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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Hotell Bohusgården kl. 17:30 onsdagen den 9 mars 2022  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Besvarande av iinterpellation från David Sahlsten (KD) och Jerker 

Lundin (KD) till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) 

om saknade underlag inför beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 
Dnr KS 2022/00055  

 

3.  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  

 

4.  Begäran från kultur och fritidsnämnden om ökad investeringsram och 

driftsram avseende omklädningsrum på Bodele 
Dnr KS 2022/00081  

 

5.  Försäljning av industrimark på fastigheten Kuröd 4:35  
Dnr KS 2021/00731  

 

6.  Antagande av energi- och klimatplan, uppdrag från 

kommunfullmäktige  
Dnr KS 2021/00348  

 

7.  Avgifter avseende serveringstillstånd, tillstånd för tobak och liknande 

produkter samt försäljning av folköl, receptfria läkemedel samt 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare 
Dnr KS 2022/00103  

 

8.  Anmälan av revisionsrapport, granskning av styrning och kontroll av 

partneringprojekt 
Dnr KS 2022/00109  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Anmälan revisionsrapport, granskning av beställarkompetens vid 

större projekt 
Dnr KS 2022/00110  

 

10.  Anmälan av revisionsrapport, granskning av kommunstyrelsens 

jävsutskott 
Dnr KS 2022/00111  

 

11.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 
Dnr KS 2022/00001  

 

12.  Nya medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor  
Dnr KS 270387  

 

13.  Avsägelser och fyllnadsval  
Dnr KS 317952  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 
Jansson tel. 0522-69 51 44. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. Undvik också förtäring av citrusfrukter med hänsyn till allergiker.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

Adressändring? 
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till 
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan). 
 
Interpellationer 

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 
ledamot eller inskickad digitalt av ledamoten från den av kommunen 
tillhandahållna e-postadressen @uddevalla.se. 
 
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 
Interpellationen ska av ledamot lämnas in till kommunledningskontoret 
senast 14 dagar före det sammanträde som den avses ställas. 
Interpellationen bör besvaras på det sammanträde till vilket den ställts. 
Inkommer interpellationen senare än 14 dagar kommer interpellationen 
anmälas hos kommunfullmäktige och bör som huvudregel besvaras på 
nästkommande sammanträde. 
 
Svar på interpellation ska inkomma till kommunledningskontoret senast kl. 
12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av 
svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan 
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om 
du inte själv har möjlighet. 
 
Motioner 

Ny motion ska lämnas till kommunledningskontoret, administrativa 
avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna 
kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får 
motionären själv kopiera upp om det ska lämnas på sammanträdet. 
 

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller 
andra starkt doftande hygienartiklar.  
Ta inte med citrusfrukter och nötter. 
 
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? 

Hör av dig till Sebastian Johansson   
sebastian.johansson@uddevalla.se alt tel. 0522 -69 62 90 
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Kristdemokraterna, Uddevalla

Kristdemokraterna, Uddevalla 
Junogatan 3 
451 42  UDDEVALLA 

facebook.com/kduddevalla 

Interpellation 2022-01-07 
Till Kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson, C 

AVSEENDE STADSUTVECKLING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET 

Det har kommit till vår kännedom att det har funnits ytterligare dokument som avser Anegrund 
9 och 10 men som inte har redovisats för Kommunstyrelsen (KS) eller Kommunfullmäktige (KF) 
inför det beslut om köp som KF beslutade om 2021-10-13.  

Ett av dokumentet går under namnet ”STADSUTVECKLING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET” i 
handlingen framgå att detta är en ”preliminär GRANSKNINGSVERSION - 2018-01-18 för 
granskning och inför arbetsmöte 2018-01-22”.  (bilaga)

Läser man detta dokument framgår det att sanering och upprustning av området enligt 2017 
års penningvärde kommer att kosta ca 590 miljoner kronor (delvis exklusive moms). Detta är en 
så stor summa att det måste anses påverka affären.  

Vi önskar därför att fullmäktiges ordförande svarar på följande frågor: 

a) När har denna handling diarieförts hos kommunen?

b) Varför har den inte redovisats för KS/KF?

c) Fanns detta material med som ett underlag när de olika företagen som genomförde

utvärderingarna av Anegrund 10:s värde inför KF beslutet avseende köp av fastigheten?

d) Varför fanns inte dessa underlag med i de handlingar som gick ut till fullmäktiges

ledamöter inför KF-beslutet?

e) Finns det ytterligare material som inte redovisats för KS/KF inför beslut om köp av

Anegrund 10?

David Sahlsten Jerker Lundin 

Gruppledare  Ledamot SBN 

Interpellation från KD 

https://www.facebook.com/kduddevalla


preliminär GRANSKNINGSVERSION - 2018-01-18 för granskning och inför arbetsmöte 2018-01-22/leifb

Uddevalla Kommun / Mattsson Fastigheter

STADSUTVECKLING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET

Kostnadsbedömning - Markåtgärder

Upprättad av Arbetsrapport 2018-01-19

Liljewall projektstyrning

Stig Mårtensson / Leif Blomkvist

Bilaga



UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Fastighetsbeteckningar respektive beteckningar använda i Åtgärdsutredningen ( Liljemark Consulting )

Kvartersbeteckningar -  underlag från Liljewall arkitekter

                   BENÄMNINGAR I KOSTNADSBEDÖMNINGEN
Situationsplanen utgår från aktuell Områdesplan

ANEGRUND 9

IMPREGNERINGS-
OMRÅDET

KAJPROMENADEN

BÅTVARVET 1

JUNOGATAN

CISTERNEN 6CISTERNEN 1

HÄSTGÄRDET 1

ANEGRUND 10

REPSLAGARE-
GATAN

OLJEOMRÅDET

BÅTOMRÅDET
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

                   BENÄMNINGAR I KOSTNADSBEDÖMNINGEN - GATUTYPER
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

UNDERLAG FÖR KALKYLARBETET INKL KALKYLSKISSER
Underlag är baserat på aktuell Områdesplan, utredningsskisser från Liljewall arkitekter, åtgärdsutredning upprättad av Liljemark Consulting (utkast)

avseende sanering av förorenad markmiljö, dialoger om markföroreningar med Jordnära Miljökonsult, geotekniklösningar och möjliga alternativ

med Bohusgeo, medarbetare inom Uddevalla Kommuns VA enhet samt dialoger med projektledning inom Uddevalla Kommun 

och Fastighetsägaren Mattsson Fastigheter vid genomförda projektmöten.

Kostnadsbedömningen baseras även på priskontroller med leverantörer och entreprenörer i Uddevallaområdet.

Kostnader

Kostnader i kkr i kostnadsläge december 2017 avser bedömda entreprenadkostnader inklusive entreprenörens arbetsplatsomkostnader 

och mervärdeskatt. ( Mervärdeskatt redovisas ej för Kajpromenad).

Separat redovisas utredningskostnader, projektering, projektledning, utökade miljökontroller / provtagningar och analyser av förorenad

markmiljö, byggledning, kvalitetskontroll, besiktningar, myndighetskostnader, budgetreserv ( oförutsett).

BERÄKNINGSUNDERLAGET ÄR MYCKET PRELIMINÄRT MED OMFATTANDE OCH SVÅRBEDÖMDA GEOTEKNIK- SÄTTNINGS- OCH MARKMILJÖÅTGÄRDER . 

BEDÖMNINGEN BEHÖVER BEARBETAS, FÖRDJUPAS OCH KVALITETSSÄKRAS EFTERHAND SOM PROJEKTET UTVECKLAS OCH MER UNDERLAG UPPRÄTTAS.

Index

Markåtgärder är planerad att byggstarta 2021. Index fram till byggstart ingår och är beräknad till 10%.

Index under byggtid - ingår ej.

Ingår ej

Mattsson Fastigheters rivningskostnader ingår ej - respektive ometablering, flyttning av pågående verksamheter, erforderliga provisorier - ingår ej

Fastighetsägaren Uddevalla kommuns kostnader för rivning är beräknad i kostnadsberäkning Rivning upprättad av Krohn Byggekonomen 2018-01-04

Ingår ej i denna kostnadsbedömning. Redovisas i annat sammanställning.

Kommunens / Fastighetsägarens kapitalkostnader - ingår ej.

Markförstärkning i Junogatan och Repslagaregatan - ingår ej.

Förberedelse för byggnation av idrottsområde etc och marksaneringsåtgärder inom Oljeområdet - ingår ej - mht att inga markförstärkningsåtgärder och

VA omläggningsåtgärder skall göras i Repslagaregatan. Hanteras som tillägg när mer information framkommer.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Anegrundet

Injekteringskostnader och olika former av tätningåtgärder runt Anegrundet - ingår ej - pga pågående utredningsarbete och ej tillräckligt kalkylunderlag.

Alternativa åtgärder kring Anegrundet redovisas senare i denna kostnadsbedömning.

Upprättande av kostnadsbedömningar

Kostnadsbedömningarna är utförda av kostnadsberäknare Stig Mårtensson under November - December 2017 och slutarbete under Januari 2018.  

Viktoria Lundborg har medverkat under avsnittet Markmiljö och Mats Falck har medverkat under avsnittet Geoteknik.

Analys och sammanställning av Leif Blomkvist. 

Denna kostnadsbedömning skall ses som inledningen till en bredare fördjupning av kommande planeringsprocess. 

Materialet och sammanfattningar i redovisade kostnadsbedömningar är preliminära och baseras på antaganden och erfarenhetsvärden

då projekteringsdokument saknas.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Mattsson Fastigheter och Uddevalla Kommun äger all mark som tas i anspråk.

Mattsson Fastigheter som fastighetsägare respektive Uddevalla kommun som fastighetsägare tillför de aktuella fastigheterna / kvarteren i bef. skick.

Enligt aktuell planering gäller att ett Byggherrekonsortie skall etableras. Konsortiet skall utöver sina egna bostadsutvecklingsföretag

innehålla Uddevalla kommun och Mattsson Fastigheter som kommande parter.

KAJPROMENAD
Kajpromenden/kajkonstruktionen och tillika översvämningsskyddet är första etappen av genomförandet av Anegrundsområdet och skall vara klar 

innan bostadsbyggnaderna tas i anspråk.

I och med kommande bostadsbyggnation är kajkonstruktionen medtagen till hela sin bredd om 19 meter. Konstruktionen är delvis omarbetad och utvecklad

i förhållande till de skisser som upprättades i Förstudien.

Ett nytt förslag har upprättas baserat på att mer information om de geotekniska förutsättningarna framkommit.  

Den framtagna visualiseringen ligger till grund för kostnadsbedömningen.

I kostnadsbedömningen ingår en total längd om 600 meter = Anegrundsområdets ungefärliga längd.

Kajdelen vid Mattsson Fastigheters byggnation vid kajen ( ca 100 meter ) skall utredas vidare - då en annan geoteknisk lösning behövs vid detta avsnitt.

En fördelning av kostnader skall ske mellan Fastighetsägaren och Kommunen. Fördelning är ej medtagen i denna kostnadssammanställning.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Redovisas separat. OBS! Kvarstår dialog kring denna fördelning.

Konstruktion

Stålspont med djup 12 meter med krönbalk av platsgjuten betong stödförankrad av kajplatta av betong.  

Betongpålar med c/c 5,5 meter.

Kajplatta stödpålas med betongpålar. Bef kajkonstruktion bibehålls. Vid kommande pålning genom bef. konstruktion btg-sågas upp för ny pålslagning.

Stålsponten är stödförankrad med fyllnadsmassor av stenkross i Bäveån genom att en tryckbank anläggs.

Som synlig överliggare monteras prefabricerat väldesignat betongelement.

Stålkonsol med stålförankring inklusive trädäck monteras utmed sponten. Anpassas för montage av flytbryggor samt gång- sitt och solyta.

Trappor av trä med räcke av fz stål monteras mellan kajyta och soldäck.

Kajpromenaden förses med gångyta av betongplattor, körbara ytor av betongplattor,  miljöimpregnerad träpanel som gång- och sittytor, 

planteringsytor, avskärmningar mellan planteringsytor och gångyta med cortenstål, dubbla parkbelysningar, miljöbelysning, 

avstängningspollare, träpollare utmed kajkanten.

Dagvattenledning dras utmed bostadskvarten för anslutning vid pumpgrop i det "blågröna" stråket.

Utmed kajpromenaden utplaceras 3 st enkla, väldesignade försäljningsbyggnader / kiosker om vardera 30 kvm försedda med el, VA, rulljalusie.

Separeras i kostnadsbedömningen.

Ingår ej

Flytbryggor, utbyggnader i Bäveån / anpassning till kommande öppningsbar promenadbro samt förhöjt översvämningsskydd.

VA SYSTEM
Huvudsystemen dras i gatutyp 2 - det "blågröna" stråket. 

Tryckvattenrör med diameter 100 mm

Spillvattenrör med diameter 250 mm

Dagvattenrör med diameter 600 mm

4 stycken fördröjningsmagasin a 100 kbm / st utplaceras utmed hela längden.

Pumpstation för spill- och dagvatten placeras i anslutning till Kajpromenaden. Inkoppling österut mot bef. system i Junogatan

Befintliga VA system

Befintliga  VA system i Junogatan och Repslagaregatan är ej träpålsförstärkta. Enligt uppgift från VA handläggaren skall inga åtgärder

vidtagas i dessa gator avseende exploateringen inom Anegrundsområdet. ( dialog om detta skall föras med Geoteknikern 

som anser att dessa behöver läggas om i samband med sättningsförstärkning). Kostnader för ovanstående är ej medräknat i denna kostnadsbedömning.

VA system för det nya Anegrundsområdet förläggs och träpåls- respektive kalkpelarförstärks mot sättningar inom projektområdet.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

En befintlig VA kulvert (1200 mm) genomkorsar området och passerar strax väster om Anegrundet till utlopp i Bäveån. Denna kräver i tidigt skede 

omläggning via blågröna stråket. Omläggning planeras att genomföras i flera etapper och anslutas till nytt system.

MARKMILJÖ
Markföroreningar

Den befintliga marken har olika nivåer av markföroreningar vilket har dokumenterats genom ett konsultarbete under 2017-2018. 

Liljemark Consultning har upprättat fördjupad riskbedömning, översiktlig åtgärdsutredning samt riskvärdering för Anegrundsområdet. 

Rapporterna är i jan. 2018 i utkastform och ännu inte fastställda av myndigheten, men används som underlag för nedanstående kostnadsbedömning. 

I arbetet med denna Kostnadsbedömning har dialoger förts med markmiljökonsulten Viktoria Lundborg / Jordnära Miljökonsult /avseende 

värdering av föroreningssituationen utifrån planerad användning som kommande bostadsområde. I arbetet har antagits viss omfattning

av åtgärder och fördelning av kostnader för olika typer av förorenade massor, utifrån resultatet i Liljemarks rapporter. De miljötekniska undersökningar 

som är gjorda är generellt översiktliga och således finns osäkerheter i bedömningarna av saneringsbehov och föroreningsinnehåll i överskottsmassor. 

I kommande planeringsskede behöver fördjupade undersökningar genomföras för noggrannare kalkylnivå.

Kostnaderna för förorenad mark består av två principiellt skilda delar: SANERING respektive FÖRORENADE ÖVERSKOTTSMASSOR.

a. Sanering av mark med åtgärdsbehov avser SANERINGSSCHAKT inom områden som utifrån Liljemarks riskbedömning bedömts ha för höga 

föroreningshalter för planerad markanvändning utifrån de platsspecifika riktvärdena ( PRV alternativet)

b. Kostnad för hantering av FÖRORENADE ÖVERSKOTTSMASSOR uppkommer där anläggningsschakter görs inom områden utan ett saneringsbehov.

Detta avser massor som är förorenade men inte bedöms utgöra en oacceptabel risk i riskbedömningen. Det kan även omfatta icke upptäckta för-

oreningar.

Kostnaden för omhändertagande av förorenade (och rena) massor varierar både över tid och olika platser i landet, framförallt beroende på 

kapaciteten vid mottagningsanläggningarna. 

Sanering av massor med åtgärdsbehov

Följande områden har i Liljemarks riskbedömning och åtgärdsutredning bedömts ha ett saneringsbehov ( helt eller delvis )
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Anegrund 9, Impregneringsområdet, Båtområdet, Oljeområdet, Övrigt område inom Anegrund 10.

Kostnadsbedömningarna utgår från de mängder och antagna "placeringar" som de olika föroreningarna med ett åtgärdsbehov har inom området. 

I detta övergripande bedömningsskede är åtgärder och kostnad för förorenad markmiljö ej preciserad per kvarter eller allmänna markytor.

Denna precisering behöver göras i ett kommande skede i samband med mer detaljerade studier kring varje kvarters byggnadsomfattning.

I kostnadsbedömning för sanering ingår kostnader för transpor toch omhändertagande, länsvattenhantering, miljökontroll för de av Liljemarks

Consultning preciserade mängderna med ett direkt åtgärdsbehov.

Kostnader för schakt, omlastning och eventuell återfyllnad ingår EJ eftersom detta ingår i anläggskostnaden för kommande bostadskvarter.

Förorenade överskottsmassor

Mottagningskostnad av överskottsmassor, dvs massor som uppkommer vid anläggningsschakt och som är förorenade men som inte har ett

direkt åtgärdsbehov ingår i kostnadsbedömningen under respektive avsnitt för väg, VA osv.

Fördelningen i olika jordklasser och därmed olika omhändertagandekostnader för dessa överskottsmassor har beräknats utifrån

 tabell 2 i åtgärdsutredningen. Utgångspunkten är KM-alternativet för att få en uppskattning av fördelningen i jordklasser över KM. 

Utifrån tabell 2 i åtgärdutredningen har beräknats att ca 15 % av alla massor mellan 0-1 m djup är förorenade. Fördelningen mellan olika förorenings-

klasser antas i kostnadsbedömningen motsvara fördelningen som ansatts i tabell 2 på 0-1 m djup. Detta motsvarara följande fördelning som ansätts 

överskottsmassor: 

Utifrån tabell 2 i åtgärdsutredningen har beräknats att ca 15 % av alla massor mellan 0-1 m djup är förorenade över KM och att ca 1/3 av alla massor oavsett 

djup är förorenade. Ansätts att 25% av samtliga överskottsmassor är förorenade då merparten av dessa schakter sker på mellan 0-1 m djup. 

Fördelningen mellan olika föroreningsklasser antas i kostnadsbedömningen motsvara fördelningen som ansatts i tabell 2 på 0-1 m djup. 

Detta motsvarar följande fördelning som ansätts överskottsmassor: 

Lätt förorenade massor (KM-MKM): 38 % (170 kr/ton)

IFA-massor (MKM-FA): 58% (350 kr/m3)

Farligt Avfall (FA): 5% (500 kr/m3)
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Ett medelvärde för omhändertagande av förorenade överskottsmassor (ca 25% av totala mängden) utifrån ovanstående procentuella fördelning 

samt deponikostnad enligt uppgifter från Ragnsell och RGSNordic: 285 kr/ton = 500 kr/m3

Kostnaden för saneringsanmälan, kompletterande provtagning, miljökontroll och slutrapport avseende denna del antas ingå i det 

generella projektpåslaget på 5%.

Kostnad för hantering eller rening av schakt- och länsvatten är mycket svår att uppskatta eftersom mängden schaktvatten samt dess 

föroreningsinnehåll  är mycket osäkert. I detta fall har kostnaden antagits vara 10 % av uppskattad deponeringskostnad.

Den erforderliga hanteringen av överskottsmassor inom respektive kommande bostadskvarter är ej medtagen utan skall preciseras i samverkan  

mellan fastighetsägaren Mattsson Fastigheter / Uddevalla Kommun och Byggherrekonsortiet vid kommande detaljplane- och projekteringsarbete.

Genomförandet kräver tät dialog med Samhällsbyggnad - Miljö - och Hälsa avseende anmälan och miljökontroller ( anmälan om schakt i 

förorenade massor,  anmälan om återanvändning av massor i byggprojekt, kontroll av föroreningshalter i överskottsmassor mm och slutrapport ).

