompetens 
Business Region Västs medarbetare har lång erfarenhet från såväl det privata näringslivet som offentlig 
sektor och politiskt styrda organisationer. 
Samverkan är en integrerad del av verksamheten och genom nätverk och partners inom och utanför 
delregionen säkerställs tillgång till relevant specialistkompetens. 
Genom att arbeta tillsammans blir Business Region Väst en stark röst och en partner till Västra 
Götalandsregionen och andra offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Business Region Väst med 
kunskap och kompetens. 

 
8.3.  Kommunikation 

Business Region är ett etablerat begrepp för regionalt och delregionalt plattformsarbete gentemot 
näringslivet och bidrar till att företag och andra aktörer inom näringslivsområdet förstår ”vem de pratar 
med”. 
 
Business Region Väst är ett nytt varumärke inom Fyrbodals kommunalförbund. Namnvalet följer andra 
varumärken inom delregionen som till exempel; Position Väst, Högskolan Väst, Almi Väst, Connect Väst, 
Radio Väst, Kunskapsförbundet Väst med flera.  
 
Genom Business Region Väst kan ”en väg in” skapas för alla intressentgrupper och en samlad 
kommunikation kring delregionens näringslivsarbete möjliggör större genomslag. 
 
Business Region Väst är en del av Fyrbodals kommunalförbund och ska följa de riktlinjer och 
kommunikationsstrategier som fastställts av förbundet.  
Kommunikationen ska vara trovärdig, relevant, sammanhållande och bidra till en ökad attraktivitet i hela 
delregionen.  
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9. UPPFÖLJNING 
Näringslivsstrategins genomförande och aktiviteter beskrivs i handlingsplaner som årligen upprättas och 
som är en del av kommunalförbundets Verksamhetsplan. 
 
Resultatuppföljning av genomförda insatser sker löpande och redovisas tertialvis till kommunalförbundets 
politiska ledning Förbundsdirektion, samt i förbundets årsredovisning. 
 
Näringslivsstrategi 2030 ska granskas i sin helhet och vid behov revideras, en gång per mandatperiod. 
 
Business Region Väst sammanställer årligen en uppföljning av de projekt och verksamheter som beviljats 
regionala projektmedel inom ramen för Näringslivsstrategi 2030, där lärdomar och effekter framgår. 
 
Business Region Väst sammanställer årligen en uppföljning av upplevd nytta, effektivitet och nöjdhet med 
de nätverk och samverkansavtal som drivs. 
./. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2022-02-15 Dnr KS 2022/00106 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 

införande av delegation för försäljning av tomtmark för 

villabebyggelse 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har med verkan från och med 2022-01-01 överfört ansvaret för 
köp och försäljning av mark från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden hade i sin delegationsordning en punkt med lydelsen 
”Försälja tomtmark till enskild för villabebyggelse i enlighet med nämndens beslut om 
prisintervall vilket uppdateras efter marknadsvärde.” Kommunledningskontoret föreslår 
att motsvarande punkt förs in i kommunstyrelsens delegationsordning. Delegationen 
föreslås vara till förvaltningschef (FC) med rätt att vidaredelegera. (tänkt delegat är 
MEX; mark- och exploateringsingenjör vid samhällsbyggnadsförvaltningen).  
 
Delegationen föreslås införas i avsnitt Allmänna ärenden, övrigt. 
 
Det pågår försäljning av kommunala tomter på området Sundsstrand. För dessa har 
samhällsbyggnadsnämnden fastställt ett prisintervall vilket föreslås tillämpas även när 
beslut om försäljning av kvarvarande tomter fattas på kommunstyrelsens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-15. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt Allmänna ärenden, övrigt införa en 
ny punkt (punkt 34) med följande lydelse och delegat: 
 
Försälja tomtmark till enskild för villabebyggelse i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut om prisintervall vilket uppdateras efter marknadsvärde. 
 
Delegat ska vara förvaltningschef (FC) med rätt att vidaredelegera. 
 
att av samhällsbyggnadsnämnden fastställt prisintervall för pågående försäljning på 
Sundsstrand fortsatt ska tillämpas för kvarvarande tomter.  
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Malin Krantz  Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Handläggare 

Controller Johan Karlsson 
Telefon 0522-69 60 12 
johan.karlsson@uddevalla.se 

 

Reviderade förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför 

flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 

Sammanfattning 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi är att 
ekonomin är relativt stark. Pandemin är dock långt ifrån över och det är svårt att 
överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts 
omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbankernas 
styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar 
har sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. Även den 
svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket bidragit till 
den kraftiga ekonomiska återhämtningen. Dock behöver kommunens 
planeringsförutsättningar inför kommande flerårsplan revideras jämfört med utskicket i 
januari. Orsaken är att SKR tillsammans med arbetstagarorganisationer har förhandlat 
fram ett nytt pensionsavtal, vilket enligt senaste beräkningarna medför att kommunens 
pensionskostnader ökar kraftigt jämfört med tidigare prognoser, ökningen är som störst 
inför 2023 med drygt 55 mkr. Den kraftiga ökningen av pensionskostnaderna medför att 
kommunens tidigare relativt gynnsamma ekonomiska läge inför kommande flerårsplan 
försämras. 
 
De nuvarande starka offentliga finanserna gör att det finns utrymme att förbättra 
förutsättningarna för välfärden kommande år. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
pekar ut tre viktiga områden ut där staten tillsammans med kommuner och regioner kan 
genomföra stora satsningar för att klara kommande års utmaningar. Det är satsningar för 
att klimatanpassa samhället, digitalisering inom välfärdsverksamheterna samt insatser 
för att öka sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden. Ett skäl till 
att det är viktigt att få upp sysselsättningen är att både näringslivet och välfärden 
riskerar brist på arbetskraft kommande år. SCBs senaste prognos visar en väsentligt 
lägre befolkningstillväxt för landet som helhet. I synnerhet gäller det barn och unga som 
nu beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder ökar långsamt. Den grupp som 
ökar snabbast de närmaste 10 åren är personer över 80 år.  
 
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om 
de kommande åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. 
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och regioners senaste 
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte mycket annorlunda än andra 
kommuners. Kostnaderna för den ändrade befolkningssammansättningen ökar snabbare 
än skatteintäkterna och skapar ett behov av lägre kostnader eller ökade intäkter, då den 
äldre befolkningen ökar mer än den yngre. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i 
arbetsför ålder vilket ökar på problematiken. Dessutom finns det ett stort 
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investeringsbehov i lokaler, både för en ökad kapacitet och förbättringar av befintliga 
lokaler. Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige. Utgångspunkten 
i förutsättningarna är tillsvidare att det sker genom minskade kostnader och inte ökad 
skatt vilket hittills varit den politiska inriktningen. Slutlig ställning till balansen mellan 
minskade nettokostnader och ökad skatt tas i beslutet till flerårsplanen i juni. 
För att möta utmaningarna behöver kommunen skapa ekonomiskt utrymme och minska 
nettokostnaderna genom prioriteringar och effektiviseringar. Kommunen har tidigare år 
genomfört stora förändringar som har sänkt nettokostnaderna betydligt.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp har haft en inledande dialog om förutsättningarna 
för budgetdialogen 2023-2025 för att skapa en gemensam helhetssyn på 
tjänstemannanivån. 
 
Förutsatt att skattesatsen är oförändrad föreslås därför att utgångspunkten för 
budgetdialogen bli: 

 Den antagna flerårsplanen 2022-2024 ska utgöra grunden för planeringen, 
flerårsplanen har förändrats via en tilläggsbudget och de förändringar är 
inarbetade i underlaget.  

 De preliminära kommunbidragen för 2023 resp. 2024 i flerårsplanen 2022-2024 
utgör grundförutsättningen.  

 Det finansiella nettokostnadsmålet om 98-99% skall gälla 2023-2025.  
 Kostnader för planerade verksamheter och projekt som idag inte finns medtagna 

och finansierade i flerårsplanen skall redovisas och vilka möjligheter till 
finansiering som finns.  

 Befolkningsprognosen från juni 2021 utgör planeringsförutsättning för den 
demografiska utvecklingen. 

 Avstämning och fortsatt samordning sker löpande i kommundirektörens 
ledningsgrupp (KDLG).  

 Lokalförsörjningsplanen för 2023-2032 resp. genomförandeplanen för 2023- 
2032 ligger till grund för nämndernas investeringsbudget och samordnas med 
flerårsplanen. 

 Nämnderna ska redovisa en plan för investeringar 2023-2032. Därutöver 
behöver årliga driftskostnader redovisas samt behov av tillkommande 
kommunbidrag.  