Alla utredningsåtgärder skall säkra miljöriktig och hållbar hantering i samarbete med berörda myndigheter.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KOSTNADSBEDÖMNINGAR UPPDELADE PER STÖRRE OMRÅDE / AKTIVITET

KAJPROMENAD

Kalkylunderlag av kajkonstr. uppr av Bohusgeo / Mats Falck gemensamt med Stig Mårtensson

Visualisering av Kajpromenaden upprättad av Liljewall ark
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KAJPROMENAD

SPONT modul längd delsumma a pris/m2 SUMMA

Räknad per "modul" som är 5,5 meter 5,5 12 66 3000 198000

Kajens djup = 19 meter mellan fastighet - kajkant

Spontlängd = 12 meter

med stålprofil baksida/etapper/flera etableringstillfällen

STENSTÖD - MAKADAMFYLLNING I BÄVEÅN modul m3 delsumma a pris/m3 SUMMA

Räknad per "modul" som är 5,5 meter 5,5 40 220 400 88000

PÅLNING antal pålar längd Kr/lpm SUMMA

Pållängd 35 meter 5 35 650 113750

UPPJUSTERING AV BEF KAJ FÖR FORMNING OCH GJUTNING modul djup m2 a pris/m2 SUMMA

5,5 19 105 300 31350

ARMERING AV BETONGPLATTAN KG a pris/kg SUMMA

2600 13 33800

Arbetskostnad KG tim a pris/timl SUMMA

2600 0,03 78 425 33150

BETONGPLATTA t apris/m3 SUMMA

tjocklek 300 mm

Modulen 5,5 x 19 meter = 105 kvm 105 0,3 32 1400 44100

Arbetskostnad / modul gjutning 26 timmar tim apris/t SUMMA

26 425 11050

VÄG Modul meter djup ytsk/m2 SUMMA
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Grus, AG asfalt, justering, körbara plattor 5,5 10 55 1000 55000

TRÄDÄCK Modul SUMMA

Resterande yta 19 meter ./. Väg bredd = 7 . Plantering 2 meter 5,5 7 39 1000 38500

PLANTERING Modul SUMMA

Träd, buskplantering, matjord, cortenplåt/kant 5,5 2 11 x 25000

NEDRE TRÄDÄCK - STÅLKONSOL, TRAPPA, TRAPPRÄCKE VFC SUMMA

50000

BETONG - KRÖNBALK SPONT - PREFAB Modul a pris/lpm SUMMA

5,5 10000 55000

PARKBELYSNING Modul apris/st SUMMA

Stolpar cc 25 meter / dubbla LED 5,5 11000

a pris / armatur inkl kabeldragning och montage = 25000

MILJÖBELYSNING Modul SUMMA

Utmed stolpar vid kajkant, strålkastare, ledmiljö 5000

TRAPPOR MELLAN KAJ OCH NEDRE GÅNGDÄCK SUMMA

antaget pris 25.000/st / 20 meter X 7000

SUMMA / MODUL 799700

Arbetsplatsomkostnader 30% 239910
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

SUMMA 1039610

Ändring av modulmåttet 5,5 till löpmeterpris Lpm 189020

ENTREPRENADKOSTNAD lpm lpm kost SUMMA

Antagen totallängd på hela Kajpromenaden inom Anegrundsområdet 600 189020 113 412 000 kr    

BUDGETRESERV - OSÄKERHET I SAMBAND MED ARBETE I VATTEN

20% av entreprenadkostnaden 20% 22 682 400 kr      

SUMMA ENTREPRENAD 136 094 400 kr    

TILLKOMMER ALLMÄNNA PROJEKTKOSTNADER ENLIGT NEDAN

%

a. utredningsarbete 1

b. projektering 10

c. Byggledning, utökade miljökontroller, kvalitetskontroll, besiktningar 5

d. Myndighetskostnader 1

e. Projektledning ( Uddevalla kommun / Mattsson fastigheter / externa resurser ) 5

f. oförutsett ( budgetreserv) 15

f. mervärdeskatt 0 Ej momssatt - utförs av kommunen

DELSUMMA 37

Antagen byggstart 2021: Index till byggstart från 2018, 2019, 2020 är antagen till 10% 10
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

TILLKOMMER TOTALT 47 %

TOTAL PROJEKTKOSTNAD - SAMMANSTÄLLNING
( exkl kapitalkostnader ). ENTREPRENADKOSTN. INKL BUDGETRESERV 136 094 400 kr    

exkl mvs - i denna entreprenad + 47% allm projektkostnader ALLMÄNNA PROJEKTKOSTNADER INKL INDEX 63 964 368 kr      

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 1 200 058 768 kr    

Tillkommer 3 st försäljningskiosker med antaget totalpris 500 kkr/st 1 500 000 kr        

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 201 558 768 kr 

SAMMANFATTNING KAJPROMENAD ANEGRUND Säg: 202 msek projektkostnad exkl mvs

VÄGAR INOM ANEGRUNDSOMRÅDET
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

lägg in planer och sektioner på de 

VÄGTYP 1

Gata typ 
1X
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Kvartersgata - 16, 5 meter bred

2 meter från vardera fasad = gångyta med betongplattor

Planteringsyta med träd på vardera sidan om 5,5 meter köryta. Kantsten

Köryta med beläggning av asfalt

Enkel vägbelysning c/c 25 meter

Kalkylunderlag upprättat gemensamt av Bohusgeo/ Mats Falck  och Stig Mårtensson

TYPVÄGSEKTION - UPPBYGGNAD VÄGSEKTION VÄGTYP 1

UDDEVALLA ANEGRUNDSOMRÅDET - KOSTNADSBEDÖMNING EXPLOATERING Liljewall projektstyrning/stigm/leifb/ 17 
 

PRELIMINÄR /GRANSKNINGSKOPIA/ ARBETSRAPPORT 2018-01-19



UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

VÄGTYP 1 Modul 50 lpm a-pris SUMMA
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Schakt av bef massor, bef gator, p-ytor mm t = 600 (= 16,6 breddx50lpm=825m2x0,6) m3 500 m3 200 100000

Väguppbyggnad

Förstärkningslager m3 300 190 57000

Bärlager 300 75 22500

Beläggning med provisorisk AG 300 150 45000

Toppbeläggning med asfalt 80 kg 300 200 60000

Kantsten lpm 100 750 75000

Trädplantering st 4 10000 40000

Matjord m3 150 550 82500

Belysning 2 25000 50000

VA GATA INKL SCHAKTER ( ENLIGT SEPARAT DETALJKALKYL) detaljkalkyl 50 19000 950000

Tryckvattenrör med diameter 100 mm

Spillvattenrör med diameter 250 mm st

Dagvattenrör med diameter 600 mm

Gårdsbrunnar

Nedstigningsbrunn

1482000

SUMMA

Omräkning från modul till löpmeter blir: 29640 per /lpm 747 22 141 080 kr      

TOTAL VÄGTYP 1

Antag snitthöjd i området är 1.2 m

Höjning till ny marknivå 2,0

EXTRA UPPFYLLNAD 

747 lpm gata X 16,5 meters bredd 747 16,5 12325,5

Volym *0,8 - höjning 0,8 9860,4

a pris m3 450

SUMMA VÄGTYP 1 uppfyllnad 4 437 180 kr        
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

MARKMILJÖ MODUL 50 M

VÄGTYP 1 m3 124 500 61875

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 495 100 49500

Transport överskottsmassor 6188

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 117563

SUMMA MODUL 50 METER 1756384

Modulkostnad på 50 meter /50 * 747

VA GATOR alla ytor

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 1750 500 875000

Transport överskottsmassor m3 7000 100 700000

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 87500

SUMMA HELHET 1662500

SUMMA MARKMILJÖ 3418884

DELSUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 29 997 144 kr   

ARBETSPLATSOMKOSTNADER 30% 30% 8 999 143 kr      

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 38 996 287 kr   

Säg vägtyp 1 = 39 msek = ENTREPRENADKOSTNAD

VÄGTYP 1X Modul 50 lpm
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Del av vägtyp 2 - som förbinder vägtyp 1 över det blågröna stråket - 125 meter

Schakt av bef massor, bef gator, p-ytor mm t = 600 (= 16,6 breddx50lpm=825m2x0,6) m3 500 m3 200 100000

Vägavsnitt med Körbara betongplattor

Förstärkningslager m3 300 190 57000

Bärlager 300 75 22500

Betongplattor som är körbara 300 750 225000

Kantsten lpm 100 750 75000

Trädplantering st 4 10000 40000

Matjord m3 150 550 82500

Belysning 2 25000 50000

VA GATA INKL SCHAKTER ( ENLIGT SEPARAT DETALJKALKYL)

Tryckvattenrör med diameter 100 mm detaljkalkyl 50 19000 950000

Spillvattenrör med diameter 250 mm

Dagvattenrör med diameter 600 mm

Gårdsbrunnar

Nedstigningsbrunn

DELSUMMA 1 602 000 kr        

LPM 125 1602000

SUMMA A PRIS/METER 32040 4 005 000 kr        

EXTRA UPPFYLLNAD 

125 lpm gata X 16,5 meters bredd

125 16,5 2062,5

Volym *0,8 - höjning

0,8 1650

a pris m3 450 742500
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

MARKMILJÖ
VÄGTYP 1x MODUL 50 M

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 124 500 61875

Transport överskottsmassor m3 495 100 49500

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 6188

SUMMA MODUL 50 METER 117563

Modulkostnad på 50 meter /50 * 125 293906

VA GATOR alla ytor

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 500 500 250000

Transport överskottsmassor m3 1200 100 120000

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 25000

SUMMA HELHET 395000

SUMMA MARKMILJÖ 688 906 kr               

DELSUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 5 436 406 kr         

ARBETSPLATSOMKOSTNADER 30% 1 630 922 kr         

7 067 328 kr        

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD

SÄG VÄGTYP 1X = 7 msek = ENTREPRENADKOSTNAD

FÖRSTÄRKNING INOM VÄGTYP 1 OCH VÄGTYP 1X GENOMFÖRS MED TRÄPÅLNING RESPEKTIVE KC- ( KALKCEMENT) PELARE
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

I PROJEKTET HAR UPPSKATTAS ATT 50% AV YTAN = DEN MOT KAJPROMENADEN GENOMFÖRS MED FÖRSTÄRKNINGSPÅLAR AV TRÄ.

RESTERANDE YTA MED KC PELARE

Aktuell yta 12325 m2

Väg 1 = 747 * 16,5 meters bredd 2060 m2

Vägtyp 1x = 125 * 16,5 meters bredd

m2

TRÄPÅLNING INOM VÄGTYP 1 OCH VÄGTYP 1X

Täckning av påle = 1,44/m2 6162,5 1,44 4279,5

Väg 1 = 747 * 16,5 meter dividerad med 2 1030 1,44 715,3

 Vägtyp 1 x = 125 * 16.5 4994,8

SUMMA ANTAL PÅLAR

SÄG 5000 PÅLAR SAMT 10% SPILL = 5500 PÅLAR

Antal pålar

st 5500

SUMMA LÖPMETER PÅLE lpm 18,6

102300

ANTAG 250 kr / lpm påle kr 250 25575000

ENTREPRENADKOSTNAD 1 25575000

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER FÖR UNDERENTREPRENÖR

10%

DELSUMMA 1 2557500

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 28 132 500 kr          

Pålning och förstärkning samt omläggning av Junogatan och Repslagaregatan ingår EJ.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KC-FÖRSTÄRKNING INOM VÄGTYP 1 OCH VÄGTYP 1X

Vägtyp 1 = 747 * 16,5 meter dividerad med 2 6162 1,44

 Vägtyp 1 x = 125 * 16.5 1030 1,44

Yta 7192 m2

KOSTNAD FÖR KC FÖRSTÄRKNING / m2 1600 KR/M2

snittlängd 20 meter st 5500

ENTREPRENADKOSTNAD 1 11507200

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER FÖR UNDERENTREPRENÖR 10%

DELSUMMA 1 1150720

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 12 657 920 kr          

KC-FÖRSTÄRKNING INOM VÄGTYP 2

Vägtyp 2 = 420 METER Bredd 12 meter 5040 m2

KOSTNAD FÖR KC FÖRSTÄRKNING/ M2 1600 KR/m2

snittlängd 20 meter st 5500

ENTREPRENADKOSTNAD 1 8064000

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER FÖR UNDERENTREPRENÖR 10%

DELSUMMA 1 806400
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 8 870 400 kr            

KC FÖRSTÄRKNING INOM KVARTER 3 OCH 4

Berörd yta 6700 m2

Kostnad per kvm 1600 kr

Snittlängd 23 meter

ENTREPRENADKOSTNAD 1 10720000

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER FÖR UNDERENTREPRENÖR 10%

DELSUMMA 1 1072000

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 11 792 000 kr          

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD FÖR PÅLNING OCH KC FÖRSTÄRKNING

INOM VÄGTYP 1, VÄGTYP 1X, VÄGTYP 2 SAMT INOM KVARTER 3 OCH 4 61 452 820 kr          

SÄG PÅLNINGSFÖRSTÄRKNINGAR= 62 MSEK = ENTREPRENADKOSTNAD
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

VÄGTYP 2

VÄGTYP 2
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Ett " blågrönt" promenadstråk som är den genomgående pulsen i området

37 meter bred gata med 2 meter grönyta utmed fasad, 6 meter plattläggning som 

promenad och GC stråk

21 meter blågrönt stråk med bryggor på stolpverk, soffor, dagvattenhantering

plantering, träd mm

Dubbel parkbelysning c/c 25 meter

Väglängd = 420 meter mängd a pris

Väguppbyggnad

Schakt 0,6 m3 2220 300 666000

2 x Körbara plattor med bredd 6 meter m2 1200 800 960000

Förstärkningslager 0,35 m2 420 160 67200

Bärlager 0,15 m2 420 100 42000

Sättsand 0,05 m2 420 70 29400

Plantering matjord m3 240 160 38400

Växter 240 200 48000

Grönyta

Buskar, träd, m2 2100 50 105000

Matjord m3 2100 120 252000

VA modul / 100 meter

schakt m3 500 200 100000

återfyllnad m3 500 400 200000

ledning lpm 100 1500 150000

ledningsbädd lpm 100 500 50000

kupolbrunnar st 4 7000 28000

Fördröjningsmagasin med vardera 100 m3 st 4 50000 200000

SUMMA / 100 meter 2936000
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Omändring från 100 meter till lpm 29360

Grönyta lpm 420 29360 12331200

Gångbryggor lpm 185 10000 1850000

Belysning st 12 25000 300000

SUMMA 14481200

Pumpstation

Pumpstation inkl ledningsdragning till kommunens inkopplingspunkt Junogatan x 4800000

Provisorier

Åtgärder i samband med flyttning av befintlig dagvattenledning x 500000

MARKMILJÖ

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 278 500 138750

Transport överskottsmassor m3 1110 100 111000

Länsvattenhantering ansätts till 10% av deponeringskostnaden 10500

DELSUMMA 260250

DELSUMMA MODUL 50 METER/50*420 omräknat till lpm 2186100

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 125 500 62500

Transport överskottsmassor m3 500 100 50000

Länsvattenhantering ansätts till 20% av deponeringskostnaden 12500

125000

SUMMA MODUL 50 METER /50*420 1050000

SUMMA 23 017 300 kr      

Lekplatser, soffor mm inom grönytan 2 000 000 kr        
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vlund_000
Anteckning
Avser VA?

vlund_000
Anteckning
Borde vara samma som för schakten för vägtyp 2, dvs 2200/4 respektive 2200.



UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

DELSUMMA 25 017 300 kr      

TILLKOMMER ARBETSPLATSOMKOSTNADER 30% 7 505 190 kr         

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 32 522 490 kr      

Säg 33 msek för Vägtyp 2 inkl grönstråk, gångbryggor, lekplatser, VA, fördröjningsmagasin

ENTREPRENADKOSTNAD
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

OBS! reducerad omfattning av åtgärder - se nedanstående text
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

VÄGTYP 3 OCH 4 JUNOGATAN OCH REPSLAGAREGATAN

Befintlig väg. Inga VA åtgärder, pålning eller länkplattor

Utmed fasad läggs 5 meter gångbaneplattor för promenad/Cykel

2 meter för plantering och kantsten

6,5 meter gata - som åtgärdas med ny asfalttoppbeläggning.

endast åtgärder och plantering på ena sidan av gatan ingår.

Enkel vägbelysning c/c 25 meter

Dagvattenhantering - se separat rubrik

Väglängd = 660 meter mängd a pris

Väguppbyggnad

Schakt 0,4 m3 1860 300 558000

Plattor med bredd 5 meter m2 3300 700 2310000

Förstärkningslager 0,20 m2 3300 100 330000

Bärlager 0,10 m2 3300 70 231000

Sättsand 0,05 m2 3300 70 231000

Plantering matjord m3 530 180 95400

Växter m2 530 600 318000

Kantsten betong lpm 660 500 330000

Kansten granit lpm 660 750 495000

Reparation av bef asfalt m2 4600 200 920000

Belysning 30 25000 750000

MARKMILJÖ

Deponeringskostnad ansätts att 25% av massorna är förorenade m3 462 500 231000

Transport överskottsmassor m3 1848 100 184800

Länsvattenhantering antas ej behövas då ingen djupare schakt görs

DELSUMMA 6984200

Arbetsplatsomkostnader 10% 698420

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 7 682 620 kr        
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vlund_000
Anteckning
Borde vara samma som schakten 1860



UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Säg 7,7 msek för vägarna Junogatan och Repslagaregatan som entreprenadkostnad

OMLÄGGNING AV BEFINTLIG VA LEDNING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET

Befintlig dagvattenledning är med diameter 1200 mm

Omläggs i flera etapper

Modul per meter

m3 kr/m3

Ny ledning - schaktning m3 7 200 1400

Borttransport 7 150 1050

Läggning VA lpm 2000

Återfyllnad med nya massor 6 450 2700

DELSUMMA per lpm 7150

Ledningslängd cirka 450 meter 450 3217500

Arbetsplatskostnader 30% 965250

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 4 182 750 kr        

Säg 4,2 mkr för omläggning av VA ledning Entreprenadkostnad
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Anteckning
Ta med markmiljö även här



UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

SANERING AV FÖRORENAD MARK MED  ÅTGÄRDSBEHOV

Kostnadsberäkningen för sanering av förorenad mark där det föreligger ett åtgärdsbehov baseras på Liljemarks riskbedömning och åtgärdsutredning. 

Följande ingår i kalkylen, se även bilaga 2 i åtgärdsutredningen:

Förberedelser till sanering: kompletterande undersökning, projektering av åtgärden, upprättande av anmälan enligt 28§ inklusive miljökontroll-program

Transport, avfallsmottagning, länsvattenhantering, miljökontroll vid sanering inklusive redovisning.  

Schakt har inte tagits med i kalkylen då det bedöms att detta ingår i den kalkyl som görs för kvartersmark separat. Riskerar annars räknas 

dubbelt. Däremot ryms ev extrakostnad för schaktning i föroreningar, dsv om schaktning behöer ske extra försiktigt eller om det blir väntetid pga

provtagning. Se vidare s 18-19 i Liljemarks åtgärdsutredning. 

Vidare ingår ej heller följande: Ersättningsmassor eller transport av dessa då det bedömts att en stor del av de urschaktade områdena utgörs av husgrunder. 

Tillfällig lagring, rivning och borttransport av asfalt, rivning av ledningar, röjning av markyta, rivning av hus och annat som bedöms ingå i övriga byggkostnader

" Saneringskostnaden för de olika alternativen är 20-50 msek för PRV alternativet respektive 30-70 msek för KM alternativet. I dessa kostnader

ingår inte schaktning och återfyllning. I kostnaderna ingår inte heller omhändertagande av övrig överskottsmassor som kommer att genereras 

i projektet." Enligt tabell 16 redovisas en osäkerhet mellan 30-70% mellan de olika delområdena.

SAMMANFATTNING

Enligt tabell 1 och bilaga 2 i åtgärdsutredningen (PRV alternativet) skall sammantaget 36.700 m3 hanteras och åtgärdas.

Detta motsvarar ungefär ett medelvärde av ovanstående av åtgärdsutredningens kostnadsuppskattning. 

OBS! Omhändertagandekostnad av förorenade överskottsmassor inom Kvartersmark ingår ej!

Anegrund 9 3 618 890             

Impregneringsområdet 13 425 500           

Båtområdet 2 498 100             

Oljeområdet 6 495 200             

Övriga området 5 056 700             

Schakt + återfyllnadsmassor + transport där sanering behöver ske djupare

än anläggningsschakten under vägar och grönstråket m3 5000 300 1 500 000             

transport inkl transport
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

DELSUMMA 32 594 390           

Arbetsplatsomkostnader 10% 3 259 439          

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD SANERING 35 853 829 kr      

Säg 36 msek för markmiljö, sanering
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

ANEGRUNDET - ALTERNATIV UTFORMNING

ANEGRUNDET - ALTERNATIV UTFORMNING

Under pågående utredningsarbete har framkommit en större osäkerhet kring utförandet runt ”själva Anegrundet” – kvarter 17.

Detta är föranlett av utredningar kring grundvattentrycknivån i friktionslagret. Se separat utredningar.

Det finns en hydraulisk kontakt mellan friktionsjordslagret och Bäveån. Frågeställningen är hur mycket vatten som vid högvatten kan läcka in

 i området genom detta friktionsjordslager i anslutning mot berg.

Själva översvämningsskyddet ska byggas för att hindra översvämning från Bäveån. Samtidigt kommer dagvatten som bildas i och uppströms 

området att behöva pumpas ut till Bäveån. Härutöver kommer det grundvatten som strömmar in via  friktionslagret att behöva pumpas ut

 tillsammans med övrigt dagvatten på området.

spont runt 
Anegrundet
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

Ovanstående och nedanstående skisser är alternativa förslag på planutformning och tänkt dragning av ny spont. Under bearbetning.
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KOSTNADSBEDÖMNING

Den föreslagna spontlösningen som finns redovisad i ovanstående material - baserad på aktuell Områdesplan - är att betrakta som en riskkonstruktion

enligt samstämmiga bedömningar från geotekniker och hydrogeolog - med avseende på vattenuppträngning. En injektering av berget och 

fyllnadsmassorna kan vara en möjlig lösning.  Funktionen och kostnaden för injektering är svårbedömd. En vidare utredning krävs för att kunna prissätta detta.

Denna del ingår ej kostnadsbedömning.

Parallellt med pågående utredningsarbete har därför upprättats alternativa idéförslag till förändrad planstruktur och flyttning av spontläget.

Ovanstående skisser redovisar ett förslag där en "dubbelspont slås runt berget - grundet och en vattenkanal anläggs.

Vidare utredningar kommer att genomföras under våren 2018.

Omfattning spont ingår med dubbel längd runt hela Anegrundet samt koppling till Bävenån. Sponten förses med miljömässig inklädnad av trä

sittbryggor i olika höjder, möjligheter till förtöjning av småbåtar samt toppbeläggning av sponten med prefabricerad betongelement. Två st slussportar anordnas. Markytor runt byggnationen ingår i kvartersmarkens ytskikt och kostnad.

En mycket översiktlig bedömning av detta förslag innebär en tillkommande entreprenadkostnad på 28 msek dvs 63 msek = projektkostnad
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

KOSTNADSSAMMANFATTNING ENTREPRENAD- OCH TOTAL PROJEKTKOSTNAD

KAJPROMENAD ANEGRUND = ENTREPRENADKOSTNAD 136 094 400 kr 

DELPROJEKTKOSTNAD 200 058 768 kr 

Kioskbyggnader mm 1 500 000 kr      
PROJEKTKOSTNAD EXKLUSIVE MVS 201 558 768 kr 

Vägtyp 1 = ENTREPRENADKOSTNAD     38 996 287 kr 

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS     67 073 613 kr 

VÄGTYP 1X = ENTREPRENADKOSTNAD 7 067 328 kr      

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 12 155 804 kr   

PÅLNINGSFÖRSTÄRKNINGAR = ENTREPRENADKOSTNAD 61 452 820 kr    

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 105 698 850 kr 

VÄGTYP2 INKL GRÖNSTRÅK, GÅNGBRYGGOR, LEKPLATSER, VA, FÖRDRÖJNINGSMAGASIN

ENTREPRENADKOSTNAD 32 522 490 kr    

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 55 938 683 kr   

VÄGARNA JUNOGATAN OCH REPSLAGAREGATAN - ENTREPRENADKOSTNAD 7 682 620 kr      

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 13 214 106 kr   

OMLÄGGNING AV BEFINTLIG VA LEDNING INOM ANEGRUNDSOMRÅDET - ENTREPRENADKOSTNAD 4 182 750 kr        

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 7 194 330 kr      

MARKMILJÖ - ENTREPRENADKOSTNADER 35 853 829 kr      

PROJEKTKOSTNAD INKLUSIVE MVS 61 668 586 kr   
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UDDEVALLA KOMMUN UDDEVALLA ANEGRUND

Kostnadsbedömning 
MATTSSON FASTIGHETER

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 524 502 741 kr    

Säg 525 msek projektkostnad för hela projektet exklusive schakt inom kvartersmark.