 Driftkostnader för föreslagna investeringar, fördelade på kapitalkostnader resp. 
övriga tillkommande verksamhetskostnader, ska redovisas. Beakta även de 
framtida driftskostnader som tidigare år bokförts som investeringar.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-03 
Bilaga 1 – Förutsättningar inför flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 
  
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2022-02-14 Dnr KS 2021/00732 

  

 

 

 

    

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna förutsättningarna inför budgetdialogen 2022 
 
   
 
 
 
 
Malin Krantz Johan Karlsson 
Kommundirektör Controller 

Skickas till 
 



Reviderade förutsättningar för budgetdialogen 2022 inför flerårsplan 2023- 
2025 med budget 2023 
2022-02-11 

 
Utgångsläge inför den nya flerårsplanen 2023-2025 

2021 års resultat har i kommunens senaste rapport prognostiserats till ca 200 mkr, därefter har 
en pensionsavsättning diskuterats som kan medföra att årsprognosen sänks med ca 100 mkr. 
En liknande lösning genomfördes 2020. År 2021 har varit ett speciellt år på många sätt där 
Covid-19 situationen har präglat större delen av året, ur finansiell synvinkel har flera 
kompensationsåtgärder genomförts för att möta statsbidragens och skatteintäkternas kraftiga 
förändringar. Kompensationsåtgärderna har i hög grad bidragit till att merparten av Sveriges 
kommuner prognostiserar ett överskott under 2021, så även Uddevalla. 
 
Inför kommande år har prognoserna för skatteintäkter och generella statsbidrag ökat kraftigt 
jämfört med tidigare beräkningar. Vilket för Uddevallas del möjliggjorde beslutet om en 
tilläggsbudget på 40 mkr för 2022. Kommunens verksamheter som helhet bedöms ha en 
budget i balans, mycket tack vare att kommunen genomförde stora förändringar inför tidigare 
flerårsplaner som har sänkt nettokostnaderna betydligt.   
SKR har tillsammans med arbetstagarorganisationer förhandlat fram ett nytt pensionsavtal, 
vilket enligt senaste beräkningarna medför att kommunens pensionskostnader ökar kraftigt 
jämfört med tidigare prognoser, ökningen är som störst inför 2023 med drygt 55 mkr. Den 
kraftiga ökningen av pensionskostnaderna medför att kommunens tidigare relativt 
gynnsamma ekonomiska läge inför kommande flerårsplan försämras. 
 
Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2022-2024, 
samt tilläggsbudgeten. Grundförutsättningarna med en ökad efterfrågan på de kommunala 
tjänsterna för både de yngre och äldre i kombination med en svag tillvägt i befolkningen i 
arbetsför ålder kvarstår, efterfrågan ökar mest för den äldre delen av befolkningen. 
Invånarantalet ökar för kommunen, och ökningen är högre än prognosen. Vilket är positivt 
eftersom befolkningsökningen under 2020 var väldigt låg jämfört med tidigare år.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) pekar ut tre viktiga områden ut där staten 
tillsammans med kommuner och regioner kan genomföra stora satsningar för att klara 
kommande års utmaningar. Det är satsningar för att klimatanpassa samhället, digitalisering 
inom välfärdsverksamheterna samt insatser för att öka sysselsättningen i grupper som står 
långt från arbetsmarknaden. 
 
 
Demografi  

SKR beskriver en obalans i Sveriges ekonomi, orsakerna till obalansen i ekonomin finns att 
finna framförallt i den demografiska utvecklingen där befolkningen ökar i de åldersgrupper 
som behöver kommunernas service men antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt 
långsammare än den totala befolkningen och det innebär att det är allt större behov som skall 
finansieras av dessa – försörjningskvoten ökar. Ökningen av befolkningen i åldersgruppen 20-
64 år har tidigare följt ökningen av de demografiska behoven. 
 



   
 

Diagrammen ovan är det lokala perspektivet på befolkningsförändringarna i enlighet med 
Uddevallas befolkningsprognos, de visar samma slutsats som för riket. Behoven ökar mest för 
tjänster inom äldreomsorgen jämfört med de yngre åldrarna. I de beräkningar som lokalt 
gjorts för Uddevalla för den demografiska kostnaden i enlighet med 
resursfördelningsmodellen som beräknas på förskola, grundskola, fritids, gymnasieskola samt 
särskilt och ordinärt boende inom äldreomsorg. Ändrade a-priser och efterfrågenivåer är 
inarbetade. Det finns uppenbara kostnader för övrig verksamhet som kan kopplas till en ökad 
befolkning som inte ingår i denna beräkning. 
 

Kostnadsjämförelse 

Kolada är en databas för jämförelser och analys av kommunsektorn. Uddevalla har varit med i 
många år vilket medför att det finns mycket data och statistik att ta del av. Att arbeta med 
olika former av jämförelser är en viktig del för att identifiera avvikelser och lära av andra. 
Överlag står sig kommunens verksamheter bra i jämförelse med andra, givetvis finns 
förbättringsområden och nedan diagram är ett sätt att illustrera nettokostnadsjämförelser för 
några av kommunens större verksamhetsområden. För att få svar på detaljfrågor kring utfallet 
behöver man analysera verksamheterna och datan ytterligare. 
 
Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden (”statistiskt 
förväntad” kostnad). Resultatet över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå 
och/eller låg effektivitet.  
 

 
 

Ekonomiska förändringar jämfört med tidigare planperiod 

Tilläggsbudgeten för 2022 samt beslutade budgetjusteringar är inarbetad i beräkningarna för 
nya kommunbidrag kommande år. Flera av posterna i 2022 år budget var engångsposter 
(pandemieffekter) som därmed inte ingår i kommande års ramberäkning. Pensionskostnaderna 



har sänkts som en effekt av 2020 års pensionsavsättning. Ökningen av skatteintäkter och 
generella statsbidrag medför att tidigare krav på effektiviseringar för att nå 
nettokostnadsmålet är borttagna, nu finns möjlighet att återgå till 98% målet vilket skulle vara 
positivt för kommunens långsiktighet. Däremot finns poster som ännu inte är beaktade såsom 
vissa effekter kopplat till nya lokaler samt stadsutveckling och exploateringsverksamhet. 
Investeringsbudgeten och kapitalkostnader kommer revideras för att bli mer aktuell. SKR har 
tillsammans med arbetstagarorganisationer förhandlat fram ett nytt pensionsavtal, vilket enligt 
senaste beräkningarna medför att kommunens pensionskostnader ökar kraftigt jämfört med 
tidigare prognoser, ökningen är som störst inför 2023 med drygt 55 mkr. Den kraftiga 
ökningen av pensionskostnaderna medför att kommunens tidigare relativt gynnsamma 
ekonomiska läge inför kommande flerårsplan försämras. Uppdaterade beräkningar kommer 
presenteras inför budgetdialogen. 
Nedan beskrivs senaste beräkningarna inför kommande planperiod samt de förändringsposter 
som nu är kända.  
 

 
 

Aktuell bedömning av den ekonomiska tillväxten enligt Sveriges Kommuner och 

Regioner 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av kommunsektorns ekonomi är att 
ekonomin går bättre än vad man tidigare trott. Pandemin är dock långt ifrån över och det är 
svårt att överblicka dess långsiktiga konsekvenser. I västvärldens länder har det genomförts 
omfattande insatser för att dämpa pandemins påverkan på ekonomin. Centralbankernas 
styrräntor har sänkts och programmen av kvantitativa lättnader har utökats. Regeringar har 
sjösatt omfattande krisåtgärder och bedrivit en expansiv finanspolitik. Även den svenska 



staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser, vilket bidragit till den kraftiga 
ekonomiska återhämtningen.  
 
De nuvarande starka offentliga finanserna gör att det finns utrymme att förbättra 
förutsättningarna för välfärden kommande år. Sveriges kommuner och regioner (SKR) pekar 
ut tre viktiga områden ut där staten tillsammans med kommuner och regioner kan genomföra 
stora satsningar för att klara kommande års utmaningar. Det är satsningar för att 
klimatanpassa samhället, digitalisering inom välfärdsverksamheterna samt insatser för att öka 
sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden. Ett skäl till att det är viktigt 
att få upp sysselsättningen är att både näringslivet och välfärden riskerar brist på arbetskraft 
kommande år. SCBs senaste prognos visar en väsentligt lägre befolkningstillväxt för landet 
som helhet. I synnerhet gäller det barn och unga som nu beräknas minska och befolkningen i 
arbetsför ålder ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de närmaste 10 åren är personer 
över 80 år. 
 

Tidplan 

Nedan illustreras tidplanen för budgetprocessen. Ny information kommer på plats fram till 
budgetdialogen och där kommer en komplett redovisning av kommunens resultaträkning att 
ske baserat på de senaste tillgängliga prognoserna. 
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Uddevalla Kommun - Remissvar nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har möjligheten att i ett remissvar, kommentera och beskriva 
upplevelsen av nationell transportplan 2022–2033, med dess prioriteringar, 
bristbeskrivningar och utvecklingsbehov. Utgångspunkten är de transportpolitiska 
målen inklusive klimatmålen, vilka sedan omsätts av Trafikverket i förslaget till 
handlingsplan.  
 
Planen kan sammanfattas med kostnadsfördyringar, finansiering av pågående projekt 
och minimerat utrymme för nya satsningar. Förhållandet i ovanstående beskrivning ger 
fokus på underhåll, både för väg och järnväg. Bohusbanans framtida roll utmanas 
återigen, vilket leder till behov att se över både godstransporter och persontransporter i 
Västsverige. Lysekilsbanan, som är nedläggningshotad, upplevs av Försvarsmakten som 
viktig att bevara. Ett vidmakthållande av befintliga regionala järnvägar måste 
tillgodoses, då dessa stödjer Västsveriges sjöfarts- och beredskapskapacitet. 
 
Då investeringsutrymmet för nya satsningar är kraftigt begränsande beroende på 
pågående projekt och underhållsbehov, rekommenderas staten att ge förutsättning för 
externfinansierade investeringar inom ramen för begreppet alternativ finansiering.  
I detta fall avses inte statens upplånande utanför anslaget, utan finansiering via externa 
medel och intäktsbaserad återbetalning av investering, med jämförelse Öresundsbron 
och/eller Arlandabanan. 
 
Genom ett ökat nyttjande av sjöfartstransporter, Inre vattenvägar, IVV till en 
kompletterande nod, Uddevalla hamn, förstärks Trafikverkets nuvarande uppdrag.  
Som en del av Fehrman Belt uppgörelsen, har Trafikverket uppdraget att utveckla 
konstruktiva och miljömässiga avlastningar av gods på väg till sjöfart. Uppdraget är 
kopplat till åtgärderna, Skandiaporten, i Göteborgs hamn och den utmaning som finns 
för att förflytta mer gods från väg till sjöfart och järnväg.  
 
Ett behov finns att i transportplanen förtydliga satsningen på internationell hopkoppling 
och olika möjligheter att uppnå ökad gränskryssande järnvägstrafik i Västsverige. 
Svenska staten bör uppmuntra initiativ utanför dagens kölista i Nationell Transportplan, 
som bidrar till ökad framgång i både gods och persontransporter. OECD 
rekommenderar svenska staten att utveckla höghastighetsförbindelse Oslo- Göteborg. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-08 
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 
Trafikverkets remissvarshandling 2021-11-30 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna remissvaret som Uddevalla kommuns svar. 

Ärendebeskrivning 

Tre särskilt sammanfattande punkter i remissvaret är: 
 Bohusbanan och Lysekils banan bör uppnå normenligt underhåll och funktion av 

Trafikverket. 
 Staten bör möjliggöra OPS lösningar och/eller annan externfinansiering för 

snabba stora projekt. 
 Göteborgs hamn skall fördubbla mängden gods vilket kan underlättas med 

Uddevalla hamn 
 
Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål 

Särskilda kompletterande kommentarer; 

 
1.3.5 EU:s gemensamma transportpolitik 

Som brist beskrivs den gränskryssande verksamheten till Norge. Svenska staten bör på 
samma sätt som Öresundsbrons tillkomst, ge förutsättningar för initiativ utanför dagens 
kölista i Nationell Transportplan, att bidra till ökad framgång i både gods och 
persontransporter. 
Uddevalla kommun vill framhålla att staten måste se helheten av transportkorridoren 
mellan Göteborg och Oslo. Omfattande transporter sker i Västsveriges hamnar vad 
gäller sjöfart, vägtransporter via E6 och begränsade godstransporter på järnväg via 
Dalsland. Genom att belysa sambandet mellan transportslagens intermodala samverkan, 
kan effektivare transporter och miljösmartare effekter uppnås.  
För att uppnå en bättre helhetsförståelse måste även Bohusbanan och behovet av 
OECD:s rekommendation om en höghastighetsförbindelse, som knyter ihop Oslo med 
Göteborg införlivas. Detta holistiska synsätt förstärker de olika TEN-T trafikslagen till 
en helhetslösning och skapar klimatsmarta, snabba och effektiva transporter för gods 
och människor mellan länderna. 
 

2.1.2 Prognoser för personresande 

Trafikprognosresultaten baseras på vedertaget och nationellt beräknande. Vid 
gränskryssande persontransporter, i detta fall Oslo- Göteborg, bör beräkningsformerna 
kompletteras. I området mellan Oslo och Göteborg kommer det fram till 2060, att växa 
fram ett nytt Oslo, ca 700–800 000 invånare enligt SCB. 
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Resandet på järnväg antas i remissen öka ännu mer, till 2040 antas alltså resandet öka 
med drygt 50%. I förslaget till NTP utpekas gränskryssande järnväg, om än svagt 
beskrivet som en brist. Området Oslo- Göteborg bör särskilt studeras utifrån 
samhällsekonomiska effekter, lönsamhet och behov av gränskryssande verksamhet. 
 
2.2.2 Godstransporter; Prognoser för godstransporter 

I Trafikanalys, Trafikverkets samhällsekonomiska analys samt SCB:s rapporter, 
hanterade Göteborgs hamn cirka 40,6 miljoner ton 2018 vilket motsvarar 28,9 % av all 
godshantering som sker i Sverige. År 2040 hanteras troligtvis 52 miljoner ton, en 
ökning med 11,4 miljoner. 
Det innebär att Göteborgs hamn skall öka godshanteringen från 40,6 miljoner ton till 
81,2 miljoner ton. Gods mängden 40,6 miljoner ton per år motsvarar 1,6 miljoner 
lastbilstransporter per år eller 317 lastbilar per timme, dygnet runt vilket skall 
fördubblas i Göteborg till 2060.  
Uppskattningsvis hanteras 50 % av allt gods i hamnarna i Göteborg med lastbil vilket 
innebär att fördubblade godsmängder också fördubblar lastbilstrafiken in och ut ur 
hamnen i Göteborg. Är proportionerna oförändrade mellan trafikslagen kommer också 
järnvägstransporterna att fördubblas vilket inte är möjligt på grund av stora utmaningar 
och brister i järnvägsinfrastrukturen i hela Sverige. 
 
Vid antagandet att Göteborgs hamn fördubblar sitt tonnage antas också att dagens 
lastbilstrafik mellan Göteborgs hamn och Norge kan öka från 2500 fordon per dygn till 
4171 fordon per dag eller 1,5 miljoner lastbilar på E6.  
 
Ur Uddevalla kommuns rekommendationer, bör sjöfartssatsningar gynna 
klimatförbättringar och omlastning av gods från väg till sjöfart. Lösningar finns genom 
utvecklandet av Inre vattenvägar och att Göteborgs hamn bygger funktionell samverkan 
med Uddevalla hamn som komplementär nod. Åtgärder som minskar Göteborgs hamns 
kapacitetsutmaningar och ger betydande CO2 minskningar kring Göteborg och 
transportkorridoren E6, behöver prioriteras. 
 
3. Behov i det nationella och internationella perspektivet 

3.1.2 Stråk 2: Göteborg-Stockholm-Oslo 

3.1.3 Stråk 3: Norge-Göteborg-Malmö-kontinenten 

Trafikverket rekommenderas att öka tydligheten kring lösningar som inkluderar 
helheten i Västsveriges två TEN-T korridorer. Den ena TEN-t korridoren är en högt 
trafikerad transportväg, dvs E6 som kroppspulsåder för transporter. Den andra TENT-T 
korridoren är en godsjärnväg över Dalsland och Kornsjö med ca fyra godståg per dygn. 
För att kunna beskriva rätt förutsättningar och behov, måste den omfattande ökande 
gods kapaciteten sättas i ett intermodalt sammanhang, där fler hamnar i Västsverige och 
andra befintliga järnvägar, som Bohusbanans närhet till sjöfart vägas in. En TEN-T 
korridor skall kunna hantera både person och godstransporter med ett europeiskt 
internationellt perspektiv. Även Bohusbanan blir viktig i ett godsperspektiv. 
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Uddevalla hamn är Västsveriges nordligaste och största hamn, redundanshamn för 
Vänertrafiken, vilket är strategisk helt avgörande för förbättringen av de inre 
vattenvägarna, samt nationellt riksintresse avseende säkerhet och djuphamn.  
 
Avsaknaden av i Västsverige kompletterande högeffektiva omlastningsterminaler 
mellan järnväg och lastbil bidrar till att lastbilstrafiken är omfattande i Västra Götaland 
och kommet att öka ännu mer och andelen utländska lastbilar är mycket stor.  
Här kan Nationella transportplanens prioriteringar förtydligas, så att utvecklingen av 
Skandiahamnen kan förädla transportlogistiken genom inlemmandet av Uddevalla hamn 
och inrättandet av en utvecklad Inre vattenväg, IVV, dvs godspendel direkt mellan 
hamnarna. Med Trafikanalys siffror, minskas lastbilstrafiken ut ur Göteborgs hamn med 
0,8 miljoner fordon per år. 
 