Mvs ingår ej för kajpromenad. Mvs ingår för övriga delar

TILLKOMMER:

ALTERNATIV UTFORMNING KRING ANEGRUNDET cirka 63 000 000 kr      

SUMMA 587 502 741 kr 

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 2 INKL KAJPROMENAD OCH ANEGRUNDSÅTGÄRDER cirka 590 msek
Mvs ingår ej för kajpromenad. Mvs ingår för övriga delar
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2022-01-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2022/00055 

Interpellation från David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) 
till Ingemar Samuelsson (S) om saknade underlag inför beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

David Sahlsten (KD) och Jerker Lundin (KD) har lämnat i en interpellation till 
kommunfullmäktiges ordförande ställt frågor om underlag för kommunfullmäktiges 
beslut om förvärv av fastigheten Anegrund 10. 

Yrkanden 

Ordförande Elving Andersson (C) föreslår att interpellationen ställs till 
kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S). 

Propositionsordningar 

Ordföranden stället proposition på sitt eget yrkande och finner kommunfullmäktige 
bifalla detsamma. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas, 
 
att interpellationen ska ställas till kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson 
(S). 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-01-17 
Elving Andersson (C), Christina Nilsson (KD), Paula Berger (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-17 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2022-01-18 
Ingemar Samuelsson 
David Sahlsten 
Jerker Lundin 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 2021/00171 

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

Yrkanden 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP): Bifall till motionen. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Christer Hasslebäcks 
(UP) m.fl. yrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 45 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att med ovan anse motionen besvarad.  

Reservation 

Uddevallapartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 

Protokollsanteckning 

Kent Andreasson (UP) lämnar följande anteckning till protokollet. 
 
För Uddevallapartiet är det också viktigt att Ställplatser finns i närheten till centrum  

som ett sätt att stärka upp handel både i Ljungskile och Uddevalla. I förslaget att bygga  

Ställplatser vid Skeppsviken skulle också en servicebyggnad med toalett kunna förbättra  

servicen för badande och friluftsliv. Samhällsbyggnadsförvaltningen motsätter sig  

Ställplatsen pga Skateramp och avsaknad av VA vilket vi tycker är märkligt när  

skaterampen är en tillfällig lösning och att VA lösningar finns på platsen efter det 

gamla caféet.  

 

När det gäller Ställplatser i Ljungskile som också är en del i motionen och  

efterfrågat, ser vi att marklösningen som förvaltningen nämner, att föra diskussion med  

Ljungskile segelsällskap om ett förlängt arrende för ställplatser är ett bra alternativ till  

f.d. trävaruaffären, men som tyvärr inte är genomfört ännu. 

 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-02-25 
Monica Bang Lindberg (L), Mikael Staxäng (M)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-02-25 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 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) 
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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.   
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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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-11-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet  
Ola Löfgren  
Justerat 2021-11-15  
 
Mikael Staxäng  
Anna-Lena Heydar 
  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-11-16 intygar  
Ola Löfgren  
 
Skickat 2021-11-16 till  
Samhällsbyggnad 
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2021-10-11 Dnr:  2020/00177   

 

Handläggare 

Christer Bergsten Mex-ingenjör 

Telefon 0522-677526 
e post christer.bergsten@uddevalla.se 

  
  
  

 

      

    

  

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  
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

 5 (14) 

 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

 

 

 

 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  
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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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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 
 

Reservation 

Kent Andreasson reserverar sig till förmån för eget förslag  
 

Protokollsanteckning 

Kent Andreasson har inkommit med följande protokollsanteckning:  
För Uddevallapartiet är det också viktigt att Ställplatser finns i närheten till centrum 
som ett sätt att stärka upp handel både i Ljungskile och Uddevalla. I förslaget att bygga 
Ställplatser vid Skeppsviken skulle också en servicebyggnad med toalett kunna förbättra 
servicen för badande och friluftsliv. Samhällsbyggnadsförvaltningen motsätter sig 
Ställplatsen pga Skateramp och avsaknad av VA vilket vi tycker är märkligt när 
skaterampen är en tillfällig lösning och att VA lösningar finns på platsen efter det gamla 
caféet. När det gäller Ställplatser i Ljungskile som också är en del i motionen och 
efterfrågat, ser vi att marklösningen som förvaltningen nämner, att föra diskussion med 
Ljungskile segelsällskap om ett förlängt arrende för ställplatser är ett bra alternativ till 
f.d. trävaruaffären, men som tyvärr inte är genomfört ännu. 
 
 
 
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 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2022-02-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2022/00081 

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. 

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,  
 
att kultur- och fritidsnämndens driftbudget utökas med 90 tkr och belastar årets resultat 
2022.  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-02-25 
Monica Bang Lindberg (L), Mikael Staxäng (M)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-02-25 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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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 
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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  
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2022-01-10 Dnr KFN 2021/00107 

  

 

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. 



 Tjänsteskrivelse  
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2022-01-10 Dnr KFN 2021/00107 

  

 

 

 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 2021/00731 

Försäljning av industrimark på fastigheterna 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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Forts. § 47 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt gällande del av Kuröd 4:35. 

  

Vid protokollet 
Sebastian Johansson 
 
Justerat 2022-02-25 
Monica Bang Lindberg (L), Mikael Staxäng (M)  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-02-25 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(3) 

2022-02-10 Dnr KS 2021/00731 

  

 

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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Antagande av energi- och klimatplan, uppdrag från 
kommunfullmäktige  

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 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-28 
Energi- och klimatplan för Uddevalla kommun 2022 
Åtgärdsplan tillhörande energi- och klimatplan 
Sammanställning remissvar energi- och klimatplan 
Slutrapport – Beräkning av koldioxidutsläpp 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C) och Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

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.  
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2022-02-25: Monica Bang Lindberg (L), Mikael Staxäng (M)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-02-25: Sebastian Johansson 
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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.  



 

Koldioxidberäkning Uddevalla Kommun 

 

CIT Industriell Energi AB  Sven Hultins plats 1  SE-412 58 Göteborg                      chalmersindustriteknik.se    3(13) 
 

Innehåll 

Sammanfattning ___________________________________________________________ 2 

Innehåll __________________________________________________________________ 3 

1 Bakgrund och nuläge ______________________________________________________ 4 

2 Prioritering av åtgärder ____________________________________________________ 6 

3 Framtida arbete _________________________________________________________ 12 

  



 

Koldioxidberäkning Uddevalla Kommun 

 

CIT Industriell Energi AB  Sven Hultins plats 1  SE-412 58 Göteborg                      chalmersindustriteknik.se    4(13) 
 

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 
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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/
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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 
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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. 
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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. 
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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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§ 55 Dnr KS 2022/00103 

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 

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 
 
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.  

Jäv 

Christer Hasslebäck (UP) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) anmäler jäv och deltar inte 
i vare sig överläggningar eller beslut i ärendet.  
 
Vid protokollet: Sebastian Johansson 
Justerat 2022-02-25: Monica Bang Lindberg (L), Mikael Staxäng (M)  
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-02-25: Sebastian Johansson 
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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 
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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 
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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). 
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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 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2022-01-19 

 

 
 

 

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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Handläggare 

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

 

Anmälan av revisionsrapport, granskning av styrning och 

kontroll av partneringprojekt 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av kommunens styrning av 
partneringprojekt. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt. 
 
Revisorerna lämnar ett antal rekommendationer som kommunstyrelsen bereds att yttra 
sig över. 
 
Revisionsrapporten anmäls till kommunfullmäktige i enlighet med gällande rutiner. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01 
Följebrev till kommunfullmäktige 
Revisionsrapport om granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
 
 
Malin Krantz  Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
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 2022-01-26 

1 Sammanfattning 

Vi har av Uddevalla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens styrning av partneringprojekt.  

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden har genom samhällsbyggnadsförvaltningen tillskapat 
ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 
partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 
hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 
de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 
skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen.  

Riskdelningen i kommunens partneringprojekt avseende ekonomi och garantier är 
reglerad i upprättade avtal av vilka det framgår hur eventuella kostnadsökningar under 
projektens gång och under driftsfasen ska fördelas.  

Övriga risker utifrån framgångsfaktorer i partneringprojekt så som projektstyrning, 
organisation etc. är reglerade i dels ABT 06 och i Partneringkontrakt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetar har en god kunskap om vad 
partneringprojekt innebär och vilka framgångsfaktorer som måste finnas på plats för att 
projekten ska fungera som önskat från kommunens sida. Det är sedan projektledarens 
ansvar att under kommunstyrelsen tillse att samtliga moment hanteras och eventuella 
avvikelser fångas upp tidigt.  

I dagsläget är samhällsbyggnadsförvaltningen beroende av stöd från Urkraft AB som 
partneringledare i pågående projekt. Över tid bör förvaltningen bygga upp egen 
kompetens i denna för projektens framgång väsentliga funktion.  

Det är dock oklart enligt vår mening hur kommunstyrelsen som ytterst ansvarig för 
partneringprojekten säkerställer att de risker som finns kopplade till partneringprojekt är 
väl omhändertagna av förvaltningen och projektledningen.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att 

- Stärka sin interna kontroll av kommunens partneringprojekt avseende de 
faktorer som branschen identifierat som framgångsfaktorer för framgångsrika 
partneringprojekt 

- Löpande ta del av återrapportering från pågående partneringprojekt utifrån 
rubricerade framgångsfaktorer tillika riskfaktorer.  

-  Tillse att samhällsbyggnadsnämnden tillskapar egen partneringledarkompetens 
i syfte att göra sig mindre beroende av externa konsulter för denna funktion.  
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 

I samband med att KPMG har genomfört en granskning av säkerställande av 
beställarkompetens vid större mark- och exploateringsprojekt har revisorerna 
identifierat ett behov av att särskilt granska styrning, ledning och kontroll av 
partneringprojekt. KPMG har därför erhållit ett tilläggsuppdrag till granskning av 
beställarkompetens att särskilt fördjupa granskningen avseende styrning, ledning och 
uppföljning av partneringprojekt. 
 
Uddevalla kommun genomför en rad partneringprojekt och har även för avsikt att i 
utökad omfattning använda sig av denna typ av samverkan vid större 
investeringsprojekt under de närmaste åren.  
 
Det finns en rad risker kopplade till dessa typer av projekt, bland annat i samband med: 

- upphandling och avtalsskrivning 

- styrning och uppföljning under projektets gång 

- avslut och slutbesiktning 

- förvaltning av investeringen under hela avtalets livslängd 
 
Exempel på risker att vara uppmärksam på är: 

- bristande förfrågningsunderlag i form av otydliga krav på materialkvalitet, 

tekniska lösningar etc. i Allmänna bestämmelser 

- bristande uppföljning av att entreprenören genomför uppdraget enligt 

kravspecifikation i ABT 06 och uppdragstagarekontrakt 

- bristande oberoende hos byggkontrollant och byggherre 

- otydliga avtal avseende ansvarsfördelning av förvaltning och uppföljning under 

investeringens livslängd. 
 

Revisorerna bedömer att det finns en risk för att kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden inte i tillräcklig omfattning säkerställt att de har en 
tillräcklig kontroll över partneringprojekt, vilket innebär att det finns en risk för fördyrade 
projekt, oegentligheter och bestickning. De har därför beslutat att komplettera tidigare 
granskning avseende beställarkompetens vid större mark- och exploateringsprojekt 
med en fördjupning kring styrning, ledning och uppföljning av partneringprojekt.  

2.2 Syfte och revisionsfråga  

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 
uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt.  
 
Granskningen avser att besvara följande revisionsfrågor:  
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- Hur har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden utformat den interna 

kontrollen av partneringsamverkans olika faser: 

o Upphandling  

o Förstudie 

o Avtalsskrivande 

o Genomförande 

o Förvaltning 

- Vilka risker har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden identifierat i 

samband med Partnering? 

- Hur säkerställer kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att 

förfrågningsunderlag, kravspecifikationer och andra för investeringen relevanta 

underlag och dokumentation tar hänsyn till kvalitets- och byggnormskrav under 

investeringens hela beräknade livslängd?  

- Hur säkerställer kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden en 

ändamålsenlig riskfördelning i projekten? 

- Hur säkerställer kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att 

samverkansformen bidrar till högre kvalitet och högre effektivitet?  

2.3 Avgränsning 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämndens styrning och 
kontroll av partneringsamverkan.  

2.4 Revisionskriterier 

• Kommunallagens 6 kap 6 § 

• ABT 06 

• Styrprinciper för partneringprojekt  

• Kommunens projektstyrningsmodell 

2.5 Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

2.6 Metoder 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Analyser och 
bedömningar har gjorts utifrån ställda revisionsfrågor och uppställda revisionskriterier. 
Vi har lagt fokus i vår granskning på riskanalyser, internkontrollrutiner, dokumenterade 
avrapporteringar och förståelsen för hur partneringsamverkan fungerar bland 
förtroendevalda och tjänstepersoner.  

Rapporten är faktakontrollerad av samhällsbyggnadschefen, avdelningschef och 
projektledare inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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2.7 Intervjuade och dokumentation  

I denna granskning har vi intervjuat: 

• Samhällsbyggnadschefen 

• Avdelningschef planering 

• Chef för projektenheten 

 

Vi har tagit del av följande dokumentation:  

- Agenda Workshop – Simhallen, 3 mars 2021 

- Beställning Fas 1 Huvuddel 1 Brandstation 

- Beställning Fas 2 Huvuddel 2 Brandstation  

- Beställning Urkraft AB – Rimnersvallen 

- Beställning signerad Fas 0 Rimnersvallen  

- Beställning Signerad Fas 1 Rimnersvallen 

- Signerat partneringkontrakt - Rimnersvallen 

- Beställning signerad Fas 1 – Simhallen 

- Beställning signerad Fas 2 – Simhallen  

- Partneringkontrakt signerat -Simhallen 

- Beställning Urkraft AB - Simhallen 

- Bilaga till partneringdeklaration – Simhallen 

- Utbildningsmaterial Partnering 

- Partnering – Tillämpningsföreskrifter - Byggherrarna 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Definition av partnering  

Partnering är en strukturerad arbetsform där de samverkande parterna genom 
gränsöverskridande samarbete skapar mervärde. Med gränsöverskridande menas att 
byggherrar, konsulter, entreprenörer och andra nyckelaktörer gemensamt löser en 
bygguppgift. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med 
öppna kort och där allas kunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av 
byggprocessen. (Urkraft AB)  

3.2 Kommunens arbete med partneringprojekt 

Uddevalla kommun är inne i en relativt intensiv investeringsfas. En rad större 
investeringsprojekt genomförs för tillfället. I en rad av dessa har kommunen valt 
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partnering som projektmodell. Just nu har kommunen tre pågående partneringprojekt, 
dessa är: 

• Nybyggnation Simhall/Rimnersbadet 

• Nybyggnation Brandstation 

• Ny-och ombyggnation Rimnersvallen 

Av samtliga kontrakt framgår att de är partneringkontrakt (totalentreprenad). Som 
komplement har särskilda partneringkontrakt tecknats. Kontrakten/avtalen utgår från 
ABT 06 och den avtalsmall som gäller för totalentreprenader. Av avtalen framgår: 

- Bakgrund och syfte  

- Definitioner av vad partnering innebär 

- Gemensamma mål och riktlinjer  

- Förutsättningar för att partnering ska fungera som driftsform 

- Ingående handling och dess inbördes ordning  

- Omfattning av entreprenaden  

o Faser och dessas innehåll och omfattning  

- Överlämnade och garantifas 

- Upphandling 

- Organisation 

- Ansvarsförhållanden 

- Ersättningar 

- Ekonomi 

o Öppna böcker 

o Fakturering 

- Krav på entreprenören under kontraktstiden 

- Försäkringar  

- Sekretess  

- Hantering av tvist 

Avtalen täcker enligt vår bedömning de delar som lyfts som väsentliga för att ett 
partneringprojekt ska fungera på ett ändamålsenligt sätt. 

3.3 Stöd i projektstyrning vid partnering  

Kommunen har slutit ett avtal med Urkraft AB i syfte att kunna ta hjälp av dem i 
samband med upphandling av Rimnersvallen. De bistår även med utbildning av 
kommunens personal. Urkraft AB är ett bolag som specialiserat sig på upphandling, 
styrning och administration av partneringprojekt. Av avtalet framgår att Urkraft AB ska 
vara behjälpliga med: 
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- Utarbeta upphandlingsstrategi 

- Upprätta upphandlingsdokument och kravspecifikationer för upphandling av 
totalentreprenad med samarbetsformen partnering 

- Genomföra anbudsprövning och anbudsutvärdering 

- Genomföra anbudsintervjuer 

- Ta fram erforderliga beslutsunderlag och redovisningar 

- Utforma avtal samt modell för samverkan 

- Avtalsfrågor 

Urkraft AB har en tydlig modell för hur partneringprojekt ska planeras, genomföras och 
följas upp. Det är den modellen de utbildar kommunens medarbetare i och det är den 
modellen de tillämpar i sitt uppdrag i kommunen. Av styrmodellen framgår vad Urkraft 
AB bedömer måste vara på plats för att ett partneringprojekt ska kunna bli 
framgångsrikt (framgångsfaktorer)  

De lyfter fram vikten av: 

- En gemensam organisation 

o Styrgrupp 

o Projektstab 

o Projektledning 

o Stödfunktioner och konsulter 

- Gemensam ekonomi – öppna böcker 

o Full insyn i projektets ekonomi, offerter, inköp, bokföring, löner etc.  

o Gemensam uppföljning, analys av verkliga kostnadseffekter 

o Rätt produkt med rätt bemanning till rätt kostnad i rätt tid 

o Skapa hög kostnadsmedvetenhet hos alla parter 

- Gemensam hantering av risker och möjligheter 

o Risk- och möjlighetsanalyser 

- Gemensamma mål 

o Övergripande mål, projektmål och uppföljning för samarbetet 

 Kvalitet  

 Ekonomi 

 Arbetsmiljö 

 Socialt hållbart 

 Tid 
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Om detta inte är på plats och accepterat av samtliga samverkande parter finns det risk 
för att partneringprojekt inte fungerar som tänkt och kommunen som beställare inte 
kommer få det som den anser sig ha upphandlat.  

3.4 Kravställande i förfrågningsunderlag 

Som grund för samtliga partneringprojekt finns ”Allmänna bestämmelser för 
totalentreprenader” (ABT 06). Dessa bestämmelser är framtagna av byggbranschen 
och är avsedda att användas vid upphandlingar och avtalsskrivande vid 
totalentreprenader. De är ett stöd för både byggherren och entreprenören genom hela 
projektet. ABT 06 reglerar i grunden vad som är byggherrens ansvar och vad som är 
entreprenörens ansvar. ABT 06 utgör kravspecifikation genom hela projektet och är 
styrande och vägledande vid eventuella diskussioner kring mål, uppdrag, kvalitet, 
ekonomi etc. I ABT 06 med bilagor reglera hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det 
bygger på att parterna har kunskap om den senaste tekniken, materialkunskap och 
regelverk. 

Som komplement till ABT 06 tecknas oftast ett uppdragstagarekontrakt. Det reglerar 
entreprenörens ansvar för investeringens funktionalitet efter ianspråktagande av 
projektet. Syftet är att klargöra vem som ansvarar för att åtgärda eventuella brister som 
framkommer under garantitiden.  

3.5 Riskdelning 

Riskdelningen i projekten sker inom ramen för riskanalys och avtalets utformning. I 
vissa projekt har de diskuterat ner på en hög detaljnivå kring fördelning av kostnader 
etc. I partneringprojekt gäller självkostnadsprincipen så det är väsentligt att byggherren 
har god kontroll över upparbetade kostnader ställt till färdigställande grad och 
materialanvändning. Av avtalen framgår hur riskdelning ska ske vid eventuella 
kostnadsavvikelser eller om kommunen avslutar samarbetet i förtid.  

3.6 Framgångsfaktorer för partneringprojekt 

För att ett partneringprojekt ska fungera och blir framgångsrikt krävs att en rad faktorer 
och omständigheter finns på plats och fungerar som tänkt. Väsentligt för att ett 
partneringprojekt ska bli framgångsrikt är enligt styrmodellen för partnering:   

- Att skapa en gemensam förståelse för beställarens behov och krav 

- Att skapa en samsyn kring projektet 

- Att komma överens om gemensamma mål, roll- och ansvarsfördelning 

- Att börja bygga teamet för att på sikt etablera ett effektivt projektteam 

- Att bli inspirerad och lära sig av gruppens tidigare erfarenheter 

- Att utarbeta en gemensam partnering/överenskommelse (det moraliska 
kontraktet) 
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3.7 Kommunens styrning för att säkerställa framgångsfaktorer i 
partneringprojekt  

Syftet med att arbeta i partneringprojekt är att kommunen ska uppnå en ökad 
effektivitet i byggprojekten. Genom samverkan och samarbete skapas färre gap mellan 
byggherren (kommunen) och entreprenören. Genom att samarbeta genom hela 
uppdraget ska kvalitet och kostnadskontroll säkerställas. Genom att entreprenören 
kommer in tidigare i projektet än i mer traditionella projekt, får denne en bättre inblick 
och förståelse för vad det är kommunen avser uppnå med investeringen och 
kommunen erhåller en bättre kontroll över arbetets gång enligt dem vi intervjuat.  

För att skapa och upprätthålla den styrmiljö som krävs för att partneringprojekt ska 
fungera som tänkt har Uddevalla kommun som tidigare nämnts anlitat konsultföretaget 
Urkraft AB. Urkraft AB ansvarar för utbildning av kommunens personal kring vad 
partneringprojekt innebär samt för att hålla i uppstartsmötet och workshops kring 
framgångsfaktorerna där även entreprenören deltar.  
 
En framgångsfaktor som de vi intervjuat lyfter är förfrågningsunderlaget. Genom ett väl 
genomarbetat förfrågningsunderlag skapas en förståelse för de krav som kommunen 
ställer på entreprenören och på hur projektorganisationen ska se ut och bemannas.  
Förfrågningsunderlaget arbetar kommunen fram i workshops tillsammans med Urkraft 
AB.  
 