En förstärkt för Göteborgs hamn och koppling till en kompletterande hamnterminal och 
transportnod i Uddevallas hamn, tillgodoser industrins ökade godstransportbehov, samt 
en avlastning av Västsveriges landbaserade infrastruktur.  
 
3.2 Personresor- viktiga stråk för långväga persontrafik 

3.2.3 Stråk 3: Oslo-Göteborg-Köpenhamn 

Internationella erfarenheter och även Trafikverkets egna analyser, visar ganska entydigt 
hur tågets färdmedelsandel kan öka med kortare restid. Tågets färdmedelsandel 
gentemot flyg uppgår normalt till cirka 50–60 procent om det tar kring 3:30 att resa med 
tåg. Vid en restid kring 2:30 har tåget cirka 75–80 % marknadsandel och om restiden är 
kring två timmar är tågets marknadsandel cirka 90–100 procent. De få flygresor som i 
så fall kan finnas kvar är i princip bara transitresor. Figuren på nästa sida visar hur 
andelarna för tåg och flyg kan variera beroende på restid, med dessa två avvikelser som 
exempel. 
Det finns dock andra aspekter som också behöver vägas in t ex jämförelse av antal 
avgångar utbud, punktlighet och pris. Om tågrestiden är kring tre timmar och det även 
är många tågavgångar, samt om tåget har bra punktlighet kan tåget nå ca 80 %, trots att 
restiden är kring tre timmar. Så är exempelvis fallet på sträckan Milano – Rom där tåget 
har ökat tåg/flygandelen när restiden minskat och antalet tågavgångar ökat kraftigt och 
det blivit två konkurrerande operatörer. 2007 var andelen 30 %, men ökade 2008 till 42 
% när restiden minskade och sedan till 78 % 2018, trots att restiden 2018 var strax över 
tre timmar. Det motsatta gäller för sträckan Frankfurt – Bryssel med en restid på ca 
3:15. Den låga punktligheten (ca 75–80 %) och ett litet turutbud medför att flyg istället 
har en färdmedelsandel på ca 65 % och tågets andel är ca 35 %.  

Berörda långväga reserelationer  
Det har antagits att pågående utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Sarpsborg är 
färdigställt, än så länge uttryckt av norska staten som obestämbar tid, men hypotetisk 
2045.  Det medför att tågrestiden mellan Oslo och Göteborg minskar från ca 3:40 till ca 
3:10. Med den av OECD rekommenderade höghastighetsförbindelsen, antas tågrestiden 
mellan Oslo och Göteborg minska till ca 60 minuter. Eftersom restiden minskar så 
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kraftigt blir det även möjligt att korta restiden Oslo – Stockholm och Oslo – 
Skåne/Köpenhamn. För Oslo – Stockholm krävs tågbyte i Göteborg, men restiden 
bedöms ändå hamna på ca 4:20, vilket är ca en timme kortare en snabbaste 
tågförbindelse via Värmland. För Oslo – Köpenhamn bedöms restiden bli ca 3:40 
jämfört med ca 5:45 utan höghastighetståg.   
 
Slutsatsen är en rekommendation, att i kommande utveckling, arbeta för investeringar 
som ger förväntad effekt för långväga resor för persontrafiken. 
 
4 Åtgärder som påverkar användningen av transportsystemet. 

4.1 Åtgärder inom samhällsplaneringen 

4.1.1 Befintliga uppdrag 

Med en mycket komprimerad sammanfattning av Trafikanalys, Trafikverkets 
samhällsekonomiska analys samt SCB:s statistiska material beskrivs utvecklingen 
nedan; 
Sverige och Norge är belägen på Skandinaviska halvön och är helt beroende av 
sjötransporter. Godstransporterna till sjöss i Sverige 2018 var 179 miljoner ton och 2040 
beräknas till 216 miljoner ton och kommer att fördubblas 2060 till 360 miljoner ton 
varav 234 miljoner ton beror på Sveriges befolkningsutveckling och resterande 126 ton 
på globalhandel och tillväxt i Asien, Afrika och Sydamerika samt en liten eller 
oförändrad ökning i Europa, Nordamerika och Oceanien. 
 
Det innebär att Göteborgs hamn skall öka godshanteringen från 40,6 miljoner ton till 
81,2 miljoner ton. Gods mängden 40,6 miljoner ton per år motsvarar 1,6 miljoner 
lastbilstransporter per år eller 317 lastbilar per timme, dygnet runt vilket skall 
fördubblas i Göteborg till 2060. 
 
Vid antagandet att Göteborgs hamn fördubblar sitt tonnage antas också att dagens 
lastbilstrafik mellan Göteborgs hamn och Norge kan öka från 2500 fordon per dygn till 
4171 fordon per dag eller 1,5 miljoner lastbilar på E6.  
 
Trafikverkets nuvarande uppdrag och den i Nationella transportplanen beskrivna 
Skandiaporten kan nå ökad framgång genom ett ökat nyttjande av sjöfartstransporter. 
Genom en utvecklad Inre vattenväg, IVV till en kompletterande nod, Uddevalla hamn, 
förstärks Trafikverkets nuvarande uppdrag att som en del av Fehrman Belt uppgörelsen, 
utveckla konstruktiva åtgärder och miljömässiga avlastningar av gods på väg, speciellt 
kopplat till Göteborgs hamn och den utmaning som finns för att förflytta mer gods till 
sjöfart och järnväg.  
 
6. Vidmakthållande av transportinfrastrukturen 

6.1 Vidmakthållande av vägar 
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7. Utveckling 

7.6.6 Förberedande planering 

Att tydligare ge förutsättningar för Länsstyrelser att hantera planeringsprocesserna 
snabbare mottas med tacksamhet. 
 
7.6.7 Finansiering 

I tidigare Nationella transportplaner och SOU- utredningar, beskrivs möjligheter att 
pröva alternativ finansiering och externfinansiering som konkreta komplement till 
nationell transportplan. Fördelarna är många, sammanfattningsvis får svenska staten 
uppväxling av infrastrukturen, genom att privata investeringar och reseintäkter 
väsentligen ökar transportkapaciteten och minskar på den infrastruktursskuld staten 
beskriver. I NTP 2022–33 behöver skrivningarna inom området få en förstärkt 
genomförandemöjlighet. 
Med alternativ finansiering avses inte att staten lånar pengar utanför befintlig 
transportplansbudget, utan externfinansiering, vilken återbetalas via biljettintäkter och 
andra bidrag. 
 
7.11.2 Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB 

Uddevalla kommun rekommenderar staten att fler pågående initiativ om stora 
infrastrukturprojekt, med ambition om OPS-lösning och/eller statens deltagande, kan 
ges möjlighet till bidrag. I annat fall begränsas utvecklingskraften. 
 
7.12 Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning 

Uddevalla kommun rekommenderar staten att tydliggöra fortsatt utredning av 
briststråket Göteborg-Oslo, med en holistisk insats som belyser sjöfartsförutsättningar, 
E6, samtliga järnvägsförbindelser och även den av OECD rekommenderade 
höghastighetsförbindelsen Oslo-Göteborg. 
 
Som brist beskrivs den gränskryssande verksamheten till Norge mycket nedtonat. 
Svenska staten bör på samma sätt som Öresundsbrons tillkomst, ge förutsättningar för 
initiativ utanför dagens kölista i Nationell Transportplan, att bidra till ökad framgång i 
både gods och persontransporter. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef, Hållbar Tillväxt 
 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Trafikverket 
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Handläggare 

Anders Brunberg, Chef Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 60 61 
anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Uddevalla Kommun särskilda inlägg till 

Infrastrukturdepartementet avseende inre vattenvägar i 

Nationell Trafikplan 2022-2033 

Sammanfattning 

I nuvarande arbete med Trafikverket avseende godspendel och farledsförbättring, samt 
på anmodan av Infrastrukturs departementet görs ett direkt inlägg, för att kunna möta 
den sjöfartsutveckling och de pågående projekten kring Skandiaporten i Göteborgs 
hamn i Nationell transportplan 2022–2033.  
Detta inspel har tagit sin utgångspunkt i hur den beslutade satsningen på Skandiaporten 
kan nå ökad framgång, genom ett ökat nyttjande av sjöfartstransporter, Inre vattenvägar, 
IVV till en kompletterande nod, Uddevalla hamn.  
Inspelet har hållits ihop av Kommunledningskontoret, tillsammans med Uddevalla 
hamn och konsultativa kompetenser kopplade till infrastrukturs utveckling i kommunen. 
Genom en förädling och utveckling av en transportnod i Uddevalla kopplat till 
Göteborgs hamn, förstärks förutsättningarna för effektivare terminalhantering och ökad 
snabb godshantering, vilket gynnar svensk exportindustri och importkapaciteten till 
Skandinavien. 
Uddevalla kommun har tillsammans med Uddevalla hamn ansökt om förbättrad farled 
till Trafikverket. Den tillsammans med Göteborgs hamn initialt planerade godspendeln 
direkt mellan hamnarna, kommer kunna minska lastbilstrafiken ut ur Göteborgs hamn 
med 0,8 miljoner fordon per år. 
 