Som ansvarig för det förberedande arbetet finns alltid en så kallad partneringledare för 
projektet. Partneringledarens ansvar är att på ett kunnigt sätt planera och leda arbetet 
för att nå den grad av samverkan som ska uppnå i projektet. Dennes roll är därmed att 
skapa en miljö genom hela projektet som innebär att alla inblandade samarbetar och 
samverkar på ett bra sätt. Förvaltningen får stöd i att utforma avtalet på ett 
ändamålsenligt vis av upphandlingsenheten. Då så krävs tar de även hjälp av 
kommunens jurist.  

Så fort beslut tagits om vilken anbudsgivare som erhåller uppdraget ska 
partneringledaren påbörja sitt arbete och kalla samman de kompetenser som ska 
samarbete i projektets olika delar av projektet. Även in denna del startar arbetet med 
en workshop i syfte att omgående skapas en samsyn och en förståelse för de krav som 
kommunen som beställare och byggherre har avseende tillgång till kompetens, kvalitet, 
ekonomistyrning etc. Partneringledaren är med genom hela arbetet och har ett 
huvudansvar för hur uppstartsarbetet bedrivs. Vid behov genomförs ytterligare 
workshops för att säkerställa att kommunen och entreprenören har en samsyn på 
projektet och hur det ska genomföras. Även vid återkommande byggmöten sker en 
avstämning av att parterna är överens om mål, ansvarsfördelning, kvalitet etc.   

En budget för projektet arbetats fram i samband med att förfrågningsunderlag tas fram 
och upphandling genomförs. En stor del av budgetarbetet sker i förstudien (fas 1). 
Precisering av budget sker i början av genomförande fasen (fas 2) tillsammans med 
entreprenören. Genom hela projektet sker sedan avstämningar mot budget. De konton 
som av någon anledning avviker väsentligt mot budget följs upp särskilt.  
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För att partneringprojekt ska fungera krävs att kommunen har en hög närvaro i 
projektet. Partnering kräver att kommunen skjuter till lite mer personalresurser än i mer 
traditionella projekt och kräver en annan typ av dialog med entreprenören.  

Simhallen lyfts som ett exempel av de vi intervjuat som ett projekt som fungerar i linje 
med idéen om partnering. Där har de suttit ner och diskuterar kvalitet, materialval, 
risker, svårigheter, utmaningar och lösningar. Det är enligt dem vi intervjuat i denna fas 
som det byggs upp en acceptans för beställarens behov och krav. Det är viktigt att de 
genom partnering får tillgång till rätt kompetens som kompletterar kommunens egen. 
Mål och strategier formuleras och dokumenteras. Ett stort ansvar vilar på 
projektledaren, det är denne som ska se till att det hela håller ihop tillsammans med 
partneringledaren från Urkraft AB.  

Då kommunen ger sig in i mer komplicerade projekt är det viktigt att de har ett högre 
krav på förarbete och uppstart än i mindre komplicerade projekt. ABT 06 reglerar 
garantin i projekteten, både i investeringsfasen och driftsfasen. Det är väsentligt att alla 
parter är med och att överlämnandefasen fungerar väl.  

I samband med att de avslutar fas 1 kan de alltid avsluta relationen om de bedömer att 
det inte fungerat i uppstarten.  

3.8 Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens interna 
kontroll vid partneringprojekt 

Huvuddelen av den interna kontrollen av partneringprojekt sker inom ramen för 
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvar för styrning och uppföljning av 
partneringprojekt. Det praktiska ansvaret för den interna kontrollen i 
genomförandefasen har kommunens projektledare. Det övergripande ansvaret har 
kommunstyrelsen.  

Förvaltningen har checklistor som de arbetar efter då de upprättar förfrågningsunderlag 
och utvärderar anbud. I samband med att anbuden utvärderas deltar en rad olika 
kompetenser från förvaltningen så som personer med kunskap om el, VVS, 
materialkunskap etc. Om det handlar om fastighetsbyggnation tar de alltid med en 
markspecialist i arbetet. De vi intervjuat bedömer att det finns en god kompetens i 
förvaltningen avseende upphandling av partneringprojekt. De upplever att förvaltningen 
arbetar mycket noggrant i upphandlingsprocessen. Det sker återkommande 
avstämningar under projektets gång så att det alltid finns rätt kompetens att tillgå. 
Huvudsakligen har de tillgång till kompetensen inom förvaltningen, men kan ta hjälp av 
extern kompetens om det krävs.  

En väsentlig punkt som de vi intervjuat lyfter fram är vikten av insyn i entreprenörens 
ekonomistyrning av projekten. Det är väsentligt att ha tillgång till fakturor och underlag 
för att kunna utöva intern kontroll och uppföljning. Vid varje fakturaavstämning erhåller 
kommunen underlag så som beställningar, följesedlar och verifikationer. Det ske 
löpande stickprovskontroller kopplat till en öppen dialog kring kostnader och underlag. 
Utifrån underlaget gör sedan kommunen stickprovskontroller så att de kan se att det är 
rätt material, rätt mängd etc. som är beställt och levererat. Genom att ta del av 
följesedlar kan kommunen kontrollera till exempel beställd betongkvalitet. Genom att 
de följer upp de egenkontroller som görs kan de kontrollera arbetsmiljö, medarbetare 
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etc. Kommunen har även tillgång till leverantörens ekonomisystem så att de kan gå in 
och göra kontroller direkt i systemet.  

Genom att begära in garantier för leverans av material och genom att de följer upp 
egenkontrollerna säkerställer projektledaren att det inte köps in material på projektet 
som egentligen är att hänföra till andra projekt.   

Inför kontroller och stickprov gör projektledaren en riskbedömning, var kan det finnas 
risk för oriktigheter eller felaktigheter? De lyfter som exempel kontroll av tätskyddet i 
simhallen. Där gör de extra kontroll för att säkerställa att arbetet är korrekt genomfört 
och att skyddet håller kvalitet. Andra områden är ventilation, el samt vatten och avlopp.  

I partneringprojekt är det självkostnadsprincipen som gäller i den rörliga kostnadsdelen. 
För att det ska fungera är det viktigt att ekonomistyrning och intern kontroll fungerar. 
Genom att kontinuerligt följa upp ekonomin sker en löpande kontroll av den 
ekonomiska utvecklingen i projektet. Ekonomin finns med som punkt på samtliga bygg- 
och uppföljningsmöten. Den största risken utifrån ekonomin är att de budgeterat fel från 
början. Något som är svårt att veta innan projektet är helt slutfört. Det är därför väldigt 
viktigt att de har ett etablerat välfungerande samarbete med entreprenören som bygger 
på partneringprojektens idé.  Det är även viktigt att kommunen som byggherre har gjort 
en budget inför diskussionerna med entreprenören så att de har en god grund att föra 
diskussionerna på.  

Vid våra intervjuer lyfts som exempel bygget av den nya simhallen. De arbetar aktivt 
med att gå igenom de risker som finns med projektet, de stämmer löpande av budget 
och projektets tidsplan. Kommunen har även tillgång till entreprenörens ekonomiska 
redovisning för projektet. 

3.9 Hantering av identifierade risker i samband med 
partneringprojekt 

Att genomföra ett partneringprojekt tar mycket tid. En kritisk fas som förvaltningen lyfter 
är upphandlingsfasen. Det gäller att synkronisera arbetet inom förvaltningen så att det 
blir både effektivt och kvalitativt. Det finns inom förvaltningen en person som har ett 
särskilt ansvar att stämma av frågor som ska-krav och uppföljningskrav i 
förfrågningsunderlag och avtal.  

Inför tilldelningsbeslut och avtalsskrivande görs en genomgång av avtalsförslaget så att 
det möter kommunens krav och uppfyller ABT 06. Det är enligt dem vi intervjuat viktigt 
att både kommunen som byggherre och entreprenören har en bra inställning till 
utgångspunkterna för partnering som uppdragsform.  

Det är även väsentligt att kommunen har en bra och stabil organisation på plats då 
projektet drar igång så att de kan möta entreprenörens kompetens under 
genomförandefasen. Det kan annars uppstå obalanser i styrning och ledning av 
projektet. Det är viktigt att kommunen och entreprenören är ”på samma sida” så att de 
har samma bild av risker, budgetförutsättningar etc.  
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3.10 Säkerställande av kvalitet och effektivitet i kommunens 
partneringprojekt 

Det ligger ett ansvar på entreprenören att hela tiden arbeta med att se på olika 
möjligheter att hitta lösningar som är effektivare utan att det innebär en lägre kvalitet. I 
de projekt som hittills drivits som partneringprojekt i kommunen är förvaltningen nöjda 
med hur entreprenören tagit sitt ansvar i dialog med dem som byggherre. 
Entreprenören har vägt in aspekter som hållbarhet och miljö i val av lösningar. De har 
bidragit med mycket kompetens som förvaltningen har nytta av i framtida projekt. Ett 
exempel som lyfts i samband med våra intervjuer är byggandet av den nya 
brandstationen.  

3.11 Öppenhet och lärande  

För att ett partneringprojekt ska fungera och uppfylla syftet är det väsentligt att det 
råder en öppenhet mellan parterna, att det finns utrymme att lära av varandra och att 
parterna delar med sig av sin kompetens. Förvaltningen anser att entreprenörerna 
delar med sig av sitt kunnande kring materialval och hållbarhetsfrågor på ett bra sätt. 
Det är viktigt då det finns många krav kring dessa delar och ett regelverk som 
förändras.  

3.12 Risker med partnering 

Det finns idag relativt omfattande kunskap kring de risker och svårigheter som är 
förknippade med partnering. Dessa erfarenheter som branschen har gjort bör enligt vår 
mening ligga till grund för hur den interna kontrollen av partneringprojekt bör utformas i 
Uddevalla kommun. Risk/framgångsfaktorer som lyfts av branschföreträdare är:  

- Rätt utformade avtal 

- Attityder och öppenhet från samtliga involverade parter 

- Vi-känsla i det gemensamma teamet och bland yrkesarbetarna i projektet 

- Organisation 

- Uppstartsmöte och löpande temperaturmätning av kulturen i 
projektorganisationen 

- Bemanning 

- Ekonomistyrning 

- Värderings- och kulturbygge 

- Mätbara och specifika mål som underlättar uppföljning under projektets gång 
och vid avslut 

- Systematisk uppföljning  

- Tydligt uppdrag till entreprenören i projektet olika faser 

- Korrekta kalkyler så att inte ”luft” byggs in i kalkylen under fas 1.  



 

 13 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Uddevalla kommun 

 Granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt 

 

 2022-01-26 

- Entreprenören ska redovisa underentreprenörer 

- Tydligt fördelat ansvar för styrning och ledning i projektets olika faser 

De punkter som lyfts av branschen överensstämmer väl med de framgångsfaktorer 
som Urkraft AB identifierat för framgångsrika partneringprojekt.  

4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden har genom samhällsbyggnadsförvaltningen tillskapat 
ändamålsenliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av 
partneringsamverkan i större investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för 
hur den interna kontrollen av projektens olika faser ska ske. Styrning och ledning följer 
de rutiner som kommunen har utarbetat för sin projektledning i övriga projekt, med den 
skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad genom hela processen.  

Riskdelningen i kommunens partneringprojekt avseende ekonomi och garantier är 
reglerad i upprättade avtal av vilka det framgår hur eventuella kostnadsökningar under 
projektens gång och under driftsfasen ska fördelas.  

Övriga risker utifrån framgångsfaktorer i partneringprojekt så som projektstyrning, 
organisation etc. är reglerade i dels ABT 06 och i Partneringkontrakt.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetar har en god kunskap om vad 
partneringprojekt innebär och vilka framgångsfaktorer som måste finnas på plats för att 
projekten ska fungera som önskat från kommunens sida. Det är sedan projektledarens 
ansvar att under kommunstyrelsen tillse att samtliga moment hanteras och eventuella 
avvikelser fångas upp tidigt.  

I dagsläget är samhällsbyggnadsförvaltningen beroende av stöd från Urkraft AB som 
partneringledare i pågående projekt. Över tid bör förvaltningen bygga upp egen 
kompetens i denna för projektens framgång väsentliga funktion.  

Det är dock enligt vår mening oklart hur kommunstyrelsen som ytterst ansvarig för 
partneringprojekten säkerställer att de risker som finns kopplade till partneringprojekt är 
väl omhändertagna av förvaltningen och projektledningen.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att 

- Stärka sin interna kontroll av kommunens partneringprojekt avseende de 
faktorer som branschen identifierat som framgångsfaktorer för framgångsrika 
partneringprojekt 

- Löpande ta del av återrapportering från pågående partneringprojekt utifrån 
rubricerade framgångsfaktorer tillika riskfaktorer.  

-  Tillse att samhällsbyggnadsnämnden tillskapar egen partneringledarkompetens 
i syfte att göra sig mindre beroende av externa konsulter för denna funktion.  
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Kommunens revisorer 
 

 

 

      

     

    

  

Granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt 

 

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

granskning av kommunens styrning av partneringprojekt. Granskningen har syftat till att bedöma om 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 

uppföljning av partneringsamverkan i större investeringsprojekt.  

 

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och samhälls-

byggnadsnämnden genom samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskapat ändamålsenliga 

förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av partneringsamverkan i större 

investeringsprojekt. Det föreligger en tydlig struktur för hur den interna kontrollen av projektens olika 

faser ska ske. Styrning och ledning följer de rutiner som kommunen har utarbetat för sin 

projektledning i övriga projekt, med den skillnaden att i dessa projekt är entreprenören mer involverad 

genom hela processen.   

 

Av granskningen framkommer att samhällsbyggnadsförvaltningen i dagsläget är beroende av stöd 

från Urkraft AB som partneringledare i pågående projekt. Över tid bör förvaltningen bygga upp egen 

kompetens i denna för projektens framgång väsentliga funktion.   

 

Det framgår dock att det är oklart hur kommunstyrelsen som ytterst ansvarig för partneringprojekten 

säkerställer att de risker som finns kopplade till partneringprojekt är väl omhändertagna av 

förvaltningen och projektledningen. 

 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Uddevalla den 11 februari 2022 

 

 

 

Tomas Amlöv                                    Christian Persson                        Carl-Johan Sernestrand  
Ordförande                                        1:e vice ordförande                      2:e vice ordförande 
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Anmälan av revisionsrapport, granskning av 

beställarkompetens vid större projekt 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av 
samhällsbyggnadsnämndens arbete med beställarkompetens vid större projekt.  
Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid 
större mark- och exploateringsprojekt och investeringar. 
 
Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer till samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen och nämnderna har beretts möjlighet att yttra sig över dessa. 
 
Rapporten anmäls till kommunfullmäktige i enlighet med gällande rutiner. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-01. 
Följebrev till kommunfullmäktige. 
Revisionsrapport om granskning av beställarkompetens vid större projekt. 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera informationen. 
 
 
 
 
Malin Krantz   Sebastian Johansson 
Kommundirektör  Kommunsekreterare  



 

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Granskning av 
beställarkompetens 
vid större projekt 
Rapport  

Uddevalla kommun 

 

 

 

 
  
 

KPMG AB 

2022-02-11 

Antal sidor 18 

Antal bilagor Skriv antalet bilagor. 

 

KPMG AB 

2022-02-11 

Antal sidor 18 

Antal bilagor Skriv antalet bilagor. 

 



 

 1 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification KPMG Public 

Uddevalla kommun 

 Granskning av beställarkompetens vid större projekt 

 

 2022-02-11 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 2 

2 Bakgrund 4 

2.1 Inledning 4 

2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 4 

2.3 Revisionskriterier 5 

2.4 Metod 5 

3 Resultat av granskningen 6 

3.1 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning avseende 
arbetet med beställarkompetens? 6 

3.2 Har nämnden säkerställt ett tillräckligt arbete med analys och 
planering avseende behoven av olika kompetenser för att beställa 
och genomföra stora projekt? 8 

3.3 Har nämnden säkerställt ett tillräckligt stöd i form av tydliga 
riktlinjer och rutiner för genomförandet av projekt med externa 
utförare? 10 

3.4 Har nämnden säkerställt att det finns en ändamålsenlig 
beställarkompetens inom förvaltningen för genomförandet av 
större investeringsprojekt? 12 

3.5 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan 
intern och extern kompetens i större investeringar? 12 

3.6 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och intern 
kontroll av den egna organisationens beställarkompetens? 13 

3.7 Är ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga 
nämnder tydlig i de större projekten? 15 

4 Slutsats och rekommendationer 16 

 

 

 



 

 2 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Uddevalla kommun 

 Granskning av beställarkompetens vid större projekt 

 

 2022-02-11 

1 Sammanfattning 

Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid 
större mark- och exploateringsprojekt och investeringar.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och ställda revisionsfrågor 
är att: 

- Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder som är 
involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och dokumenteras.  

- Den centralisering av projektorganisationen som genomförts under senare år 
har bidragit till en ökad tydlighet i styrning, ledning och kontroll över de större 
investerings projekten, samtidigt som det finns en kvarvarande otydlighet kring 
vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt beställarkompetens 
tillsätts i projekt. Detta bör förtydligas enligt vår mening.  

- Genom den centralisering av projektstyrningen som genomförts under senare 
år är ansvaret för att analysera och planera att rätt beställarkompetens finns 
tillgänglig kommunstyrelsens och under styrelsen kommundirektörens.  

- Det finns tydliga rutiner för hur kommunstyrelsen och samhällsbyggnads 
nämnden ska arbeta med analys och planering avseende behov av olika 
kompetenser för att beställa och genomföra större investeringsprojekt. Dock 
bedömer vi att ansvarsfördelningen i analysfasen bör förtydligas.  

- Det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, genomföra och följa 
upp större investeringsprojekt, det arbete som pågår att utveckla 
projektmodellen bör dock fortgå. Kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att projektmodellen är känd och 
tillämpad av både berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.  

- Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genom partneringprojekten 
säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan intern och extern kompetens.  

- Det finns upprättade rutiner för hur den interna kontrollen ska genomföras i 
större investeringsprojekt. Det är dock väsentligt att den interna kontrollen 
bygger på en risk- och väsentlighetsanalys för respektive projekt och projektfas. 
Det är oklart i vilken mån så sker och vi bedömer därför att den interna 
kontrollen kan utvecklas i de större investeringsprojekten.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

- Förtydliga och dokumentera ansvarsfördelningen mellan involverade nämnder i 
de större investeringsprojekten.  

- Förtydliga vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt 
beställarkompetens tillsätts i den större investeringsprojekten. 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 
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- Utveckla riskanalysen som ligger till grund för den interna kontrollen i respektive 
större investeringsprojekt.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 
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2 Bakgrund 

2.1 Inledning  

Sedan ett antal år har Sveriges kommuner upplevt en utmaning att säkerställa 
tillräckliga investeringar inom samhällsbyggnadssektorn och att rekrytera rätt 
kompetens. Särskilt specialistkompetenser har lyfts fram som svåra att rekrytera. Detta 
får konsekvenser för samtliga processer inom samhällsbyggnaden. Av en rapport från 
Mälardalsområdet 1 framgår att projekt påverkas negativt av kompetensbristen vilket 
kan leda till förseningar i projekt och i vissa fall även utträngning av projekt som 
därmed inte genomförs.  
 
Inom ramen för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet genomförs flertalet 
omfattande projekt som löper över en lång tid. Projekten avser tillgodose samhällets 
behov på lång sikt och behöver därmed beakta prognoser om befolkningsutveckling, 
klimatförändringar och ekonomi. Framdriften i dessa projekt ställer krav på 
specialistkompetens och främjas av kontinuitet i bemanningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla kommun saknar för större projekt ofta den 
kompetens som krävs och är i dessa fall beställare till en extern utförare. För att 
säkerställa ett gott utförande av projekten krävs en god förmåga att ställa rätt krav d 
beställningen, vid rätt tidpunkt, i projektets olika faser.  
 
Av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2020–2022 framgår att nämnden 
möter en utmaning då kommunen växer och investeringarna ökar samtidigt som 
skatteintäkterna minskar och kompetensförsörjningen försämras. Nämnden upplever 
svårigheter att rekrytera kompetens, särskilt byggarkitekter, planarkitekter och 
projektledare. 
 
Utifrån kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys samt problematiken ovan har 
kommunrevisionen identifierat en risk kopplad till beställarkompetens i stora projekt, då 
i avseendet att beställningar riskerar att inte genomföras ändamålsenligt, med god 
ekonomisk hushållning. Kommunrevisionen har därför beslutat att genomföra en 
fördjupad granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete inom detta område.  
 
Under granskningens gång har det framkommit att Uddevalla kommun har förändrat 
sin organisation avseende styrning och ledning av större investeringsprojekt. 
Kommunstyrelsen har idag det övergripande ansvaret för styrning, ledning och intern 
kontroll av de större investeringsprojekten. Granskningen omfattar därför även 
kommunstyrelsen.  

2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och 

 
1 Mälardalsrådet – Brister på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn 2020. 
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kontroll av arbetet med beställarkompetens vid större mark- och exploateringsprojekt 
och investeringar.  
 
För att svara på den övergripande revisionsfrågan besvarar granskningen följande 
revisionsfrågor:   

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig styrning avseende arbetet med beställarkompetens?  

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett tillräckligt 

arbete med analys och planering avseende behoven av olika kompetenser för att 

beställa och genomföra stora projekt? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt ett tillräckligt 

stöd i form av tydliga riktlinjer och rutiner för genomförandet av projekt med 

externa utförare? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att det finns 

en ändamålsenlig beställarkompetens inom förvaltningen för genomförandet av 

större investeringsprojekt? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig fördelning mellan intern och extern kompetens i större 

investeringar? 

• Har kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och intern kontroll av den egna organisationens 

beställarkompetens? 

Granskningen avgränsas till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbete 

med att säkerställa en ändamålsenlig beställarkompetens.   

2.3 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Tillämpbara interna regelverk, riktlinjer och policys  

2.4 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer. Analys av 
insamlad dokumentation och intervjuer har gjorts utifrån ställda revisionsfrågor och 
uppställda revisionskriterier. Genomförda intervjuer har utgjort ett komplement till 
dokumentstudierna och deras syfte är att bekräfta huruvida upprättade rutiner, riktlinjer, 
strategier och direktiv är implementerade i verksamhet samt om de utgör grunden för 
styrning och säkerställande av beställarkompetens i större komplexa projekt.  
 