Uddevalla kommun beskriver i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, både 
nuvarande brister, kopplat till nationell transportplan, förslag till väsentligt förbättrad 
transportinfrastruktur och miljöförbättrande lösningar, samt kommande behov i 
Uddevalla hamn, som ger en framgångsrik avlastning av Västsveriges landbaserade 
infrastruktur.  
 
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att översända 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som ett särskilt inlägg till 
infrastrukturdepartementet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-14 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att skicka kommunledningskontorets tjänsteskrivelse som ett särskilt inlägg till 
infrastrukturdepartementet. 

Ärendebeskrivning 

På anmodan skickas ett särskilt inspel från Uddevalla kommun; 
 

Särskilt inspel till nationell transportplan 2022-2033  

I nuvarande arbete med Trafikverket avseende Godspendel och farledsförbättring, samt 
på anmodan av Infrastrukturs departementets handläggare Helena Braun Thörn, görs 
detta direkta inspel, för att kunna möta den sjöfartsutveckling och de pågående 
projekten kring Skandiaporten i Nationell transportplan 2022–2033. Som bilagor 
medföljer Uddevalla kommuns remissvar Nationell Transportplan, samt ansökan brist i 
allmän farled, båda kopplade till Trafikverkets handläggning. 
 
Uddevalla hamn är Västsveriges nordligaste största hamn, redundanshamn för 
Vänertrafiken, vilket är strategisk helt avgörande för förbättringen av de inre 
vattenvägarna, samt nationellt riksintresse avseende säkerhet och djuphamn.  
 
Vi anhåller om att projektet ”nybyggnad av Uddevalla Hamnterminal” ingår i NTP 
2022-33, med särskild hänsyn tagen till angelägenheten för Västsverige och med fokus 
utveckling Göteborgs hamn och Skandiaporten. En förstärkt koppling till en 
kompletterande hamnterminal i Uddevalla som transportnod, tillgodoser industrins 
ökade godstransportbehov, samt en avlastning av Västsveriges landbaserade 
infrastruktur. 
 
Då regeringen nu har utökat nationell samordnares arbetsuppgifter med etablering av så 
kallade ”Gröna korridorer” vill vi anmäla vårt intresse från Uddevalla kommuns sida att 
medverka även i detta projekt med projektering av en tänkt Grön korridor mellan 
Uddevalla och Osloområdet, med utgångspunkt från följande; 
 
• En IVV mellan Uddevalla Hamn och Göteborgs Hamn kan fungera som 

intern transit enligt ISPS regelverk utan att belasta landbaserad 
infrastruktur och kan byggas ut till lämplig kapacitet genom turtäthet och 
antal  IVV-fartyg som drivs med fosilfritt bränsle. 

• Uddevalla Hamn som högeffektiv transportnod, digital, automatiserad 
samt fosilfri, genererar effektiva omlastningar till fosilfritt fartyg med 
lämpligt djupgående för angöring av hamn i inre delen av Oslofjorden. 

• Uddevalla Hamns infrastruktur är ej lika tungt belastat som Göteborgs 
Hamns för vidare tågtransporter i Sverige. 
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• Uddevallas Hamn har även kapacitet att ta emot större oceangående 
tonnage och kommer att som nod ha möjlighet till uppställning av 
transitgods. 

 
Detta projekt stödjer TEN-T ambitionerna angående transportkorridor mellan Oslo och 
Göteborg utan att ytterligare belasta landbaserad infrastruktur i Göteborgsregionen. 
Beskrivningarna tar sin utgångspunkt i hur den beslutade satsningen på Skandiaporten 
kan nå ökad framgång, genom ett ökat nyttjande av sjöfartstransporter, Inre vattenvägar, 
IVV till en kompletterande nod, Uddevalla hamn. Detta förstärker Trafikverkets 
nuvarande uppdrag, att som en del av Fehrman Belt uppgörelsen, dvs att utveckla 
konstruktiva och miljömässiga avlastningar av gods på väg, speciellt kopplat till 
Göteborgs hamn och den utmaning som finns för att förflytta mer gods till sjöfart och 
järnväg.  
Beskrivningarna tar också sin utgångspunkt i Statens utveckling av Inre vattenvägar, 
IVV och att avlasta vägnätet, förstärka de positiva miljöeffekterna av en omflyttning till 
gods direkt mellan Göteborg och Uddevalla sjövägen, samt dess förutsättningar att 
hantera ökade godsmängder både vad gäller import och exportgods. Beskrivningen 
kommer därför också innefatta konkreta investeringsbehov som NTP 2022 - 2033 
behöver ta ställning till vad gäller en infrastrukturutveckling som förstärker framgången 
av Skandiaporten. 
 
Ökade Godstransporter- Ökade godsvolymer  

Befolkningsutvecklingen i Göteborg, Bohuslän, Dalsland, Östfold och Oslo är kraftfull 
och år 2019 den 1 januari var det 2 003 674 personer. Beräknad ökning till år 2040 
bedöms vara 2 383 727 personer, vilket är en ökning med 19 % på 22 år ,vilket 
motsvarar en årlig ökningstakt på 0,9 % per år.  
Mellan år 2040 och år 2060 ökar befolkningen med ytterligare 15 % till 2 741 286 
personer. Detta innebär att befolkningen i området mellan år 2019 – 2060, ökar med 
totalt 737 612 personer (+37 % ) vilket motsvarar ett nytt Oslo i storleksordning.  
Sverige och Norge är belägen på Skandinaviska halvön och är helt beroende av 
sjötransporter. Godstransporterna till sjöss i Sverige 2018 var 179 miljoner ton och 2040 
beräknas till 216 miljoner ton och kommer att fördubblas 2060 till 360 miljoner ton 
varav 234 miljoner ton beror på Sveriges befolknings- utveckling och resterande 126 
ton på globalhandel och tillväxt i Asien, Afrika och Sydamerika samt en liten eller 
oförändrad ökning i Europa, Nordamerika och Oceanien. 
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Diagram. Total mängd god i svenska hamnar 1997 – 2060 för svenska behov i miljoner 
ton. Källa: SCB och Trafikanalys. 
 
Göteborgs hamn hanterade cirka 40,6 miljoner ton 2018 vilket motsvarar 28,9 % av all 
godshantering som sker i Sverige. År 2040 hanteras troligtvis 52 miljoner ton, en 
ökning med 11,4 miljoner ton. Det innebär att Göteborgs hamn skall öka 
godshanteringen från 40,6 miljoner ton till 81,2 miljoner ton.  
 
Gods mängden 40,6 miljoner ton per år motsvarar 1,6 miljoner lastbilstransporter per år 
eller 317 lastbilar per timme, dygnet runt vilket skall fördubblas i Göteborg till 2060.  
 
Uppskattningsvis hanteras 50 % av allt gods i hamnarna i Göteborg med lastbil vilket 
innebär att fördubblade godsmängder också fördubblar lastbilstrafiken in och ut ur 
hamnen i Göteborg. Är proportionerna oförändrade mellan trafikslagen kommer också 
järnvägstransporterna att fördubblas vilket inte är möjligt på grund av stora utmaningar 
och brister i järnvägsinfrastrukturen i hela Sverige. 
 
Vid antagandet att Göteborgs hamn fördubblar sitt tonnage antas också att dagens 
lastbilstrafik mellan Göteborgs hamn och Norge, kan öka från 2500 fordon per dygn till 
4171 fordon per dag eller 1,5 miljoner lastbilar på E6.  

Aktivitet 2018 Prognos 2040 Andel i Sverige 

Containerhantering 800 000 TEU 1 600 000 TEU 50 % 

Ro/Ro 550 000 enheter 1 100 000 
enheter  

17 % 

Energi 23,7 miljoner 
ton 

23,7 miljoner ton 32 % 

Bilar 250 000 fordon 500 000 fordon 29 % 

Gods över kaj 40,9 miljoner 
ton 

80 miljoner ton 23 % 
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Resenärer 1,6 miljoner 3,0 miljoner 6 % 

Anlöp 6 236 stycken 12 472 stycken 8 % 
 
Tabell. Godshantering i Göteborgs hamn och hamnens andel av godshanteringen i 
Sverige. Rapport Tüv Süd . Interreg Större region på riktigt. 
 