För att säkerställa att det som framkommer vid våra dokumentstudier och intervjuer är 
korrekt kommer vi särskilt granska dokumentationen kring tre större projekt som 
genomförts eller är pågående under perioden 2019-2021-06-30. De projekt vi särskilt 
tagit del av dokumentation från är:  
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- Simhallen  

- Ljungskileskolan 

- Ramnerödskolan 

Granskningen har genomförts genom: 

Dokumentstudier 

Vi har tagit del av följande dokument:  

- Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

- Samhällsbyggnadsnämndens styrkort för 2021 

- Projektmodell för investeringsprojekt 

- Mall behovsanalyser 

- Mall beställning av förstudier 

- Mall projektbeställning 

- Checklista Planering av investeringsprojekt 

- Ljungskile skolan 

— Projektdokumentation 

- Simhallen  

— Projektdokumentation 

- Ramnerödskolan 

— Projektdokumentation 

Intervjuer har genomförts med: 

- Kommunstyrelsens presidium  

- Vice ordförande och andre vice ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 

- Projektledare, Ramnerödskolan, Ljungskileskolan och simhallen 

- Kommundirektör 

- Samhällsbyggnadschef 

- Avdelningschef Samhällsbyggnad 

 

De vi intervjuat har getts möjlighet att faktagranska rapporten.  

3 Resultat av granskningen 

3.1 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning avseende 
arbetet med beställarkompetens?  

Kommunfullmäktige fattar alltid det övergripande beslutet om investeringsbudgeten. 
Utifrån den har sedan ansvarig nämnd i uppdrag att initiera investeringsprojekten. 
 
Kommunstyrelsen har sedan ett par år alltid ansvarat för de större mark- och 
exploateringsprojekten. Det som faller in under deras fyra projektområden är: 
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- Simhallen/Rimnersområdet 

- Samhällsfastigheter – skolprojekten 

- Stadsutveckling 

- Hamnområdet 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat med att 
utveckla, förtydliga och centralisera styrningen av större mark- och 
exploateringsprojekt. Styrningen av större projekt har slimmats så att 
genomförandeprocessen i högre grad än tidigare ägs av kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Kommundirektören har givits en central roll i den projektstyrningsmodell som 
kommunen idag arbetar utifrån och har en relativt långtgående delegerad 
beslutanderätt i projekten. Centraliseringen har skett bland annat utifrån 
rekommendation av revisorerna i tidigare revisionsrapporter. Större projekt på över 100 
miljoner kronor ägs idag av kommundirektören. Även mindre investeringar som ingår i 
större pågående projekt ägs av kommundirektören och därmed av kommunstyrelsen.  
 
Beställning av de olika investeringsprojekten görs av ansvarig nämnd. Efter att beslut 
fattas i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige om att ett större investeringsprojekt 
ska genomföras tar kommundirektören och kommunledningskontorets 
projektorganisation över ansvaret för genomförandet.  
 
För de större mark- och exploateringsprojekten finns alltid en politisk styrgrupp med 
ansvar för styrning, ledning och återrapportering till kommunstyrelsen och övriga 
medverkande nämnder. Den politiska styrgruppen för respektive projekt syftar till att 
kunna lyfta svårigheter och avvikelser under projektets gång. Kommundirektören 
påpekar att de är noga med att alla större beslut ska gå via ansvariga nämnder. I 
styrgruppen sitter representanter för beställande nämnd, kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. Även kommundirektören har till stöd en 
projektledningsgrupp sammansatt av tjänstepersoner från berörda förvaltningar. 
Kommundirektören rapporterar löpande projektens utveckling till den politiska 
styrgruppen.  
 
Genom att kommundirektören ansvarar för och samordnar alla större mark- och 
exploateringsprojekt finns idag en större möjlighet att samordna kommunens resurser 
av projektledning, beställarkompetens och uppföljning av större projekt än som tidigare 
var fallet. I större projekt krävs många olika kompetenser för att styrning, ledning och 
uppföljning ska fungera och som bör samordnas för att projekten ska kunna styras mer 
effektivt. Kommundirektören förväntas ta det övergripande ansvaret att leda och 
samordna de större projekten. Genom att ansvaret är lagt på kommundirektören 
bedöms det finnas bättre förutsättningar för ett mer tydligt ägarskap för hela 
genomförandet. Beställande nämnder har ett grundansvar för projekten och 
samhällsbyggnadsnämnden ett ansvar för att den beställarkompetens som de erbjuder 
till de olika projekten faktiskt är relevant och kompetent för det projekt personen 
förutsätts projektleda.  
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Innan processen centraliserades under kommundirektören var varje förvaltning enligt 
dem vi intervjuat mer isolerad i sitt planeringsarbete och drev sina delar i olika projekt 
mer självständigt. Det var svårare att få investeringsprojekt genomförda. Utifrån det 
förnyade arbetssättet finns idag en större samordning och överblick över centrala delar 
i projekten så som tillsättning och styrning av beställarkompetens. 

3.1.1 Bedömning 

Under senare år har kommunen förändrat och centraliserat styrningen av de större 
mark- och exploateringsprojekten. Det har enligt vår bedömning ökat kvaliteten i 
styrning, ledning och kontroll av de större projekten. Samhällsbyggnadsnämnden har 
ansvaret för att beställarkompetens finns tillgänglig i förvaltningen. Samtidigt finns det, 
bedömer vi, en kvarvarande otydlighet kring vilken nämnd som har det yttersta 
ansvaret för att rätt beställarkompetens tillsätts i projekten. Detta bör förtydligas enligt 
vår mening.  

3.2 Har nämnden säkerställt ett tillräckligt arbete med analys och 
planering avseende behoven av olika kompetenser för att 
beställa och genomföra stora projekt? 

I kommunen finns inrättad en central projektorganisation med ansvar för de större 
mark- och exploateringsprojekten. Den bygger på kommunens projektmodell och 
hanterar följande fyra delprojekt: 
 

- Simhallen/Rimnersområdet 

- Samhällsfastigheter – skolprojekten 

- Stadsutveckling 

- Hamnområdet 

I samband med att förstudien av simhallen gjordes genomfördes studiebesök i 
kommuner som nyligen genomfört liknade projekt. Extern expertis bjöds in för att skapa 
bättre kunskap i förvaltningen om de risker och svårigheter som är kopplade till bygge 
av simhallar. Utifrån detta rekryterades projektledare som innehar nödvändig kunskap 
och kompetens kring liknanden projekt.  
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1. Projektorganisation 
 
Inom respektive projekt är tillsatt en projektkoordinator, en projektsamordnare och en 
projektledare. Koordinatorn rapporterar direkt till kommundirektören som är 
projektägare. Det är kommundirektören som avrapporterar till de förtroendevalda, för 
dialog med media etc. Det är kommundirektörens ansvar att projekten bedrivs inom 
budget och om så krävs omfördelar medel inom ramen för projektet, om så krävs för 
projektets genomförande. Kommer en begäran om tilläggsbeställningar upp i något 
projekt fattas alltid beslut i berörd nämnd först och sedan i kommunstyrelsen. Beslut 
om tilläggsbeställningar tas enligt uppgift aldrig på förvaltningsnivå utan lyfts till den 
politiska nivån.  
 
Kommunstyrelsen äger de större investeringsprojekten. Kommundirektören har 
befogenheter att knyta till sig de resurser som krävs för att genomföra beslutade 
projekt från övriga förvaltningar. Det innebär att resurstilldelningen inte är ett 
nämndansvar utan att kommunstyrelsen har ansvaret för att kommundirektören inte 
använder mer resurser än nödvändigt för de projekt kommunstyrelsen ansvarar för.  
 
Det är väsentligt att kommunstyrelsen täcker de kostnader för andra nämnder som 
uppstår utifrån att den centrala projektorganisationen tar andra nämnders resurser i 
anspråk. Annars kan det uppstå svårigheter för t.ex. samhällsbyggnadsnämnden att 
genomföra sitt ordinarie uppdrag enligt reglementet utan extra kostnader för personal 
och lokaler. Det sker enligt uppgift en avstämning av uppstådda kostnader och att 
samhällsbyggnadsnämnden kompenseras för kostnader som uppstått men som är att 
hänföra till kommunstyrelsens projekt.  
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Inom respektive projekt genomförs byggmöten var tredje vecka. Utöver byggmötena 
genomförs projektmöten där projektens färdigställandegrad redovisas. Vid dessa 
möten gås även tidsplanen för den närmaste veckorna/månaderna igenom. Tidsplaner 
stäms av och ekonomiskt utfall i projekten redovisas. Samtliga kostnader är kontosatta 
så att de går att följa mot budget i redovisningen. Samtidigt medger de vi intervjuat att 
det kan vara svårt att upptäcka om det sker överinköp av något material ställt till 
beräknad åtgång i investeringsbudgeten. Dock menar de att risken för korruption och 
oegentligheter i samband med större investeringsprojekt i kommunen är mycket liten. 

3.2.1 Bedömning 

Investeringsprocessen av större mark- och exploateringsprojekt är idag centraliserade 
under kommundirektören. Det finns en tydlig struktur för hur projekten ska planeras, 
genomföras och följas upp. I samband med att förstudier inleds kompetenssätts 
projekten. Det är kommundirektörens ansvar att säkerställa att rätt kompetens finns på 
plats. Samhällsbyggnadsnämnden bidrar i detta arbete med tillgänglig kompetens. Vid 
behov kan alltid kommundirektören avropa extern kompetens. Kommunen arbetar mer 
och mer med parteringprojekt, vilket innebär att den part de samverkar med bidrar med 
väsentlig kompetens i genomförandet. Vi bedömer att det finns rutiner för hur både 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta med analys och 
planering avseende behov av olika kompetenser för att kunna beställa och genomföra 
större projekt. Vi bedömer dock att ansvarsfördelningen i analysfasen bör förtydligas.  

3.3 Har nämnden säkerställt ett tillräckligt stöd i form av tydliga 
riktlinjer och rutiner för genomförandet av projekt med externa 
utförare? 

Tjänstepersoner från olika förvaltningar har tillsammans med kommundirektören 
arbetat fram en projektmodell för styrning och uppföljning av större mark- och 
exploateringsprojekt. Efter implementeringen av modellen har arbetssätten förändrats 
en del avseende att planera, genomföra och följa upp kommunens projekt. Idag finns 
en större helhetssyn kring projekten och hur tillgängliga resurser används, vilket inte 
var fallet innan projektmodellen infördes enligt dem vi intervjuat.   

De riktlinjer som gäller i Uddevalla kommun för projektstyrning, beställning och 
uppföljning framgår av projektmodellen med bilagor. Projektmodellen ska vara känd av 
både förvaltning och de förtroendevalda i styrelsen och nämnderna. Projektmodellen är 
interaktiv och de dokument som är aktuella finns att hitta när man klickar sig fram i 
processkartan. Projektmodellen återfinns på kommunens intranät så samtliga 
medarbetare kan ta del av den. Inom ramen för projektmodellen finns också inbyggda 
kontrollpunkter för när och hur ekonomiuppföljning, projektuppföljning och byggmöten 
ska ske.  

Enligt uppgift har vissa projektledare inte fått utbildning i hur projektmodellen används, 
men i det stora hela har berörda personer fått vetskap om och utbildning i 
projektmodellen. Intervjupersonerna anser att utbildningen varit tillräcklig och att den 
borde genomföras mer kontinuerligt för att hålla kunskaperna levande hos 



 

 11 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Uddevalla kommun 

 Granskning av beställarkompetens vid större projekt 

 

 2022-02-11 

medarbetarna. De påpekar även att när en nyanställning sker är det viktigt att 
utbildning av projektmodellen alltid ska ingå. 

De projektledare som fungerar som beställare har genomgått en 
behovsanalysutbildning 2019. De politiska styrgrupperna i respektive projekt får 
löpande information om projektmodellen och dess olika moment då de tar del av 
underlag, förstudier, kalkyler och tidsplaner.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram checklistor för projektledning i syfte 
att i högre grad standardisera styrning av projekten. Arbetet med checklistor 
påbörjades 2020 och har fortsatt under 2021 med hjälp av kommunledningskontoret.  

Projektmodellen är ett styr- och ledningsverktyg där övergripande punkter kring 
processen i sin helhet framgår. Under varje punkt finns bifogat relevant dokumentation 
så som:  

- Behovsbeskrivning: Man formulerar här behovet av den nya investeringen 
och de mål som ska uppnås. En problembeskrivning görs med hjälp av en 
omvärldsanalys och andra viktiga faktorer för projektet. 

- Kalkyl 1: Ett dokument där man översiktligt beskriver investeringsutgifter och 
driftkostnader för projektet. 

- Behovsanalys: I detta dokument identifieras problem som kan uppkomma i 
projektet. Med hjälp av behovsanalysen försöker man säkerställa rätt 
förutsättningar, tydliga målsättningar och ett tydligt syfte med projektet.  

- Kalkyl 2: Denna kalkyl gäller förstudie för investeringsbeslut. Här beskrivs 
förutsättningar, investeringsutgifter, samt kostnader och intäkter för projektet.  

- Lathund för förstudie: Instruktion om hur förstudie ska genomföras 

- Mall förstudie: Här beskriver man projektets bakgrund, syfte, mål och 
tillvägagångssätt. Man anger också frågeställningar som förstudien ska ge svar 
och rekommendationer på. Utöver detta görs även en intressantanalys för att 
identifiera vilka funktioner och organisationer som har ett intresse i projektet. 

- Krav på geodata: Instruktion kring hur geodata ska tas fram  

3.3.1 Bedömning  

Genom det utvecklingsarbete som bedrivits inom förvaltningen för att utveckla 
projektmodellen bedömer vi att det idag finns ett tillräckligt stöd i form av tydliga 
riktlinjer och rutiner för att planera, genomföra och följa upp större investeringsprojekt. 
Utifrån vad som framkommit vid våra intervjuer bedömer vi dock att arbetet med att 
utveckla och förbättra och förtydliga projektmodellen bör fortgå. Vi bedömer även att 
ansvariga nämnder bör säkerställa att projektmodellen är känd och tillämpad av både 
berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.  
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3.4 Har nämnden säkerställt att det finns en ändamålsenlig 
beställarkompetens inom förvaltningen för genomförandet av 
större investeringsprojekt? 

Det är samhällsbyggnadsnämndens ansvar att tillse att det finns adekvat 
beställarkompetens i förvaltningen. Det är kommunstyrelsens och beställande nämnds 
ansvar att, i samband med att projektorganisation för förstudier upprättas, tillse att rätt 
beställarkompetens knyts till projektet. Om inte samhällsbyggnadsförvaltningen kan 
erbjuda rätt kompetens för ett särskilt projekt kan antingen förvaltningen anställa en 
projektledare med rätt beställarkompetens eller så kan kommundirektören välja att själv 
knyta extern beställarkompetens till projektet utifrån gällande avtal.  

Under tidigare år har det funnits en kompetensbrist inom kommunen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på senare tid anställt projektledare med stor 
erfarenhet av att leda och driva större projekt. De har en lång erfarenhet att driva större 
komplexa projekt samtidigt som de har en god kunskap i detaljfrågor. Även om de 
nyanställda projektledarna har specifika projekt de leder finns de också tillgängliga för 
övriga projekt inom kommunen, vilket är en stor tillgång. I samband med att 
kommundirektören startat upp större projekt och satt ihop team för dessa har denne 
hittills alltid fått den kompetens som krävts. 

För att säkra kompetensöverföringen av beställarkompetens inom kommunen får de 
nyanställda en mentor som gör det lättare för dem att komma in i arbetet. Mentorn ska 
introducera de nyanställda i projektmodellen, olika system som de behöver arbeta i 
samt rutiner inom organisationen. Det finns en öppen och bra dialog inom 
projektteamen och mellan kollegor vilket gynnar kompetensöverföring kring 
projektstyrning och beställarkompetens. För den som behöver någon att fråga eller be 
om hjälp är det inga problem att fråga någon i teamet eller chefen. Vid 
medarbetarsamtalen tas alltid behovet av kompetensutveckling upp. En utbildningsplan 
upprättas som ska följas upp under året.  

3.4.1 Bedömning  

Vi bedömer att nämnden har säkerställt att det i möjligaste mån finns en ändamålsenlig 
beställarkompetens inom förvaltningen. Vid behov av särskild kompetens eller vid 
svårigheter att rekrytera rätt kompetens har förvaltningen möjlighet att avropa extern 
kompetens utifrån gällande avtal.  

3.5 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan 
intern och extern kompetens i större investeringar? 

I huvudsak finns den grundläggande beställarkompetensen i förvaltningen. Att 
upprätthålla särskild spetskompetens inom allt för smala områden blir för dyrt för 
kommunen, då avropas tjänsten istället. Särskilt juridisk spetskompetens avropas 
externt i de mer komplexa och komplicerade upphandlingar som större mark- och 
exploateringsprojekt innebär.  
 



 

 13 

© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Uddevalla kommun 

 Granskning av beställarkompetens vid större projekt 

 

 2022-02-11 

De vi har intervjuat påpekar att även om det finns goda rutiner för hur tillgången av 
beställarkompetens säkerställs av samhällsbyggnadsnämnden och att 
kommunstyrelsen och beställande nämnder har god kompetens gällande beställning 
och projektstyrning kan det uppstå problematik när beställningarna inte samordnas 
utan varje nämnd gör sina egna beställningar. De menar att det skulle bli mer 
ändamålsenligt om dessa samordnades i högre grad. När tilläggsbeställningar behöver 
göras försvåras styrningen och projekten tenderar att bli dyrare än planerat om 
samordningen brister.  

3.5.1 Bedömning  

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig fördelning 
mellan intern och extern kompetens i större investeringar.  

3.6 Har nämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 
intern kontroll av den egna organisationens 
beställarkompetens? 

Den politiska styrgruppen får löpande avrapportering kring respektive projekt. 
Avrapporteringen sker utifrån de olika etapperna i projekten och minst fyra gånger per 
år och projekt. Vid avrapporteringen har styrgruppen ett system där projekten 
redovisas utifrån rött, gult, grönt i sina olika delar och faser. På så vis ges styrgruppen 
en överblick över hur projekten utvecklas och i vilka delar det kan finnas anledning för 
dem att ytterligare följa upp utvecklingen.  
 
Kommunstyrelsens presidium uppger att de känner sig trygga i hur projekten 
avrapporteras. De har alltid möjlighet att begära ytterligare information eller initiera 
ytterligare styrgruppsmöten vid behov. I och med att styrgruppen får information om hur 
projekten utvecklas tidigare i dag än vad som var fallet innan den nya 
projektledningsorganisationen fanns kan de också snabbare lyfta frågor i 
kommunstyrelsen om de olika projekten. Det har inte varit nödvändigt i de projekt som 
nu pågår, men de ser det som en klar förbättring från tidigare styrning.  
 
Vid de byggmöten och förvaltningens styrgruppsmöten som hålls följs projekten upp. 
De följs då upp avseende ekonomi och färdigställandegrad. Att följa upp och 
kontrollera fastställd tidsplan är av stor vikt för ett lyckat projekt menar de vi intervjuat. 
Entreprenörerna fakturerar a conto mot projekt- och betalningsplan. Det finns vissa 
möjligheter för projektledaren att göra justeringar i budget för projekten. Större 
förändringar i budget lyfts till närmaste chef och projektgruppen. Entreprenören kan 
inte skicka en slutfaktura innan slutbesiktningen är gjord och uppdraget är godkänt av 
kommunen. Inför slutbesiktning sker det vissa kontroller av fakturor och underlag 
kopplat till projektet.  
 
Det finns kontrollmoment inbyggt i projektmodellen, exempel på detta är eventuella 
avsteg från detaljplanen. Kontrollmomentet uttrycks som en fråga och beroende på om 
det finns behov av en ny eller ändrad detaljplan behövs en ny planansökan göras. Efter 
ett positivt planbesked kan ett igångsättningsbeslut fattas av kommunfullmäktige. På 
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liknande sätt åskådliggörs vilka steg som behöver färdigställas innan nästa steg kan 
tas i de olika processerna i projektmodellen. Modellen är ett tydligt och bra instrument 
för styrning och uppföljning av kommunens investeringsprojekt. Av våra intervjuer 
framgår dock att det finns delar som kan utvecklas ytterligare.  
 
Den interna kontrollen utförs av projektledaren, som också är kontrollansvarig, i 
samarbete med projektekonom. De följer upp och kontrollerar allt från ekonomi till 
färdigställandegrad men också projektplan och tidsplan. Projektledaren och 
projektekonomen rapporterar till projektkoordinatorn som i sin tur redovisar för 
kommundirektören. Det kan se lite olika ut beroende på vilket projekt som 
redovisningen avser och vilka avtal som gäller. I de större projekt genomförs 
rutinmässigt en rad kontroller för att säkerställa att avtal följs. Följande kontroller 
genomförs för att minska risken för avvikelser:  
 

• Under projekteringen utförs granskning/kontroll av alla handlingar som 

sammanställs i gemensamma granskningsmöten innan handlingen blir godkänd 

och stämplad som arbetshandling.  

• Det upprättas ett kontrollprogram för de olika momenten som skall 

kvalitetssäkras i projektet. 

• Entreprenören upprättar arbetsberedningar för respektive arbetsmoment. 

• Egenkontroller/checklistor upprättas för arbetsmomenten vilka kontrolleras och 

signeras efter utfört arbetsmoment, arbetsmomenten delas upp i delmoment så 

att kontrollerna utförs löpande under hela uppförandetiden. 

• Byggledningen kontrollerar och följer fortlöpande upp arbetet på plats samt 

kontrollerar även signerade egenkontroller.  

• Kvalitetsarbetet behandlas vid varje byggmöte. 

• Kvalitetsansvarig och kommunens byggnadsinspektör gör platsbesök under 

byggtiden. 

 
I projektet som Hemsö ansvarar över finns det specifika regler och rutiner som blivit 
inarbetade i avtalet om hur kontrollen ska göras och vilket ansvar Hemsö har i 
förhållande till kommunen. Det finns ett så kallat ”grindbeslut” vilket innebär att man 
sammanställer beslutspunkter där projektet prövas. Man tar alltså ställning till om nästa 
fas ska påbörjas eller inte beroende på statusen i projektet. Genom att arbeta med 
grindar underlättar man för projektbeställaren att analysera och reflektera över 
projektet.  
 
Efter att investeringen färdigställts och är i bruk ansvarar kommunen själv för kontroll, 
underhåll och uppföljning av själva investeringen. Detta avtalas inte bort till 
entreprenören. Skulle tvist uppstå om det visar sig att t.ex. materialval inneburit en 
kortare livslängd i investeringen än avtalat driver kommunen frågan om ersättning mot 
berörd entreprenör.  
 