Halden, Sarpsborg och Skien har begränsat djupgående för fartyg med 5 meters djup. 
Detta hindrar hamnarna från att växa internationellt. Fredriksstad, Oslo, Drammen, 
Larvik och Porsgrunn har möjlighet för fullt djupgående men hamnarna är små och det 
är också begränsande för ökade godsvolymer. Det innebär att Göteborgs hamn även i 
framtiden är och förblir viktig för Norge.  
 
Däremot är avsaknaden av i Västsverige kompletterande högeffektiva 
omlastningsterminaler mellan sjöfart, järnväg och lastbil stor. Denna avsaknad av fler 
kopplingar mellan Göteborgs hamn som porten in och ut i Sverige, kombinerat med 
utvecklad sjöfartslogistik, bidrar till att lastbilstrafiken är omfattande i Västra Götaland. 
Antalet lastbilar kommer därmed att öka ännu mer och andelen utländska lastbilar är 
fortsatt mycket stor. 
Här kan transportsystemet kopplat till utvecklingen av Skandiahamnen förädla 
transportlogistiken genom inlemmandet av Uddevalla hamn och inrättandet av en 
utvecklad Inre vattenväg, IVV, dvs den initialt planerade godspendeln direkt mellan 
hamnarna, kunna minska lastbilstrafiken ut ur Göteborgs hamn med 0,8 miljoner fordon 
per år. 
 
Miljöpåverkan-Miljönytta  

Det finns betydande transportfördelar att skicka mer inrikes gods på sjön för att minska 
luftföroreningar och trafikkaos i Göteborg. Göteborgs hamn lastar av och på 456 000 
TEU på järnväg.  
Om alla Göteborgs 772 300 TEU hanteras landvägen, motsvaras det av 8 581 godståg 
eller 27 godståg om dagen med miljövänligt och trafiksäkra transporter, men 
järnvägssystemets kapacitetsproblem förhindrar denna överflyttning och antalet lastbilar 
blir fler, vilket påverkar miljön och belastad logistik på vägarna.  
För att klara av en minskad miljöpåverkan förstärks i stället den Inre vattenvägen direkt 
mellan Göteborgs hamn och Uddevalla Hamn, vilket minskar belastningen på 
lastbilstransporter med 800 000 transporter och 228 650 ton CO2 reduceringen blir 
omfattande vad gäller förbättring.  
 
Vi både tror och hoppas att Uddevallas roll är att ännu mer kunna identifiera hur en grön 
korridor konkret kan utvecklas. Förutom avlastandet av vägtransport och direkt 
omlastning till godspendel från Göteborgs hamn, kan Uddevalla hamns intermodala 
förutsättning att optimera transportslagen för kunder förstärkas. Hamnen med dess 
intilliggande nya industriområden genomför idag två olika förstudier, under namnen 
Nollemissions hamn och Port SoHy. Båda förstudierna baseras på ny energiteknik, 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

6(10) 

2022-02-14 Dnr KS 2022/ 

  

 

 

 

nollutsläpp och ambition om etablering av vätgasproduktion i direkt anslutning till nya 
hamnen. 
 
Göteborgs luft är ofta får mätvärden som indikerar ohälsosamhet på grund av den 
massiva trafiken till och från Göteborgs hamn. Med en godspendel mellan Göteborgs 
hamn och Uddevalla hamn utmanas inte heller det kraftigt överbelastade järnvägsnätet i 
Göteborgsområdet och kapacitetsbristen på rangerbangårdarna.  
Reduktionen av diesel för lastbilarna är 269 miljoner liter vilket leder till minskade 
utsläpp av klimatgasen CO2 motsvarande 228 650 ton. Motsvarande transport med 
godspendel med 45 lastbilar avger 953 kg/CO2 per tur och som ersätts med 17 777 turer 
16 941 ton CO2 motsvarande 7 % av lastbilarnas utsläpp. Godspendeln kan minska 
utsläppen för godstransporter med 93 %. 
 
Uddevalla hamn planerar en ny hamn, Västra hamnen, där transportlogistik är väsentlig 
för hamnen. Hamnen öppnar 2024–2025. Förutsättningarna för en nollemissionsbaserad 
verksamhet prioriteras i området. Två förstudier, en avslutad och en pågående ger 
riktning för att etablera vätgasproduktion och energilagring, vilket stödjer införandet av 
en godspendel med framdrift via ny energiform. 
 
Förutsättningar för ökad import och export  

Godstransporter mellan Sverige och Norge är omfattande med totalt 11 050 000 ton 
motsvarande 690 625 lastbilstransporter per år eller 2 158 lastbilar per dag. Antalet 
utländska lastbilar mellan Norge och Sverige är 421 094 stycken. Totalt transporteras 50 
% av allt gods till och från Norge via transportkorridoren med ett varuvärde på 12 
miljarder kronor per år. Tillkommande transporter är transitgods, det vill säga sådant 
gods som inte lastas om i Göteborg utan kommer in i Sverige för vidare transport direkt 
till Norge. Uppskattningsvis motsvarar det 4 miljoner ton fördelat på 231 000 
lastbilstransporter.  
 
Sverige och Norge är exportberoende länder som också har en omfattande import av 
produkter. Totalt lossas och lastas 54,8 miljoner ton mellan Oslo och Göteborg varav 
45,8 miljoner ton transporteras till eller från hamnarna med lastbil vilket är 8 943 
lastbilstransporter per dag.  
 
Logiskt är också att lastbilstrafiken ökar som konsekvens av ökade godsvolymer. Varje 
dag skall 19 247 lastbilar transportera gods ut och in och i Västra Götaland till och från 
övriga Sverige. Under ett år ankommer och avgår 5,8 miljoner lastbilar i Göteborg 
vilket motsvarar en kö på 104 521 kilometer 2,6 varv runt jorden.  
Ett allvarligt problem är att godsvolymerna fördubblas till år 2060 vilket innebär att 
Göteborg kommer att hantera 36 292 lastbilar per dag motsvarande en längd av 653 km 
Göteborg – Trondheim. Kön är alltså 1 km per minut vilket kräver en medelhastighet på 
60 km/h och detta är inte tillåtet i storstäder varför en trafikinfarkt är ett faktum. Om 
man idag har trafikproblem 5 timmar om dagen förlängs det till 8 timmar om dagen i 
Göteborg.  
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Motåtgärd är överflyttning av lastbilar till järnväg och omflyttning av gods från 
Göteborgs hamn till Uddevalla och Brofjorden. Terminalkostnaden är cirka 40 % av den 
totala transportkostnaden i en intermodal transportkedja och lastbilen står för 30 % och 
en längre järnvägstransport för 30 %. Därför är det viktigt att effektivisera terminalerna 
eftersom hanteringen är dyr. En låg terminalkostnad innebär att mer gods kommer att 
flyttas över till järnväg och att de lönsamma transportavstånden med lastbil minskar 
betydligt vilket också är miljövänligt.  
 
Med effektivare terminaler kan 50 % av alla lastbilstransporter flyttas över till järnväg 
eller sjöfart. Antalet lastbilar mellan Oslo, Alnabru och Göteborgs hamn 300 km är 
minst 2 082 stycken per dag med en transporttid på 4:45 och energiförbrukningen är 
120 liter diesel. Driftskostnaden antas vara 700 kronor per timme vilket innebär att en 
lastbilstransport mellan Oslo och Göteborg kostar 3 325 kronor cirka 207 kr/ton (0,69 
kr/tkm). Klimatkostnaden för lastbilstransporten är 3,63 kr/tkm vilket motsvarar 17 424 
kr mellan Oslo – Göteborg som är avgiftsfritt och klimatpåverkande.  
Norges hamnar genererar 15 miljoner ton gods per år och därmed även 12,5 miljoner 
ton på lastbil vilket motsvarar 2 448 lastbilstransporter per dag. I Norge är 54 % 
nationell trafik och 46 % i transportkorridoren mellan Norge och Sverige. Genom en 
förädling och utveckling av en transportnod i Uddevalla kopplat till Göteborgs hamn, 
förstärks förutsättningarna för effektivare terminalhantering och ökad snabb 
godshantering, vilket gynnar svensk exportindustri och importkapaciteten till 
Skandinavien. 
 
Utbyggnad av Uddevalla Hamnterminal 

Stabila godsvolymer och hållbar utveckling 
Uddevalla Hamnterminal fokuserar övergripande på att öka både antalet kunder och 
även nya större godsvolymer över hamnen. Att systematiskt arbeta med möjliggörandet 
av industrietableringar i eller i närhet av hamnområdet fortsätter.  
Arbetet med att bredda kundbasen samt att löpande genomlysa aktuella affärer behövs 
för att långsiktigt säkerställa framtida affärer samt att bli en attraktiv partner. Att 
tillsammans med kunder finna lösningar som är fördelaktigt för alla parter stärker inte 
bara hamnen utan även kunder. 
 