Den ansvarsfördelning som finns gällande hantering av fakturor är tydlig. 
Projektledarna får attestera fakturor upp till ett bestämt belopp. Skulle fakturans belopp 
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överstiga detta är det överordnade chefer som istället attesterar fakturan. Även 
tilläggsfakturor godkänns och attesteras av en annan person än projektledaren.  
 
Risken för förekomst av korruption och oegentligheter i kommunens större projekt 
bedöms av dem vi intervjuat som mycket liten. De menar att de har en god kultur i 
kommunen avseende denna typ av beteenden. I och med att all upphandling sker via 
upphandlingsenheten finns inte beroendeförhållanden inbyggda i relationerna mellan 
projektansvariga och entreprenören. Inte heller mellan styrgruppens medlemmar och 
entreprenören. Skulle det uppstå frågor kring eventuella jäv lyfts frågan till 
jävsnämnden. 

3.6.1 Bedömning  

Utifrån den nya projektmodellen är det kommunstyrelsen som har ansvaret för att den 
interna kontrollen i de större investeringsprojekten är tillräcklig. Det finns upprättade 
rutiner för när, var och hur uppföljning och kontroll av projekten ska ske och hur 
avvikelser ska hanteras. Investeringsprojekt är alltid riskprojekt vilket innebär att det är 
väsentligt att det finns identifierade kontrollåtgärder som baseras på en risk- och 
väsentlighetsanalys för varje projekt. Av vad som framkommit vid vår granskning är det 
oklart om så sker. Vi bedömer därför att den interna kontrollen kan stärkas i de större 
mark- och exploateringsprojekten.    

3.7 Är ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga 
nämnder tydlig i de större projekten? 

Kommunstyrelsen har ansvaret för de större mark- och exploateringsprojekten. Övriga 
projekt ägs av beställande nämnd. Verkställigheten av investeringsbeslut ansvarar 
samhällsbyggnadsnämnden för i de projekt som inte faller under kommunstyrelsens 
ansvar.  
 
Genom att de större projekten idag är samordnade under kommunstyrelsen och 
kommundirektörens ledning har ansvarsfördelningen förtydligats ytterligare. 
Kommunstyrelsens presidium bedömer att ansvarsfördelningen är tydlig idag. De 
menar att den nya organisationen är bra och har möjliggjort för ett högre tempo i 
investeringarna. Kommunstyrelsens presidium menar att de har ett bra grepp om 
styrningen av projekten, trots att de är många och stora. Tidigare har inte 
investeringsbudgeten tagits i anspråk fullt ut, vilket sker i större omfattning idag.  
 
För att medvetandegöra beställande nämnder om de kostnader som uppstår i 
samband med att investeringar tas i bruk, ingår alltid driftskostnaderna i 
investeringskalkylen. Beställande nämnd informeras om driftskostnaderna och ska 
innan beslut tas bekräfta att de kan hantera dem inom budget.  
 
Vid våra intervjuer framkommer att ansvarsfördelningen mellan styrelsen, övriga 
nämnder och förvaltningen inte upplevs som lika tydlig av alla inblandade parter. De 
menar att det inte är ett tydligt ägarskap av de tvärsektoriella frågorna i de större 
nämndöverskridande projekten. Det upplevs finnas en gråzon kring vem som ska göra 
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vad och vem som har ansvar för vad. Ett exempel som lyfts är skolbyggnationen och 
vilken nämnd som har ansvar för vad i specifika delar. En ökad dialog kring 
ansvarsfördelningen efterfrågas.  

3.7.1 Bedömning  

Av vad som framkommit vid vår granskning bedömer vi att ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen och övriga nämnder vid större investeringsprojekt bör förtydligas och 
dokumenteras.  

4 Slutsats och rekommendationer  

Granskningen syftar till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid 
större mark- och exploateringsprojekt och investeringar.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och ställda revisionsfrågor 
är att: 

- Ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder som är 
involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och dokumenteras.  

- Den centralisering av projektorganisationen som genomförts under senare år 
har bidragit till en ökad tydlighet i styrning, ledning och kontroll över de större 
investerings projekten, samtidigt som det finns en kvarvarande otydlighet kring 
vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt beställarkompetens 
tillsätts i projekt. Detta bör förtydligas enligt vår mening.  

- Genom den centralisering av projektstyrningen som genomförts under senare 
år är ansvaret för att analysera och planera att rätt beställarkompetens finns 
tillgänglig kommunstyrelsens och under styrelsen kommundirektörens.  

- Det finns tydliga rutiner för hur kommunstyrelsen och samhällsbyggnads 
nämnden ska arbeta med analys och planering avseende behov av olika 
kompetenser för att beställa och genomföra större investeringsprojekt. Dock 
bedömer vi att ansvarsfördelningen i analysfasen bör förtydligas.  

- Det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, genomföra och följa 
upp större investeringsprojekt, det arbete som pågår att utveckla 
projektmodellen bör dock fortgå. Kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att projektmodellen är känd och 
tillämpad av både berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.  

- Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden genom partneringprojekten 
säkerställt en ändamålsenlig fördelning mellan intern och extern kompetens.  

- Det finns upprättade rutiner för hur den interna kontrollen ska genomföras i 
större investeringsprojekt. Det är dock väsentligt att den interna kontrollen 
bygger på en risk- och väsentlighetsanalys för respektive projekt och projektfas. 
Det är oklart i vilken mån så sker och vi bedömer därför att den interna 
kontrollen kan utvecklas i de större investeringsprojekten.  
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Utifrån vår sammanfattande bedömning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

- Förtydliga och dokumentera ansvarsfördelningen mellan involverade nämnder i 
de större investeringsprojekten.  

- Förtydliga vilken nämnd som har det yttersta ansvaret för att rätt 
beställarkompetens tillsätts i den större investeringsprojekten. 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 

- Utveckla riskanalysen som ligger till grund för den interna kontrollen i respektive 
större investeringsprojekt.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att: 

- Säkerställa att kommunens projektmodell är känd och tillämpad av berörda 
tjänstepersoner och förtroendevalda 
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Granskning av beställarkompetens vid större projekt 

 

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

granskning av samhällsbyggnadsnämndens arbete med beställarkompetens vid större projekt. 

Granskningen har syftat till att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med beställarkompetens vid större mark- och 

exploateringsprojekt och investeringar.  

 

Av granskningen framgår att ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder som 

är involverade i större investeringsprojekt bör förtydligas och dokumenteras.  

 

Vidare framgår att det finns utvecklade rutiner och riktlinjer för att planera, genomföra och följa upp 

större investeringsprojekt, det arbete som pågår att utveckla projektmodellen bör dock fortgå. 

Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden bör säkerställa att projektmodellen är känd och  

tillämpad av både berörda tjänstepersoner och förtroendevalda. 

 

Granskningen visar att det finns upprättade rutiner för hur den interna kontrollen ska genomföras i 

större investeringsprojekt. Det är dock väsentligt att den interna kontrollen bygger på en risk- och 

väsentlighetsanalys för respektive projekt och projektfas. Det är oklart i vilken mån så sker och vi 

bedömer därför att den interna kontrollen kan utvecklas i de större investeringsprojekten.   

 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Uddevalla den 11 februari 2022 
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Sammanfattning 

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

granskning av kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövningen genom jävsutskottet. 

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 

handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. 

 

På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka ärenden som ska till jävsutskottet 

respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att tydliggöra hur fördelningen 

ska se ut i praktiken. Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i 

vissa ärenden. Jävsutskottet har beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet 

och för vilket kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i 

styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 

jävsutskottet. Vi anser att både kommundirektör och jävsutskottet bör anses som jäviga i de 

beslut som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Denna hantering av ärenden 

medför ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. 

 

Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och byggfrågor går direkt till 

myndighetsavdelningen. Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen avdelning åtskild 

från övrig teknisk verksamhet. Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till minskad 

risk för jäv. Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall delegerad till både 

jävsutskottet och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av 

utskottet istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner 

som i första hand ska fatta beslut. Detta skapar otydlighet gällande beslutsmandat.  

 

Granskningen visar att det finns gemensamma rutiner för handläggning och ärendeberedning 

oavsett beslut i samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar till likabehandling, 

rättssäkerhet samt transparens och insyn. Det finns riktlinjer och rutiner för 

myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning.  

Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och 

riktlinjer.   

 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning 

vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. Utifrån granskningen lämnar vi följande 

rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller miljö- och 

byggfrågor.  

 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  

 Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en tydlig 

motivering av beslutet.  

 Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. 

 Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell beaktas vid 

handläggning och fördelning av ärenden.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i årets risk och väsentlighetsanalys bedömt det som 

väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende myndighetsutövning i jävsutskottet 

samt följa upp hanteringen av de risker som framkom i en granskning som genomfördes 2015. 

Hela bakgrunden till granskningen framgår i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig 
handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  
 

 Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning av 

myndighetsutövningen?  

• Är det tydligt vilka ärenden som ska hanteras av jävsutskottet?  

• Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som är i 

enlighet med aktuell lagstiftning?   

 Har kommunstyrelsen säkerställt rättssäkerheten och enhetligheten i 

myndighetsutövningen?  

• Hur säkerställs likabehandling av de ärenden som beslutas?  

• Vilken kvalitetssäkring finns för myndighetsutövningen?  

• Ställs samma krav på beslutsunderlag av jävsutskottet och 

samhällsbyggnadsnämnden?   

• Hur säkerställs att utskottets ledamöter har förutsättningar att sätta sig in i 

ärenden?   

• Hur säkerställs transparens och insyn i utskottets ärenden?  

 Hur har kommunstyrelsen hanterat de risker som framkom vid inrättandet av 

jävsutskottet? 

1.3. Ansvarig nämnd samt avgränsningar 

Granskningen avser kommunstyrelsen och avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor. 
Granskningen avser inte en bedömning av myndighetsutövningen som sådan av de enskilda 
ärenden som valts ut för stickprov. Stickprovet syftar till att bedöma ärendeprocessen och 
om obligatoriska moment enigt lagstiftningen följs, men således inte Uddevalla kommuns 
bedömning i enskilda ärenden.  

1.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som 

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

huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Förvaltningslag (2017:900) 

o SKRs skrift om jäv och beroende inom miljö- och hälsoskydd (2015) 

 Kommunallagen 6 kap. 1 § 

 Kommunstyrelsens reglemente 
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 Miljöbalken 

 Plan- och bygglagen (PBL) 

 

Revisionskriterierna beskrivs närmare i bilaga 2.  

1.5. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer, skriftliga frågor samt 

stickprov av utvalda myndighetsärenden. Stickprovsgranskningen omfattar de tio senaste 

beslutade ärendena i utskottet före september 2021. Urvalet har omfattat ärenden både från 

2021 och 2020. Urvalet av ärenden omfattar såväl beviljade som avslagna bygglov, 

förhandsbesked för bygglov, miljötillsyn och strandskydd.  

Intervjuade samt dokumentförteckning framgår av bilaga 3. Samtliga intervjuade har beretts 

tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  
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2. Organisation och styrning av myndighetsutövning  

2.1. Organisation och ansvarsfördelning framgår av reglemente 

I oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige att slå samman tekniska nämnden och miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden till en samhällsbyggnadsnämnd. Den nya nämndorganisationen 

trädde i kraft i juni 2015. Jävsutskottet inrättades eftersom lagstiftningen begränsar 

kommunens möjligheter att helt samla samhällsbyggnadsfrågorna under samma nämnd. 

Ärenden där kommunen själv är sakägare, till exempel söker bygglov eller är föremål för tillsyn 

får inte hanteras av den nämnd som också ger tillstånden/utövar tillsynen. Kommunfullmäktige 

inrättade därför ett jävsutskott under kommunstyrelsen för att handlägga miljö- och 

byggärenden som samhällsbyggnadsnämnden är part i och därför inte kan fatta beslut om.  

 

Jävsutskottet biträds av tjänstepersoner vid myndighetsavdelningen inom 

samhällsbyggandsförvaltningen. Kommunstyrelsen är enligt reglemente kommunens 

företrädare som arbetsgivare och anställande myndighet.  

 

 

Figur 1: En översikt över jävsutskottets placering i förhållande till kommunstyrelsen och 

samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsavdelningen.   

2.2. Delegationsordningen är otydlig om ärenden ska till utskottet eller tjänsteperson 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen1. I delegationsordningen framgår 

delegerad beslutsrätt till både jävsutskottet och tjänstepersoner. I kommunstyrelsens 

delegationsordning är beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor i flera fall delegerad till både 

jävsutskottet och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av 

utskottet istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner 

som i första hand ska fatta beslut. Jävsutskottets och samhällsbyggnadsnämndens 

delegationsordning är utformade likartat vad gäller delegation till tjänstepersoner inom ramen 

 
1 Se bilaga 2 för mer information om delegationsordningen. 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Jävsutskottet

Samhällsbyggnadsnämnden

Myndighetsavdelningen inom 
samhällsbyggnads-

förvaltningen
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för miljö- och byggfrågor. Av intervju framgår att delegationsordningen är uppdaterad och 

upplevs tydlig. 

2.3. Fördelning av ärenden till jävsutskottet utgår enbart från reglemente och 

delegationsordning  

Kommunstyrelsen eller jävsutskottet har inte beslutat om ytterligare riktlinjer för fördelning av 

ärenden mellan samhällsbyggnadsnämnden och jävsutskottet utöver vad som anges i 

reglemente och delegationsordning.  

 

Tydligheten av fördelning av ärenden har varit uppe för diskussion vid flertal tillfällen. I början 

av 2021 lämnade jävsutskottet ett uppdrag till kommunledningskontoret att förtydliga i vilka fall 

samhällsbyggnadsnämnden kan betraktas som part i ärenden. Ett förslag till reviderade 

bestämmelser remitterades till samhällsbyggnadsnämnden som tillstyrkte revideringen. Efter 

ytterligare samråd beslutade jävsutskottet att avsluta ärendet utan ytterligare förtydliganden 

kring fördelningen. Istället anges i utskottets beslut från mars 2021 att i de situationer där 

jävssituationer inte är helt uppenbara ska jäv förebyggas genom rutiner på förvaltningsnivå. I 

beslutet framgår att det fortsättningsvis tydligt i tjänsteskrivelser ska noteras varför 

handläggaren bedömer att samhällsbyggnadsnämnden är jävig och varför ärendet därmed 

måste överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. Frågor om eventuella jävsituationer 

kan därefter uppmärksammas och hanteras mycket tydligare beredningsfasen.  

 

I samband med genomförd stickprovsgranskning noterar vi att jävsutskottet beslutat i tre 

ärenden som tillhör så kallade stadsutvecklingsprojektet. För stadsutvecklingsprojektet är 

kommundirektören projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. Se avsnitt 

3 för mer information.  

2.4. Det finns en tydlig handläggningsprocess och rutiner för kvalitetssäkring 

2.4.1. Handläggning av bygglov och förhandsbesked 

Det finns riktlinjer och rutiner för hur handläggningen av bygglov och förhandsbesked ska 

hanteras. Jävsutskottets ärenden följer samma riktlinjer och rutiner som 

samhällsbyggnadsnämndens ärenden. Se bilaga 5 för en mer ingående beskrivning av 

handläggningsprocessen av bygglov och förhandsbesked. 

2.4.2. Handläggning av miljö- och livsmedeltillsyn 

Enligt miljölagstiftningen ska tillsynsmyndigheten för varje verksamhetsår upprätta en samlad 

tillsynsplan som omfattar myndighetens hela ansvarsområde (miljöfarlig verksamhet, 

hälsoskydd och livsmedelskontroll). Tillsyn av kommunens verksamhet inkluderas i den 

ordinarie verksamhetsplaneringen och hanteras därmed som övrig tillsyn och kontrollarbete. 

Se bilaga 5 för en mer ingående översikt av tillsynshandläggningen.  

2.4.3. Kvalitetssäkring  

Det saknas en skriftlig rutin för kvalitetssäkring av ärenden men det framkommer av intervju 

att de former som finns för kvalitetssäkring upplevs som välfungerande. Kvalitetssäkring sker 
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bland annat genom att myndighetsavdelningen har veckovisa möten kring diskussion av 

bedömningar och samsynsskapande kring komplexa ärenden. På myndighetsavdelningen 

finns även en utbildad jurist som stöttar handläggarna i olika ärenden. I vissa komplexa 

ärenden rådfrågas även kommunjuristen och vid behov finns även en extern upphandlad jurist 

att tillgå.  Därigenom skapas också en större trygghet hos handläggarna i att ärenden fördelas 

till rätt beslutsfattare. Av intervju framkommer att fördelningen av ärenden upplevs har blivit 

tydligare med tidens gång.  

 

Kvalitetssäkring sker även genom beredningsmöten inför jävsutskottets sammanträden. Under 

beredningsmötena deltar presidiet, avdelningschefen för myndighetsavdelningen, sekreterare 

samt handläggare. Jävsutskottets presidium får del av dokumentationen en vecka i förväg. I 

samband med beredningsmöten finns det möjlighet för presidiet att diskutera ärendet samt att 

ställa frågor till tjänstepersonerna för att skapa ytterligare förståelse för ärendet och ämnet.  

2.5. Vår bedömning - kommunstyrelsen har delvis säkerställt en ändamålsenlig 
styrning av myndighetsutövningen 

I lagstiftningen framgår bestämmelser gällande jäv. Bland annat anges att en nämnd inte får 

bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden företräder 

kommunen eller regionen som part. En nämnd får inte heller utöva i föreskriven tillsyn över 

sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Granskningen visar att det i huvudsak finns 

riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. 

Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och byggfrågor går direkt till 

myndighetsavdelningen. Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen avdelning åtskild 

från övrig teknisk verksamhet. I enlighet med SKR:s skrift om jäv och beroende bedömer vi att 

detta bidrar till att minska risken för jäv på förvaltningsnivå.  

 

Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall delegerad till både jävsutskottet 

och flera anställda. Det går inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av utskottet istället 

för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken eller vilka tjänstepersoner som i första hand 

ska fatta beslut. Enligt vår bedömning är detta en brist och skapar otydlighet gällande 

beslutsmandat.  

 

Ärendefördelningen har varit uppe för diskussion i utskottet vid flera tillfällen det har gjorts 

komplettering av rutiner om att fördelning av ärenden till jävsutskottet ska motiveras i 

tjänsteskrivelse. Enligt vår bedömning är det på en övergripande nivå tydligt i reglemente vilka 

ärenden som ska till jävsutskottet respektive samhällsbyggnadsnämnden. Vi ser dock att det 

finns ett behov av att tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera 

aspekter att ta hänsyn till. I kommande kapitel tar vi upp hur fördelningen faktiskt sett ut och i 

konstaterar att det finns vissa otydligheter i detta avseende.  
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3. Rättssäkerhet och enhetlighet i myndighetsutövning 

3.1. Handläggningsprocesser är grunden för likabehandling i ärenden 

Som tidigare nämnt i kapitel 2 finns riktlinjer och rutiner för hur handläggningsprocessen ska 

gå till.  Vad gäller bygglovsärenden som beslutats av jävsutskottet under 2021 framkommer 

att handläggningstiden i genomsnitt har uppgått till 3,7 veckor. Detta är en relativ kort 

handläggningstid men beskrivs förklaras av kompletta ansökningar och ansökningar i enlighet 

med detaljplan.  

 

Av intervju framkommer att ett ärende som beslutats av jävsutskottet har överklagats till 

länsstyrelsen i år. Länsstyrelsen valde att gå på jävsutskottets linje och avslog överklagan. 

Utskottet har tagit del av Länsstyrelsens beslut.  

 

Resultatet av genomförd stickprovsgranskning visar dock att det finns vissa brister, se mer 

under avsnitt 3.5.  

3.2. Organisationen och rutiner är anpassade för att undvika jäv 

Av intervju framkommer att diskussioner om vad som anses jävigt eller inte är något som sker 

löpande inom organisationen och tas på stort allvar. På veckovisa möten finns det möjlighet 

för handläggarna att diskutera speciella situationer med medarbetare. Därmed finns det 

utrymme till att ha en löpande och levande diskussion om ett ärende kan betraktas som jävigt 

eller inte. Av intervju framkommer även att myndighetsavdelningen varit i kontakt med 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att få mer klarhet i specifika fall angående jäv.  

 

Enligt SKR behövs ett långt delegerat ansvar för arbetsledning och lönesättning från 

samhällsbyggnadschef till respektive avdelning viktigt för att inte bygga in jävsliknade konflikter 

i organisationen. Myndighetsavdelningen är åtskild från övrig teknisk verksamhet genom att 

vara en egen avdelning. Genom delegationsordningen har avdelningen direkt delegation att 

fatta beslut i ärenden avseende miljö- och byggfrågor.  Avdelningschefen har delegerat ansvar 

för handläggarnas lönesättning och arbetsleder medarbetarna. 

 

Gällande utskottets rutiner för att hantera jäv framgår att om någon av utskottets ledamöter 

tillhör den nämnd som ärendet är kopplat till eller upplever att de kan anses jäviga i ett ärende 

anmäler de själva delikatessjäv och avstår därmed från att delta i beslutsfattandet2.  

 

Avseende påtryckningar utifrån framkommer det av intervju att det är inget de har noterat eller 

skulle anse acceptabelt. Av intervju framkommer att de anser att sammansättningen av 

utskottet med representanter från flera olika partier också minskar riskerna för att otillbörlig 

påverkan skulle få effekt.  

3.3. Kommungemensamma rutiner finns för utskick av kallelse och handlingar 

Inför jävsutskottets sammanträden skickas kallelse och handlingar ut en vecka i förväg.  Detta 

följer samma rutiner som för övriga nämnder i kommunen. Handläggare föredrar samtliga 

 
2 Jäv diskuteras ytterligare kopplat till stickprovet i avsnitt 3.   
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ärenden muntligt på jävsutskottets sammanträden. Av genomförda intervjuer uppges att 

utskottets ledamöter både har förutsättningar att sätta sig in i ärendena samt är väl insatta i 

ärendena i samband med beslut. 

 

I kommunens riktlinjer för ärendehantering i Uddevalla kommun framkommer att i så hög 

utsträckning som möjligt publicera diarier, kallelser, handlingar och protokoll på kommunens 

hemsida med beaktande av offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddslagstiftningen. 

Inte heller här ska det göras någon skillnad på om ärenden har beslutats om i jävsutskottet 

eller annan nämnd.  