I begreppet hållbar utveckling ligger inte bara att Uddevalla Hamnterminal skall 
utvecklas med god lönsamhet för att långsiktigt vara en attraktiv leverantör utan även att 
bolaget tillsammans med hamnens kunder och leverantörer skall utvecklas på ett 
miljömässigt hållbart sätt. 
Arbetet med att etablera nya kunder på Fröland har påbörjats i och med att en hall för 
lagring av bioenergi byggs på området. Hallen arrenderas på långt kontrakt av en 
pelletsimportör. Det är en ny hantering och ett nytt godsslag i hamnen där pellets ev. 
kan vara aktuellt för både export och import. 
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Ett nytt upplägg med direkttransporter av främst svenska pappersprodukter för export 
till USA:s ostkust har startat upp. Det är ett längre kontrakt med linjetrafik som ev. kan 
generera ytterligare gods från och till svensk papper- och stålindustri på sikt. 
 
Utveckla nya hamn- & terminalområden 
I syfte att få en hållbar utveckling samt stabila godsvolymer måste vi utveckla befintliga 
och nya hamnområden långsiktigt. I den nuvarande Sörvikshamnen har steg redan tagits 
i form av investering i nya kranar och förbättring av kajer. För att bättre möta nuvarande 
och framtida kunders behov behövs insatser göras på järnvägssidan. Detta för att göra 
hamnen attraktiv som utskeppningshamn och inte bli en flaskhals för spårbunden trafik. 
Magasin behöver utvecklas för att vi skall attrahera nya volymer över kaj.  
I upptagningsområdet finns en ytterligare stor potential av pappersvolym som kan 
exporteras via Uddevalla hamn till direktdestinationer runt om i världen på ett hållbart 
sätt. 
 
På Fröland ligger en stor del av det framtida utvecklingsområdet där flertal intressenter 
redan har visat att de vill etablera verksamhet och utvecklas ihop med hamnen och 
Uddevalla. Nya etableringar är generellt möjliga först från 2025/2028, intilliggande 
industriområden har påbörjat exploatering. Uddevalla Hamnterminal kommer 
tillsammans med kommunen planlägga samt säkra etableringar.  
Det handlar både om att flytta godsvolymer från inre hamnområden samt etablera nya 
kunder och volymer. Detta är ett arbete som måste drivas aktivt, med miljöfokus och 
med långsiktighet för att nå framgång. 
  
Investeringsbehov Projekt Fröland 
I syfte att utveckla Uddevalla Hamn till en effektiv transportnod och omlastningshamn 
till en robust sammarbetshamn till Göteborgs Hamn med dess förväntade ökning av 
godsvolymer p g a Skandia Porten, som en redundanshamn till Vänerhamnarna och som 
partner till Västsveriges näringsliv planerar Uddevalla Kommun en ny hamnterminal i 
Fröland.  
För att kunna hantera de förväntade godsvolymerna som regeringens särskilda satsning 
på sjöfart kommer att ge krävs ökade resurser med avseende på kajkapacitet, 
lasthanteringsutrustning, uppställnings/lagerytor, omlastningsfaciliteter, eventuella 
förbättringar av befintlig farled och ny infrastruktur (järnväg och väg) inklusive IVV-
förbindelse med Göteborgs Hamn (via Stenungssund  samt Wallhamn). 
Särskild vikt kommer att läggas vid att skapa en miljöeffektiv hamn med avseende på 
elektrifiering, digitalisering, automatisering samt koldioxidneutralitet och med robust 
potential för omlastning/lagring av intermodala transportenheter. 
 
Brister kopplade till förslag nationell transportplan 2022-33, samt förslag på 

åtgärder  

3. Behov i det nationella och internationella perspektivet 

3.1.2 Stråk 2: Göteborg-Stockholm-Oslo 

3.1.3 Stråk 3: Norge-Göteborg-Malmö-kontinenten 
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Trafikverket rekommenderas att öka tydligheten kring lösningar som inkluderar 
helheten i Västsveriges två TEN-T korridorer. Den ena TEN-t korridoren är en högt 
trafikerad transportväg, dvs E6 som kroppspulsåder för transporter. Den andra TENT-T 
korridoren är en godsjärnväg över Dalsland och Kornsjö med ca fyra godståg per dygn. 
För att kunna beskriva rätt förutsättningar och behov, måste den omfattande ökande 
gods kapaciteten sättas i ett intermodalt sammanhang, där fler hamnar i Västsverige och 
andra befintliga järnvägar, som Bohusbanans närhet till sjöfart vägas in. En TEN-T 
korridor skall kunna hantera både person och godstransporter med ett europeiskt 
internationellt perspektiv. Även Bohusbanan blir viktig i ett godsperspektiv. 
Uddevalla hamn är Västsveriges nordligaste största hamn, redundanshamn för 
Vänertrafiken, vilket är strategisk helt avgörande för förbättringen av de inre 
vattenvägarna, samt nationellt riksintresse avseende säkerhet och djuphamn.  
 
Avsaknaden av i Västsverige kompletterande högeffektiva omlastningsterminaler 
mellan järnväg och lastbil bidrar till att lastbilstrafiken är omfattande i Västra Götaland 
och kommet att öka ännu mer och andelen utländska lastbilar är mycket stor.  
Här kan Nationella transportplanens prioriteringar förtydligas, så att utvecklingen av 
Skandiahamnen kan förädla transportlogistiken genom inlemmandet av Uddevalla hamn 
och inrättandet av en utvecklad Inre vattenväg, IVV, dvs godspendel direkt mellan 
hamnarna. Med Trafikanalys siffror, minskas lastbilstrafiken ut ur Göteborgs hamn med 
0,8 miljoner fordon per år. 
En förstärkt för Göteborgs hamn och koppling till en kompletterande hamnterminal och 
transportnod i Uddevallas hamn, tillgodoser industrins ökade godstransportbehov, samt 
en avlastning av Västsveriges landbaserade infrastruktur.  
 
 4 Åtgärder som påverkar användningen av transportsystemet. 

4.1 Åtgärder inom samhällsplaneringen 

4.1.1 Befintliga uppdrag 

Med en mycket komprimerad sammanfattning av Trafikanalys, Trafikverkets 
samhällsekonomiska analys samt SCBs statistiska material beskrivs utvecklingen 
nedan; 
Sverige och Norge är belägen på Skandinaviska halvön och är helt beroende av 
sjötransporter. Godstransporterna till sjöss i Sverige 2018 var 179 miljoner ton och 2040 
beräknas till 216 miljoner ton och kommer att fördubblas 2060 till 360 miljoner ton 
varav 234 miljoner ton beror på Sveriges befolkningsutveckling och resterande 126 ton 
på globalhandel och tillväxt i Asien, Afrika och Sydamerika samt en liten eller 
oförändrad ökning i Europa, Nordamerika och Oceanien. 
Det innebär att Göteborgs hamn skall öka godshanteringen från 40,6 miljoner ton till 
81,2 miljoner ton. Gods mängden 40,6 miljoner ton per år motsvarar 1,6 miljoner 
lastbilstransporter per år eller 317 lastbilar per timme, dygnet runt vilket skall 
fördubblas i Göteborg till 2060. 
Vid antagandet att Göteborgs hamn fördubblar sitt tonnage antas också att dagens 
lastbilstrafik mellan Göteborgs hamn och Norge kan öka från 2500 fordon per dygn till 
4171 fordon per dag eller 1,5 miljoner lastbilar på E6.  
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Trafikverkets nuvarande uppdrag och den i Nationella transportplanen beskrivna 
Skandiaporten kan nå ökad framgång genom ett ökat nyttjande av sjöfartstransporter. 
Genom en utvecklad Inre vattenväg, IVV till en kompletterande nod, Uddevalla hamn, 
förstärks Trafikverkets nuvarande uppdrag att som en del av Fehrman Belt uppgörelsen, 
utveckla konstruktiva åtgärder och miljömässiga avlastningar av gods på väg, speciellt 
kopplat till Göteborgs hamn och den utmaning som finns för att förflytta mer gods till 
sjöfart och järnväg.  
 
7.12 Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning 

Uddevalla kommun rekommenderar staten att tydliggöra fortsatt utredning av 
briststråket Göteborg-Oslo. Genom en holistisk bristutredning som belyser 
sjöfartsförutsättningar, E6, samtliga järnvägsförbindelser och även den av OECD 
rekommenderade höghastighetsförbindelsen Oslo-Göteborg, kan bästa optimala 
framtida förutsättningar belysas. 
 
Sammanfattande slutsats  

EU har beslutat i det 4:e järnvägspaketet att mer gods skall upp på järnvägen och färre 
lastbilar ska köra på vägarna.. Långsamma miljöförstörande transporter på land skapar 
ekonomiska förluster för företag och samhälle på grund av minskade marknader och 
höga transportkostnader. 
 