 

Jävsutskottets handlingar och aktiviteter finns tillgängliga för allmänheten i samma 

utsträckning som övriga kommunverksamheters handlingar och aktiviteter gör.  

3.4. Riskerna som framkom inför inrättande av utskottet har delvis hanterats 

I granskningen av sammanslagning av nämnder 2015 var syftet att pröva om 

kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden hanterat sammanslagningen så att nya 

strukturer skapats som stödjer verksamheterna och utan att det, under tiden eller efteråt, 

inneburit en förändring av service till medborgarna. I granskningen framkom ett antal risker3.  

Kopplat till de riskerna framkom det i årets granskning att det inte har gjorts någon systematisk 

uppföljning eller utvärdering av riskerna som framkom i granskningen 2015.  

 

Däremot framkommer att tjänstepersoner och ledamöter upplever att omorganisationen har 

fungerat väl och att det där med inte har funnits något behov för att göra uppföljning eller 

utvärderingar. Som beskrivs ovan har det skett en löpande diskussion angående 

ärendefördelning samt ett tydliggörande av riktlinjer kopplat till om det är 

samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som ska vara det beslutsfattande organet. Vi 

noterar också att förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen är 

organiserad för att undvika jäv i myndighetsärenden.  

 

I stickprovsgranskningen konstaterar vi dock att det finns otydligheter kopplat till gränsdragning 

i vissa ärenden. Se nästkommande avsnitt för mer information.  

3.5. Stickprovsgranskning av ärenden visar på vissa brister 

Stickprovsgranskningen består av tio ärenden där jävsutskottet har fattat beslut. Ärendena 

innefattar bygglovsärenden, strandskyddsdispens, livsmedel- och miljötillsyn. Urvalet har 

genomförts genom att välja ut de tio senaste ärendena som jävsutskottet har beslutat om fram 

till september 2021. Syftet med stickprovsgranskningen har varit att bedöma hur 

ärendeprocessen tillämpas samt om obligatoriska moment utifrån lagstiftningen följs.  Utöver 

vad som framgår i tabellen har kompletterande frågor ställts om ärendefördelning utifrån 

jävsperspektiv för de ärenden som avser bygglov och förhandsbesked.  

I tabellen på kommande sida framkommer en översiktlig beskrivning av resultatet utifrån 

stickprovsgranskningen4:  

 
3 Se bilaga 6 för beskrivning av risker som framkom i granskningen. 
4 Observera att stickprov 7 och 8 är miljötillsyn och därför är inte alla stickprovsmoment tillämpliga. Även 
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Stickprovsmoment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beslut inom tio veckor 
från komplett ansökan 

          ET ET ET     

Ärendebekräftelse för 
inkommen ansökan 

            ET ET     

Kompletteringsbegäran 
inom tre veckor (när 
tillämpligt) 

ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET 

Mottagningsbevis för 
komplett ansökan 
utskickat 

          ET ET ET     

Information om ändrad 
start för tidsfrist 

ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET 

Beslutsgrunder 
motiveras 
ändamålsenligt 

                    

Beslut om avgift                     

Redovisning hur 
avgiften har fastställts 

                    

Information om 
yttrande och remisser 
(när tillämpligt) 

            ET ET     

Information om hur 
beslut kan överklagas 

                    

Delgivning/skickats till 
berörda 

                    

Framgår tidsram när 
bygglov måste 
ansökas om 
(endastrelevant för 
förhandsbesked) 

ET         ET ET ET ET ET 

Motivering i 
tjänsteskrivelse om 
fördelning till 
jävsutskott 

 ET      ET  ET  ET  ET  ET  ET ET  

Tjänsteskrivelse 
daterad min. 1 vecka 
innan beslut 

                    

Kungörelse ET       ET ET ET ET     

 

3.5.1. Noteringar utifrån stickprovsgranskningen 

Genomförda kontroller visar att verksamheten inte fullt ut uppfyller de kontrollmoment som har 

granskats i stickprovsgranskningen. Nedan kommenteras de stickprov där avvikelser 

identifierats. 

 
stickprov 6, gällande strandskydd, beträffar inte alla punkter. Se bilaga 2 för vilka frågor som har kontrollerats 

för respektive kategori. I bilaga 3 finns en förteckning på vilket nummer respektive stickprov har.  
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Enligt 9 kap. 27 § PBL är nämnden skyldig att fatta beslut i bygglovsärenden och 

förhandsbesked inom tio veckor från att kompletta ansökningshandlingar inkommit. Utifrån 

genomförda kontroller konstaterar vi att tre av sju ärenden överstiger den lagstadgade 

handläggningstiden på tio veckor. Handläggningstiderna för dessa ärenden var över 15 

veckor. I ett av dessa fall var handläggningstiden över sju månader. Enligt de intervjuade är 

orsaken till detta en obalans mellan inkomna ansökningar och handläggare. Enligt 12 kap 8 a 

§ PBL ska det för varje påbörjad överstigen vecka dras av 20 procent av avgiften. Av besluten 

framgår att ingen avgift har tagits ut av den sökande på grund av förlängd handläggningstid.  

 

I lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden 8 §, anges att ett mottagningsbevis 

ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in. Mottagningsbeviset 

ska innehålla information om tidsfristen för beslut och i förekommande fall, följden av att ett 

beslut inte fattas inom denna tidsfrist. Mottagningsbeviset ska även innehålla information om 

möjligheterna till rättslig prövning av beslut. Stickprovsgranskningen visar att det i fem av de 

sju aktuella ärendena saknas mottagningsbevis för kompletta handlingar.5 

Stickprovsgranskningen visar även på att i de två fall där mottagningsbevis skickats saknas 

information om följden av ett beslut inte fattas inom tidsfrist samt möjligheterna till rättslig 

prövning av beslut.  

 

Av förvaltningslag (2017:900) 32 § framgår att ett beslut som kan antas påverka någons 

situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Ett grundläggande krav på motiveringen är att den ska innehålla de 

rättsregler som ligger till grund för beslutet6. Enligt Boverket är det viktigt att tydligt motivera 

beslutet och vad som ligger till grund för bedömningen. Stickprovsgranskningen visar att det i 

samtliga fall, finns hänvisning till lagrum i beslutsmotiveringen men att det däremot i nio av 

fallen inte framgår en tydlig bedömning/förklaring till beslutet. Istället hänvisar beslutet till 

bedömningen som finns i tjänsteskrivelsen som är bifogad i beslutsunderlaget.  

 

Av PBL 9 kap. 47 § framgår att byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift ska redovisa hur 

avgiften har fastställts. Stickprovsgranskningen visar att det i ett ärende saknas en redovisning 

av hur avgiften har fastställts i beslut. 

  

Enligt PBL 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov, tillsammans med en uppgift om vad den som vill 

överklaga beslutet måste göra, delges sökanden och annan part samt dem som har lämnat 

synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodosedda. Detta innebär att även i de fall som 

nämnden fattar ett för den sökande gynnande beslut ska information om hur beslutet kan 

överklagas biläggas. Stickprovskontrollen visar att det saknas information om hur beslutet 

kan överklagas i ett av sju fall gällande bygglov och förhandsbesked.  

 

Enligt förvaltningens rutiner ska det ska framgå i tjänsteskrivelsen varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. Vi noterar dock i stickprovet att det inte i aktuella 

 
5 Ej att förväxlas med mottagningsbevis för inkommen ansökan.  
6 Jfr JO-beslut 2003-11-26, dnr 2797-2002, jfr JO-protokoll 1999-04-22, dnr 849-1999. 
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tjänsteskrivelser framgår varför samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet 

därför ska behandlas av jävsutskottet7. 

 

I två av stickprovsärendena, samt i ytterligare ett ärende som inte ingår i 

stickprovsgranskningen, har jävsutskottet beslutat om ärenden som tillhör 

stadsutvecklingsprojektet och för vilket kommundirektören är projektägare8 och 

kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. I dessa tre ärenden har också dåvarande 

kommundirektör undertecknat tjänsteskrivelsen. Dock noterar vi också att det är 

samhällsbyggnadsnämnden som har ansökt om dessa tre ärenden. Av granskningen 

framkommer att ärendena har ansetts som lämpliga för jävsutskottet eftersom 

samhällsbyggnadsnämnden är ansökande part. Det framgår dock inte huruvida ytterligare 

överväganden har gjorts avseende om kommundirektören och jävsutskottet kan anses jäviga 

i de aktuella ärendena.  

3.6. Vår bedömning - kommunstyrelsen har delvis säkerställt rättssäkerheten och 
enhetligheten i myndighetsutövningen 

Enligt kommunallagen ska alla kommuninvånare behandlas likvärdigt. För att säkerställa en 

likvärdig och rättssäker bedömning i ärendehantering är det av vikt att handläggningen sker 

utifrån ett strukturerat arbetssätt samt att beslut motiveras.  Granskningen visar att det finns 

gemensamma rutiner för handläggning och ärendeberedning oavsett beslut i 

samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar till likabehandling, rättssäkerhet 

samt transparens och insyn. Utskottet tar även del av- och analyserar beslut kopplat till 

överprövade ärenden, vilket är viktigt för att bedöma likvärdighet och rättssäkerhet i fattade 

beslut. Vidare finns rutiner för att utskottets ledamöter ska ha förutsättningar att sätta sig in i 

ärenden. Intervjuade ledamöter upplever även att det finns goda förutsättningar att sätta sig in 

i ärenden.  

 

Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister. Vi noterar bland annat att 

beslutsmotiveringarna är bristfälliga då det utöver hänvisning till lagstiftning saknas en tydlig 

bedömning till beslutet. Enligt vår mening bör motiveringen och anledningarna till det fattade 

beslutet framgå i själva beslutet och inte enbart i bilaga till beslutsunderlaget. I stickprovet 

framkommer också att ansökande endast i två av sju fall har fått ett mottagningsbevis och att 

det även i dessa fall saknades obligatorisk information om möjlighet till rättslig prövning och 

avgiftsreducering. Granskningen visar även att vissa obligatoriska moment såsom 

handläggningstid, information om överklagan och redovisning av hur avgiften för bygglov har 

fastställts inte efterlevs fullt ut. 

 

Vidare framgår att rutin finns om att i tjänsteskrivelse motivera varför ärenden föreslås beslutas 

av jävsutskottet. Av stickprovsgranskningen framgår däremot att rutinen gällande motivering 

av fördelning av ärenden inte efterlevs. Mot bakgrund av jävsutskottets inrättande är detta 

enligt vår mening viktigt för att säkerställa tydlighet och transparens i vilka ärenden som 

fördelas till samhällsbyggnadsnämnden respektive jävsutskottet. 

 
7 Med aktuella tjänsteskrivelser menas de tjänsteskrivelser som är upprättade efter beslut om rutin.  
8 Projektägaren ansvarar för att resurser (medarbetare, arbetstid och pengar) säkras till projektet, sätter mål och 

utser projektledare och vid behov styrgrupp. Projektägaren är en chef i förvaltningens egen linjeorganisation. Det 

kan vara förvaltningschef men är vanligtvis en chef för den verksamhet där projektet kommer att planeras och 

genomföras. 
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Vidare framkommer att jävsutskottet beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet 

och för vilket kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i 

styrgrupp9. Dåvarande kommundirektör har också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 

jävsutskottet. Enligt vår bedömning finns tveksamheter, utifrån ett jävsperspektiv, i hanteringen 

av dessa ärenden både på handläggnings- och beslutsnivå. Enligt vår uppfattning är 

kommundirektör jävig, som aktiv i beredningen av ärendena, utifrån sin roll som projektägare. 

Vi anser även att utskottet bör ses som jävigt i och med att kommunstyrelsens presidium utgör 

styrgrupp för stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning medför denna hantering av 

ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada. Utifrån att 

samhällsbyggnadsnämnden är sökande i dessa ärenden är det förvisso i linje med reglemente 

att jävsutskottet är den instans som ska fatta besluten. Kommunstyrelsen bör dock vår 

säkerställa att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell initialt beaktas vid 

handläggning och fördelning av ärenden, för att minska risken att jävssituationer uppstår i ett 

senare skede.   

 

De risker som framkom vid inrättandet av jävsutskottet har inte hanterats genom någon 

systematisk uppföljning eller utvärdering. Däremot visar granskningen att risken för jäv och 

utmaningar gällande gränsdragning mellan samhällsbyggnadsnämnden och jävsutskottet har 

behandlats vid flera tillfällen och rutiner har tagits fram för att tydliggöra fördelningen av 

ärenden. Vidare noterar vi att förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

är organiserad för att undvika jäv i myndighetsärenden. Mot bakgrund av vad som framkommit 

i granskningen bedömer vi dock att det fortsatt föreligger risker avseende fördelning av 

ärenden och jävssituation både på förvaltningsnivå och i utskottet.  

 

 

 
9 Samhällsbyggnadsnämnden är sökande av bygglov och förhandsbesked i aktuella ärenden.  
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4. Samlad bedömning 

4.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågorna 

Har kommunstyrelsen 

säkerställt en 

ändamålsenlig styrning av 

myndighetsutövningen? 

Delvis.  
 
Granskningen visar att det i huvudsak finns riktlinjer och 
rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad 
av aktuell lagstiftning.  
 
Delegationen från kommunstyrelsen gällande miljö- och 
byggfrågor går direkt till myndighetsavdelningen. 
Myndighetsavdelningen är genom att vara en egen 
avdelning åtskild från övrig teknisk verksamhet. 
Beslutanderätt inom miljö- och byggfrågor är dock i flera fall 
delegerad till både jävsutskottet och flera anställda. Det går 
inte att utläsa vilka ärenden som ska beslutas av utskottet 
istället för tjänstepersoner. Det framgår inte heller vilken 
eller vilka tjänstepersoner som i första hand ska fatta beslut. 
Enligt vår bedömning är detta en brist och skapar otydlighet 
gällande beslutsmandat. 
 
På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka 
ärenden som ska till jävsutskottet respektive 
samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att 
tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom 
det finns flera aspekter att ta hänsyn till. Vi konstaterar att 
det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa 
ärenden.   

Har kommunstyrelsen 
säkerställt rättssäkerheten 
och enhetligheten i 
myndighetsutövningen?  

 

Delvis. 

 

Granskningen visar att det finns gemensamma rutiner för 
handläggning och ärendeberedning oavsett beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som bidrar 
till likabehandling, rättssäkerhet samt transparens och 
insyn.  
 
Stickprovsgranskningen visar däremot på vissa brister 
avseende följsamhet till lagstiftning och riktlinjer.   
 
Vidare framkommer jävsutskottet har beslutat om ärenden 
som tillhör stadsutvecklingsprojektet och för vilket 
kommundirektören är projektägare och kommunstyrelsens 
presidium ingår i styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har 
också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till 
jävsutskottet. 
 

Hur har jävsutskottet 

hanterat de risker som 

Delvis.  

 

Det inte har gjorts någon systematisk uppföljning eller 

utvärdering av riskerna som framkom i granskningen 2015.  
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framkom vid inrättandet av 

utskottet? 

Däremot framkommer att tjänstepersoner och ledamöter 

upplever att omorganisationen har fungerat väl och att det 

där med inte har funnits något behov för att göra uppföljning 

eller utvärderingar. Det har också skett en löpande 

diskussion angående ärendefördelning samt ett 

tydliggörande av riktlinjer kopplat till om det är 

samhällsbyggnadsnämnden eller jävsutskottet som ska 

vara det beslutsfattande organet. Vi noterar också att 

förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnads-

förvaltningen är organiserad för att undvika jäv i 

myndighetsärenden. 

 

Däremot konstaterar vi att det finns otydligheter kring hur 

fördelningen/gränsdragningen sett ut i vissa ärenden utifrån 

ett jävsperspektiv. 

4.2. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning 

vid myndighetsutövning genom jävsutskottet. Granskningen visar att det i huvudsak finns 

riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. 

Dock visar stickprovsgranskningen på vissa brister avseende följsamhet till lagstiftning och 

riktlinjer.  Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till minskad risk för jäv. Enligt vår 

bedömning finns däremot vissa brister i kommunstyrelsens delegationsordning som skapar 

otydlighet gällande beslutsmandat. På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka 

ärenden som ska till jävsutskottet respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov 

av att tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera aspekter att ta 

hänsyn till. Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa 

ärenden. Vi anser att både kommundirektör och jävsutskottet bör anses som jäviga i de beslut 

som utskottet fattat kopplat till stadsutvecklingsprojektet. Enligt vår bedömning medför denna 

hantering av ärenden ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada.  

4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:  

 

 Tydliggör delegationsordningen för jävsutskott och tjänstepersoner vad gäller miljö- och 

byggfrågor.  

 Tillse att de obligatoriska moment som anges i plan- och bygglagen gällande 

handläggningen av bygglov efterlevs.  

 Tillse att samtliga av jävsutskottets beslut i myndighetsärenden innehåller en tydlig 

motivering av beslutet.  

 Tillse efterlevnad av rutinen gällande att det i tjänsteskrivelsen ska anges varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. 



 
 

16 

 Säkerställ att roller- och ansvar i projekt utifrån kommunens projektmodell beaktas vid 

handläggning och fördelning av ärenden.   

 

 

Göteborg den 2 februari 2022 

 

 

 

 

Josephine Lönnqvist    Christoffer Henriksson  

Verksamhetsrevisor   Certifierad kommunal yrkesrevisor

     

 

 

Mikaela Bengtsson 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 

Kvalitetssäkrare  
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Bilaga 1: Bakgrund 

Av bestämmelser för jävsutskottet antagna av kommunstyrelsen i december 2014 

framkommer att utskottet handlägger och fattar beslut på delegation från kommunstyrelsen i 

ärenden som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 § är förhindrad att 

handlägga. Det innebär att jävsutskottet bland annat handlägger miljö och byggärenden där 

kommunen är part och som samhällsbyggnadsnämnden därför inte kan besluta i. Inom ramen 

för ansvaret bedriver utskottet myndighetsutövning, där beslut om bygglov utgör en central del.  

Det är av vikt att handläggning av ärenden sker på ett rättssäkert och effektivt sätt. I 

Förvaltningslagen finns regler för hur myndigheter i stat och kommuner ska handlägga sina 

ärenden och sköta kontakter med allmänheten. Bland annat framkommer att ett ärende ska 

handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 

eftersätts. Lagen reglerar även beredning av ärenden. En myndighet ska se till att ett ärende 

blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.  

På uppdrag av kommunrevisionen i Uddevalla kommun genomförde EY 2015 en granskning 

av sammanslagningen av tekniska nämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Granskningen syfte var att pröva om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 

hanterat sammanslagningen så att nya strukturer skapats som stödjer verksamheterna och 

utan att det, under tiden eller efteråt, inneburit en förändring av service till medborgarna. Inför 

sammanslagningen lyftes risker fram med den organisation som föreslogs. Framförallt lyftes 

följande risker:  

 Risk för att rättstillämpning inte blir enhetlig när två nämnder handlägger ärenden i  

 samma lagstiftning.  

 Risk för omfattande ärendemängd i en samhällsbyggnadsnämnd.  

 Risken för jäv i en kommande samhällsbyggnadsförvaltning.  

Mot bakgrund av ovanstående samt revisionens risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna 

bedömt att det är väsentligt att genomföra en fördjupad granskning avseende 

myndighetsutövning i jävsutskottet samt följa upp hanteringen av de risker som framkom 

granskningen 2015. Ansvarsgrunder som är relevanta i denna granskning är bland annat 

risken för bristande styrning, uppföljning och kontroll samt risk för förtroendeskada och 

obehörigt beslutsfattande. 
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Bilaga 2: Revisionskriterier 

Förvaltningslag (2017:900) 

Handläggning  

I förvaltningslagen framgår krav på förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden. 

Bestämmelserna i 9–18 §§ reglerar allmänna krav på handläggning av ärenden. Av 9 § framgår 

att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts. Avvikande regler i annan lag, till exempel PBL, tar emellertid över 

förvaltningslagens bestämmelser.   

Jäv  

Av 16–18 §§ framgår olika grunder för jäv och att den som är jävig inte får handlägga ärenden. 

Underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Av 33 § framgår att en 

myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som möjligt underrätta den som 

är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt.  Om 

beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det går 

till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid vara 

skriftlig om en part begär det.  

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han eller hon underrättas om hur det 

går till. Myndigheten bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock alltid 

vara skriftlig om en part begär det. 

SKRs (SKLs) skrift om jäv och beroende inom miljö- och hälsoskydd från 2015 

I skriften finns två checklistor som syftar till att ge stöd i arbetet med att forma en ändamålsenlig 

och juridiskt hållbar nämnd- och förvaltningsorganisation.  

Drift/verksamhetsansvar å ena sidan och tillsyn/kontroll å den andra får inte hanteras av 

samma nämnd enligt kommunallagen. Frågorna nedan utgår från att tillsyn enligt miljöbalken 

och livsmedelslagen ingår i nämndens verksamhet. För att leva upp till lagens krav bör svaret 

på frågorna vara nej. 

 

Den kommunala organisationen måste formas så att jäv som kan uppstå mellan grupper av 

anställda inom kommunen kan hanteras. Om en kommun väljer att samla arbetsgivaransvaret 

under en nämnd eller under kommunstyrelsen, kräver det att respektive myndighetsnämnd 
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tydligt delegerar beslutsfattande till en avdelning, grupp av anställda eller enskild tjänsteman 

För att inte bygga in jävsliknande konflikter i organisationen behövs också ett delegerat ansvar 

för arbetsledning och lönesättning från samhällsbyggnadschef till respektive avdelning. Inom 

en samlad förvaltning är det särskilt viktigt att vara medveten om de konflikter som kan uppstå 

i jävsfrågorna.  

När en nämnd delegerar beslutanderätt till en anställd eller grupp av anställda innebär det att 

nämnden lämnar över uppgiften att fatta beslut. Ansvaret för ett delegationsbeslut stannar 

dock kvar hos nämnden. Det betyder att delegation som åtgärd inte löser intressekonflikter i 

nämnden.  

För att ”leva upp till” kommunallagen och miljöbalkens regler kan kontroll göras mot 

nedanstående frågor. Svaret bör vara ja på fråga 1 och nej på de övriga. 

 

Kommunallag (2017:725) 

Styrelsens och nämndernas uppgifter 

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Likaså skall 

nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredställande sätt.  

7 §   En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller regionen 

i ärenden där nämnden företräder kommunen eller regionen som part. 