Uddevalla kommun bygger nu en ny hamn, vilken skall utveckla den komplementära 
infrastrukturen IVV, till en vad vi hoppas, ökad framgång. 
Investeringar i framtidens infrastrukturlösningar måste påbörjas redan nu för att inte 
hindra den nödvändiga omställning som måste göras. Detta för att Svensk industri och 
framtida generationers välstånds skall ha förutsättningar att fortsätta utvecklas i positiv 
riktning. Den landbaserade infrastrukturen måste fullföljas i denna satsning med 
Trafikverkets stöd för intermodala systemlösningar. 
 
Vi hoppas detta särskilda inspel kan öka framgångstakten för det särskilda uppdraget att 
förflytta gods till Inre vattenvägar och ge förutsättningar för ökad klimatnytta. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef, Hållbar Tillväxt 
 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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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 2022-02-15 redovisas de beslut som har fattats på 
kommunstyrelsens delegering under perioden 2022-01-19—2022-02-15. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-15 
Förteckningar över delegationsbeslut, 2022-02-15 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



Delegationslistor miljöärenden 2022-02-15
Datumperiod: 2022-01-19 - 2022-02-15

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

VARVET 2 2022-01-28

KS.2022.8

Registrering av livsmedelsanläggning

Beslut Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelsinspektör, KS § 14: DB

Livsmedelsinspektör

Antal ärenden 1

2022-02-15 Sida 1 av 1



Delegationslistor bygg 2022-02-15
Datumperiod: 2022-01-19 - 2022-02-15

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

GUSTAVSBERG 1:24 2022-01-24

KS.2021.1342

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, bodetablering

Slutbesked enkla åtgärder Bygglovshandläggare, KS § 11: SLUTB

Bygglovshandläggare

HALLA-STENBACKEN 1:89 2022-01-27

KS.2021.1221

Ansökan om marklov för ändring av marknivå

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 12: SLUTB

Byggnadsingenjör

HALLA-STENBACKEN 1:89 2022-01-27

KS.2020.3728

Ansökan om marklov för ändring av marknivå

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 13: SLUTB

Byggnadsingenjör

DALABERGSSKOLAN 3 2022-02-08

KS.2021.1320

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola; tidigare tidsbegränsat bygglov

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 17: SLUTB

Byggnadsingenjör

Antal ärenden 4

2022-02-15 Sida 1 av 1
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2022-02-15 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2022-02-15 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2021/00741 

317536 
 

2022-02-11 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr U 1.4, chef upphandlingsenheten gällande service och 
reparation på storköksservice. 

KS 
2022/00002 

317299 
 

2022-02-01 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr 19, avslag på begäran om allmän handling. 

KS 
2022/00068 

317197 
 

2022-01-27 Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 4 om 
sponsring till MHF Camping Club Västsektionen för 
MHF Camping Club Riksträff 2022, 16 000 kr. 
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2022-01-18 Dnr KS 2022/00003 

  

 

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. 317222 
Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till ingrepp i fornlämning L1970:9224, fastighet 
Svälte 1:2 
 
2022/10 
Finansrapport för januari 2022 
 
Hälsopolitiska rådets protokoll 2022-01-27 
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2022-02-01 
 
Personalutskottets protokoll, 2022-02-01 
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FINANSRAPPORT  

2022-02-02 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
 
 

FINANSRAPPORT avseende januari 2022  
 

Sammanfattning 

Det nya året har inletts med små rörelser i skuldportföljen avseende båden in- och utlåning. Den koncer-

ninterna utlåningen har minskat för andra året i rad och samtidigt har kommunens egen låneskuld ökat. 

Årets första prognoser indikerar en ökning av den externa upplåningen, både för företagen och kommu-

nens egen del. 
 

Konjunkturen är stark och inflationen har stigit snabbt, Riksbanken har inlett det nya året med att fast-

ställa referensräntan till noll procent för första halvåret 2022. Osäkerhet är stor om både inflation och 

räntenivåer och sannolikheten för tidigare räntehöjning bedöms ha ökat. 
   

 

 

Not 22-01-31 21-12-31 22-01-01
Limiter 2022 (KS 2021-

12-15) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 700 3 700 3 700,0 Max: 5 043mkr Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,06 1,06 1,06 Budget: 1,25 % Ja

Räntebindningstid (år) 1,7 2,1 2,1 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 30 22 22 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,0 2,1 2,1 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 22 22 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 31 31 31 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0,0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 134 3 121 3 121 Max: 3 510  mkr Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 319 319 319 M ax 375 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 201 349 349 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 

 
 

 

  

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 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 1,06% 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

22-01-31 21-12-31 1 mån 22-01-01 22-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) -99 49 -148 49 -148

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 134 3 121 13 3 121 13

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 035 3 170 -135 3 170 -135

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 700 -3 700 0 -3 700 0

Summa finansiella skulder: -3 700 -3 700 0 -3 700 0

-665 -530 -135 -530 -135

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 1,7 år och 30% av kapitalet förfaller inom ett år. 

 
 

Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,1 år och 22% av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 22-01-31 21-12-31 1 mån 22-01-01 22-01-01

Kommuninvest 3 700 3 700 0 3 700 0

3 700 3 700 0 3 700 0
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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

22-01-31 21-12-31 1 mån 22-01-01 22-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 130 0 1 130 0

1 130 1 130 0 1 130 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

22-01-31 21-12-31 1 mån 22-01-01 22-01-01

3 700 3 700 0 3 700 0

31% 31% 0% 31% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

-29 -33 4 -33 4Derivat, 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 

22-01-31 21-12-31 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,8 24,8 0,0 24,8 0,0 25 0

Uddevalla Energi AB (koncern) 402,4 394,7 7,7 394,7 7,7 740 338

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 74,7 77,5 -2,8 77,5 -2,8 120 45

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 80,0 69,0 11,0 69,0 11,0 140 60

Uddevalla Turism AB 2,1 1,9 0,2 1,9 0,2 10 8

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 547,7 1 542,9 4,8 1 542,9 4,8 1 637 89

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 236,8 236,5 0,3 236,5 0,3 267 30

Stiftelsen Ljungskilehem 50,8 50,8 0,0 50,8 0,0 55 4

Gustafsbergsstiftelsen 3,5 3,2 0,4 3,2 0,4 6 2

Uddevalla Vatten AB 711,3 719,5 -8,2 719,5 -8,2 796 85

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -1,6 -1,8 0,2 -1,8 0,2 3

exkl VVAB 3 134,2 3 120,8 13,4 3 120,8 13,4 3 799 662

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

22-01-31 21-12-31 1 mån 22-01-01 22-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 3,8 -15,4 19,2 -15,4 19,2 52 56

Uddevalla Kraft AB -277,9 -277,3 -0,6 -277,3 -0,6 431 153

Uddevalla Energi Värme AB -25,8 -10,1 -15,7 -10,1 -15,7 85 59

Uddevalla Energi Elnät AB -102,5 -92,0 -10,6 -92,0 -10,6 172 69

Summa koncern Energi -402,4 -394,7 -7,7 -394,7 -7,7 740 338

Uddevalla Hamnterminal AB -83,8 -72,4 -11,3 -72,4 -11,3 140 56

Sw anFalk Shipping AB 3,8 3,4 0,4 3,4 0,4 - -

Summa koncern Hamn -80,0 -69,0 -11,0 -69,0 -11,0 140 56

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 313,3 -1 313,0 -0,3 -1 313,0 -0,3 1 340 27

Uddevallahem Holding AB 0,0 0,0 -0,0 0,0 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -182,2 -185,4 3,2 -185,4 3,2 187 5

Uddevallahem Bastionen AB -52,2 -44,6 -7,6 -44,6 -7,6 110 58

Summa koncern UaHem -1 547,7 -1 542,9 -4,8 -1 542,9 -4,8 1 637 89

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -170,7 -170,5 -0,2 -170,5 -0,2 200 29

Lostif Fastighets AB -66,1 -66,0 -0,1 -66,0 -0,1 67 1

Summa koncern HSB -236,8 -236,5 -0,3 -236,5 -0,3 267 30

Uddevalla Omnibus AB -74,7 -77,5 2,8 -77,5 2,8 120 45

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0 0

Summa koncern Omnibus -74,7 -77,5 2,8 -77,5 2,8 120 45
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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 

borgEO

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 22-01-31 21-12-31 20221 beviljad  borgen

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 234,7 234,7 257,1 22,4

318,5 318,5 341,0 22,4
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgEO

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 22-01-31 21-12-31 22-01-01 22-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 -0,0 

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 -0,1 

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,0 -0,1 

Fyrstads Flygplats AB2 0,2 0,0 0,0 0,2

5,5 5,3 5,9 -0,3 

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) 22-01-31 21-12-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) -99,1 48,9 -148,0 

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

200,9 348,9 -148,0 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 22-01-31 21-12-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea -99,1 0,0 -99,1 300,0 200,9

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-99,1 0,0 -99,1 300,0 200,9
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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    

Mars    

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  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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