En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan 

verksamhet som nämnden själv bedriver. 
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Likställighetsprincipen 

Kommunallagens 2 kap. 3 § reglerar den så kallade likställighetsprincipen, det vill säga att 

kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 

något annat. 

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktige har bestämt att kommunstyrelsen, genom utskott, ska handlägga ärenden 

som samhällsbyggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 § är förhindrad att handlägga.  

 

Kommunfullmäktige har bestämt att jävsutskottet ska bestå av fem ledarmöten och inga 

ersättare. Jävsutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande som har blivit utsedda 

av kommunstyrelsen. Utskottet handlägger och fattar beslut i ärenden som samhälls-

byggnadsnämnden enligt kommunallagen 6 kap 7 paragrafen är förhindrade att handlägga.  I 

fråga om jäv, protokollföring och protokollets innehåll och justering ska vad kommunallagen 

och kommunstyrelsens reglemente förskriver för kommunstyrelsen äga motsvarande 

tillämpning för utskottet.  

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Jävsutskottet arbetar på delegation av kommunstyrelsen. Rätt att besluta i en viss 

ärendegrupp innefattar att bifalla eller avslå en ansökan, att förena 

tillstånd/godkännande/dispenser/ undantag med villkor, att besluta vad som i övrigt ska gälla 

för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag enligt vad som anges i särskilda 

bestämmelser, och att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden.  

 

Alla delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen.  

 

Livsmedelslag (2006:804) 

Varje kommun är skyldig att organisera systematisk livsmedelskontroll.  Det är den eller de 

nämnder som kommunen utsett till att utöva tillsyn över miljö-och hälsoskydd som planerar, 

utför och följer upp kontroller av restauranger, butiker och andra livsmedelsaktörer som inte 

faller under Länsstyrelsens, Livsmedelsverkets eller Försvarsinspektörens ansvar.  

 

Miljöbalken (1998:808)  

Enligt miljöbalkens 26 kap § 3 framgår att varje kommun utövar tillsyn över miljö- och hälso-

skyddet genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer. Enligt lagstiftning ska 

tillsynsmyndigheten varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan för myndighetens 

hela ansvarsområde. 

 

Strandskyddsdispens 

Enligt Miljöbalken 7 kap 13 § Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna 

för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 

på land och i vatten. För att en dispens ska beviljas krävs det att det finns särskilda skäl till 

det. I 7 kapitlet 18 c § anges sex särskilda skäl, så som att det behövs för en anläggning som 

för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.  

 

I ett dispensbeslut ska det alltid framgå hur beslutet kan överklagas och vart den överklagande 

ska vända sig.  
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Plan- och bygglag (2010:900)  

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft. Bestämmelserna i  

PBL syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling 

med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.   

 

I 9 kap. PBL regleras bestämmelser för hur kommunen ska hantera bygglov. Bygglov är ett 

skriftligt tillstånd som krävs för att få uppföra nya byggnader och anläggningar, göra 

tillbyggnader eller för att helt eller delvis ändra användningen av en byggnad. I lagstiftningen 

anges vad ansökan ska innehålla, förutsättningarna för bygglov samt regler för 

handläggningen.   

 

Ansökningar om bygglov ska enligt 9 kap. 20 § prövas av kommunens byggnadsnämnd i 

enlighet med lagbestämmelserna. En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig 

och innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. 9 

kap. 30 § reglerar förutsättningar för bygglov. Här framgår bland annat att bygglov ska ges för 

en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen, 

eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 

enligt vissa förutsättningar. Av 31 § framgår under vilka förutsättningar bygglov ska ges för en  

åtgärd utanför ett område med detaljplan.   

 

Enligt 9 kap. 27 § ska lov eller förhandsbesked avgöras inom tio veckor från den dag då 

ansökan kom in till nämnden eller den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden 

från sökanden på dennes initiativ. Av 9 kap. 22 § framgår att om ansökan är ofullständig får 

nämnden föreligga sökanden att avhjälpa bristerna. 9 kap. 27 § anger att om nämnden inom 

tre veckor förelagt sökanden att avhjälpa en brist i ansökan räknas tidsfristen från den dag då 

bristen avhjälptes.   

 

Nämnden ska enligt 9 kap. 27 § skicka ett mottagningsbevis till sökanden när ansökan mot-

tagits med information om tidsfrister, att avgiften som nämnden får ta ut reduceras om 

tidsfristen för beslut överskrids samt möjligheter till överklagan. Skriftlig information ska lämnas 

till sökanden om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan kom in 

till nämnden eller om tidsfristen skulle förlängas. Nämnden får därefter förlänga 

handläggningstiden en gång med högst tio veckor om det är nödvändigt på grund av 

handläggningen eller utredningen i ärendet.  

 

Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig 

ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om  

tjänster på den inre marknaden. Enligt 9 kap. 41§ ska ett beslut om lov eller förhandsbesked, 

tillsammans med en uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges 

sökanden och annan part samt dem som har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit 

tillgodosedda. 

 

 

 

 

 



 
 

22 

Bilaga 3: Intervju- och dokumentförteckning 

Intervjuer 

 Gruppintervju med jävsutskottets ledamöter 

 Intervju med avdelningschef för myndighetsavdelningen 

 Intervju med handläggare  

 Intervju med kommunsekreterare 

 

Skriftliga frågor 

 Kommunjurist 

 Samhällbyggnadschef 

 

Dokumentförteckning  

 Aktivitetslista + tillsynsplan 2021 

 Aktivitetslista + informationsaktiviteter 

 Behovsutredning+ 2021-2023 

 Bestämmelser för jävsutskottet 

 Bygglovsprocessen-utdrag från 2c8 

 Handbok för ärendehantering 

 Handlingar för ärenden 202000571, revidering av jävsutskottets bestämmelser 

 Kommunstyrelsens delegationsordning rev tom 2021-08-25 § 215 

 Konsekvenser av nedprioriteringar 

 Minnesanteckningar 2019-10-23 jävsärenden 

 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun 

 Riktlinjer för ärendehantering 

 Rutiner för ärendehantering och förvarande av jävshandlingar 

 Statistik 2021 handläggningstider KS-ärenden bygglov 

 Tillsynsplan 2021 

 
Stickprovsgranskning  

I stickprovet har följande ärenden kontrollerats:  

 KS 2020/00500 (stickprov 1) 

 KS 2020/00501 (stickprov 2) 

 KS 2020/00520 (stickprov 3) 

 KS 2020/00521 (stickprov 4) 

 KS 2020/00522 (stickprov 5) 

 KS 2020/00645 (stickprov 6) 

 KS 2020/00793 (stickprov 7) 

 KS 2021/00134 (stickprov 8) 
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 KS 2021/00262 (stickprov 9) 

 KS 2021/00263 (stickprov 10) 

 

 

I stickprovet har följande kontrollmoment genomförts för förhandsbesked för bygglov och 

bygglovsärenden: 

 Understiger handläggningstiden tio veckor från att tidsfristen börjat löpa?  

 Har bekräftelse på inkommen ansökan skickats?  

 Innehöll bekräftelsen den information som PBL anger?  

 Har kompletteringar efterfrågats inom tre veckor från inkommen ansökan?  

 Har mottagningsbevis för kompletta handlingar skickats?  

 Har skriftlig information skickats om tidsfristen börjat löpa vid annan tid än när ansökan 

inkom eller om tidsfristen förlängts?  

 Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)? 

 Framgår beslut om avgift eller hänvisning till bilaga med redovisning av avgift i beslutet?  

 Redovisas handläggningstiden som grund till beräkning av avgift? 

 Framgår det huruvida berörda sakägare har getts möjlighet till yttring? 

 Framgår det hur beslutet kan överklagas? 

 Har beslutet delgivits/skickats till berörda?  

 Framgår inom vilken tidsperiod ansökan för bygglov måste inkomma?10 

 Om beviljat eller positivt besked har lämnats, har kungörelse genomförts? 

 Var det minst en vecka mellan att tjänsteskrivelsen skrev och jävsutskottet fattade beslut? 

 

I stickprovet har följande kontrollmoment genomförts för miljötillsynsärenden och 

strandskyddsdispensärenden: 

 Har mottagningsbevis för kompletta handlingar skickats?11 

 Framgår beslutsgrunder (motivering av beslut och hänvisning till lagrum)? 

 Framgår beslut om avgift eller hänvisning till bilaga med redovisning av avgift i beslutet?  

 Framgår det huruvida berörda sakägare har getts möjlighet till yttring? 

 Framgår det hur beslutet kan överklagas? 

 Har beslutet delgivits/skickats till berörda?  

 Var det minst en vecka mellan att tjänsteskrivelsen skrev och jävsutskottet fattade beslut? 

 

 

 

 

 

 
10 Frågan berör endast förhandsbesked för bygglov.  
11 Frågan berör endast strandskydd.  
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Bilaga 4: Ärendehantering 

 
Ärendefördelning 
Med utgångspunkt i reglementet och rutiner tar handläggarna ställning till om ärendena ska gå  

vidare till jävsutskottet eller samhällsbyggnadsnämnden. Att tidigt ta ett ställningstagande om 

vilken nämnd/utskott som ska fatta beslutet är viktigt för att processen ska bli så tydlig som 

möjligt för den ansökande. Av intervju framkommer att det ska framgå i tjänsteskrivelsen varför 

samhällsbyggnadsnämnden anses jävig och varför ärendet därmed måste överlämnas för 

beslut på delegation av kommunstyrelsen. Frågor om eventuella jävsituationer kan därefter 

uppmärksammas och hanteras tydligare i beredningsfasen.  

 

Det framgår i styrdokument att uppfattningen om det kan föreligga jäv kan ändras under hela 

handläggningsprocessen och därefter kan beslutsfattande part komma att ändras. Vid minsta 

osäkerhet om ärendet ska till jävsutskottet eller inte ska det skickas till jävsutskottet. Det är 

sedan ordförande i jävsutskottet som har sista ordet om ärendet är av karaktär för jävsutskottet 

eller inte i samband med beredningsmöten inför möten med jävsutskottet.  

Handläggning av bygglov och förhandsbesked 

När en ansökan om bygglov eller förhandsbesked inkommer skickas en mottagarbekräftelse 

till den sökande, därefter utses en handläggare av avdelningschefen. Hos 

myndighetsavdelningen finns två handläggare med bakgrund i bygglovsarkitektur som tar 

emot de större ärendena kopplade till bygglov. Handläggaren undersöker om ärendet är 

komplett och begär in kompletterande handlingar om nödvändigt. Ärendet granskas av 

handläggaren som tar ställning till om förslag till avslag ska kommuniceras eller om det finns 

behov av att begära in ytterligare synpunkter från sakägare eller myndigheter. Handläggarna 

begär in grannhöranden i enlighet med Boverkets anvisningar, både för ärenden kopplat till 

jävsutskottet och samhällsbyggnadsnämnden. Eventuella synpunkter beaktas och sökande 

underrättas om de synpunkter som inkommit. Handläggaren tar därefter ställning till om 

bygglov ska beviljas. Beslut om bygglov och startbesked fattas därefter utifrån 

delegationsordning. Beslutet skickas till sökande och andra berörda. Ärendet avslutas vid 

slutbesked, när byggnationen är färdig till att användas. Nedan beskrivs översiktligt de olika 

stegen i processen för bygglov och förhandsbesked. Beskrivningen utgår ifrån en mer 

detaljerad processbeskrivning som samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat. Under 2021 har 

jävsutskottet tagit beslut om två ärenden som båda har haft en genomsnittlig handläggningstid 

på 3,7 veckor. Tidsramen anses ha kunnat vara så kort på grund av kompletta ärenden.  

 

 
Figur 2: Översiktlig beskrivning av bygglovsprocessen utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens 

detaljerade processbeskrivning.  

 

1. Arkivering
2.Granskning av 

ansökan
4. Granhörande 

och remisser

5. Beslut 5. Överklagan 5. Slutbesked



 
 

25 

Handläggning av miljö- och livsmedelstillsynsarbete 

Tillsynsarbetet beskrivs utföras som en fortlöpande process, där de olika faserna 

behovsutredning, översyn av resurser och kompetens, planering, genomförande och 

utvärdering följer på och återkopplar till varandra. En behovsutredning görs för att åskådliggöra 

det sammanvägda behovet av tillsyn för att främja en hållbar utveckling och få säkra livsmedel. 

Tillsynen i behovsutredningar delas i fyra kategorier, styrd tillsyn, behovsprioriterad tillsyn, 

händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn. Bedömningen av resursbehovet baseras på 

föregående behovsutredning, uppföljning, tidsredovisning, tidigare tillsynsplaner, taxor, 

tidigare års mål med mera. Till de olika kategorierna av behovsutredning skapas också 

aktivitetsplaner där det beskrivs vad, hur, och varför en aktivitet ska genomföras samt vad 

konsekvensen är för en icke genomförd aktivitet. I tillsynsmyndighetens uppdrag ligger att 

kunna prioritera åtgärder där de gör mest nytta utifrån definition av tillsynsuppdraget. Slutligen 

så följs tillsynsarbetet upp.  
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Bilaga 5: Risker som uppkom i granskningen 2015 

Syftet med granskningen var att pröva om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
hanterat sammanslagningen så att nya strukturer skapats som stödjer verksamheterna och 
utan att det, under tiden eller efteråt, inneburit en förändring av service till medborgarna. Den 
sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
hanterat sammanslagningen av nämnderna ändamålsenligt. Dock betonades vikten av att 
fortsatta risker för jäv inom samhällbyggnadsförvaltningen analyseras och följs upp. 
 
I granskningen framhålls de risker som identifierades i samband med beredningen inför den 
förändrade organisationen:  
 

 Risk för att rättstillämpning inte blir enhetlig när två nämnder handlägger ärenden i 

samma lagstiftning.  
Det bedömdes som en risk att utskottet var nytt, hanterade få ärenden och var i behov 
av kunskap i gällande lagstiftningen.  
 

 Risk för omfattande ärendemängd i samhällsbyggnadsnämnd.  
 

 Risk för jäv i en kommande samhällsbyggnadsförvaltning. 

Detta bedömdes vara en risk eftersom beredning av vilka ärenden som ska till 

samhällsbyggnadsnämnden respektive jävsutskottet sker av medarbetare inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
I granskningen lämnades följande rekommendationer:  
 

 Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderades att fortsatt analysera och följa upp 

risken för jäv inom samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen rekommenderades att beakta och 

analysera de utmaningar som lyfts i granskningen avseende gränsdragning mellan 

samhällsbyggnadsnämnd och kommunstyrelsens utskott.  

 Kommunstyrelsen rekommenderades tillse att reglementet för styrelse och nämnder 

uppdateras till följd av den nya förvaltningsorganisationen. Detta i syfte att tydliggöra 

vilken avdelning kommunstyrelsens jävsutskott skulle biträds av. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Till: Kommunfullmäktige 

 

 

 
 

 

 
   

            2022-02-11    

 

Kommunens revisorer 
 

 

 

      

     

    

  

Granskning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

 

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

av kommunstyrelsens ansvar för myndighetsutövningen genom jävsutskottet. Granskningen har 

syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid 

myndighetsutövning genom jävsutskottet. 

 

Slutsatsen utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att kommunstyrelsen 

delvis har säkerställt en ändamålsenlig handläggning vid myndighetsutövning genom jävsutskottet . 

 

Granskningen visar att det i huvudsak finns riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen som 

möjliggör efterlevnad av aktuell lagstiftning. Dock visar granskningen på vissa brister avseende 

följsamhet till lagstiftning och riktlinjer. Delegationen och förvaltningsorganisationen bidrar till 

minskad risk för jäv. Däremot finns vissa brister i kommunstyrelsens delegationsordning som skapar 

otydlighet gällande beslutsmandat. På en övergripande nivå är det tydligt i reglemente vilka ärenden 

som ska till jävsutskottet respektive samhällsbyggnadsnämnden. Dock finns ett behov av att 

tydliggöra hur fördelningen ska se ut i praktiken, eftersom det finns flera aspekter att ta hänsyn till. 

Vi konstaterar att det finns otydligheter kring hur fördelningen sett ut i vissa ärenden. Jävsutskottet 

har beslutat om ärenden som tillhör stadsutvecklingsprojektet och för vilket kommundirektören är 

projektägare och kommunstyrelsens presidium ingår i styrgrupp. Dåvarande kommundirektör har 

också undertecknat aktuella tjänsteskrivelser till jävsutskottet. I granskningen bedöms att 

kommundirektören och jävsutskottet bör anses som jäviga i de aktuella ärendena. Denna hantering 

av ärenden bedöms även medföra ytterligare risker avseende jäv och risk för förtroendeskada, vilket 

revisionen ser allvarligt på.  

 

 

Granskningsrapporten översänds till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Uddevalla den 11 februari 2022 

 

 

 

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

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2022 

 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga förteckning för anmälningsärenden daterad 2022-02-03 till handlingarna.  
 
 
 

Ärendebeskrivning 

2021/7 
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL och LSS period 4 
 
2022/109 
Granskning av styrning och kontroll av partneringprojekt, revisionsrapport från 
kommunens revisorer 
 
2022/110 
Granskning av beställarkompetens vid större projekt, revisionsrapport från kommunens 
revisorer  
 
2022/111 
Granskning av jävsutskottet, revisionsrapport från kommunens revisorer  
 
2022/94 
Underlag till budgetdialog 2023-2025 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. 
 
2020/800 
Medborgarförslag från Liam Rognli om gatubelysning på gång- och cykelvägen mellan 
Smedseröd och östra Torp. Kommunstyrelsens beslutade 2021-10-27 § 260 att bifalla 
medborgarförslaget under förutsättning att statlig medfinansiering beviljas eller att 
samhällsbyggnadsnämnden på annat sätt finansierar åtgärden. Beslut om ny belysning 
på gatu- och cykelvägen mellan Smedseröd och östra Torp fattades på felaktiga grunder 
och behöver ses över. Felet upptäcktes vid kontakt med Trafikverket. Enligt 
Trafikverket låg den omtalade sträckan felaktigt markerad som kommunal i Nationell 
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vägdatabas (NVDB). Enligt Trafikverkets bedömning uppfyller inte sträckan de 
kriterium som finns gällande belysning eftersom området inte är detaljplanelagt och 
saknar stora mängder oskyddade trafikanter. Utifrån de nya uppgifterna föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningen att återkalla beslutet om ny belysning på den 
ovannämnda GC-vägen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka 
tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen.  
 
Kommunala rådet för äldres protokoll 2022-02-10 
 
2022/97  
Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Kristina Lindh (C) 
dnr 201-5961-2022, ny ersättare Pierre Markström (C)  
 
2022/85 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Claes Dahlgren (L) 
dnr 201-5965-2022, ny ledamot Monica Bang Lindberg (L), ny ersättare Carl-Gustav 
Gustafsson (L) 
 
Dok. 317761  
Protokoll nr 1 från Västvatten AB styrelsemöte 2022-02-17 
 
2021/663  
Förslagsställare, Pär Allvin, har lämnat in ett medborgarförslag om uppförande av 
kvartersanknutna boulebanor inom Uddevalla tätort. Boulebanorna är tänkta att verka 
som mötesplatser på nära håll där invånarna kan få socialt utbyte kombinerat med fysisk 
aktivitet. Att utveckla platser där medborgare kan träffas för att utöva fysisk aktivitet 
och gemensamma fritidsintressen ingår i kultur och fritidsnämndens långsiktiga 
strategiska arbete. Tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har kultur och 
fritidsförvaltningen ett uppdrag att se över och utveckla befintliga ytor för lågintensiv 
fysisk aktivitet. Beslut, kultur och fritidsnämnden har tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden ett gemensamt uppdrag att se över och utveckla befintliga 
platser för fysisk aktivitet. Uppdraget medför att genomföra dialoger med olika 
målgrupper där det handlar om att skapa en gemensam bild av både nutida och framtida 
behov, bland annat av platsers betydelse, roll och innehåll samt hur vi ska tänka framåt. 
Det kan handla om möjligheter att anlägga kvartersanknutna boulebanor i Uddevalla 
tätort, men också om mycket annat. Medborgarförslagets innehåll anses falla inom 
ramen för befintligt uppdrag och med detta anser kultur och fritidsnämnden 
medborgarförslaget besvarat. 
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2021/476  
Dan Person har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga om Fridhemshallen 
till en ridarena. Person beskriver i sitt förslag att anläggningen enkelt kan anpassas till 
att inrymma stall, ridhus, omklädningsrum och annan service i befintliga ytor. Vidare 
anses det omgivande området vara lättanpassligt till ändamålet som ligger i direkt 
anslutning till tätorten. Kultur- och fritidsnämnden antog 2021-12-01 en 
lokalförsörjningsplan där Fridhemshallens framtida utveckling beskrivs. Den 
isrelaterade verksamheten, såsom konståkning och hockey samt skridskoåkning för 
allmänhet, skolor och fritidsverksamhet förväntas under perioden 2022-2032 vara kvar i 
Fridhemshallen. Beslut, kultur och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till att Fridhemshallen inte kan anses vara tillgänglig för ombyggnation till 
ridarena. 
 
2021/676  
Pär Allvin har inkommit med ett medborgarförslag som innebär att han föreslår att alla 
kommunala skolor med elever i förskoleklass till och med årskurs 6 får tillgång till en 
egen skolträdgård. Medborgarförslaget beskriver att en skolträdgård är en trädgård 
uppförd i pedagogiskt syfte i anslutning till en skola, där elever kan lära sig om växter 
och odling samt beskriver skolträdgårdens bakgrund och hur skolträdgårdar skulle 
kunna fungera idag. Barn och utbildningsnämnden beslutar att som svar på Pär Allvins 
medborgarförslag om anläggande av skolträdgårdar meddela att förslaget är vällovligt, 
men avslås med hänvisning till de praktiska frågor kring skötsel som inte kan lösas 
eftersom merparten av skolorna är stängda under sommarlovet.  
 
2022/581 
Joakim Hedlund har inkommit med ett medborgarförslag om att ”våga” satsa på 
utemiljön inför bygget av den nya Ljungskileskolan. Utemiljön vid nya 
Ljungskileskolan kommer att utformas utifrån Skolans uppdrag formulerat i läroplanen 
(Lgr 11). Uddevallas barn- och utbildningsnämnd avser att utgå från att rektors skall ges 
förutsättningar at följa gällande styrdokument. Därmed anses frågan besvarad. Barn och 
utbildningsnämnden beslutar att medborgarförslag från Joakim Hedlund om att “våga” 
satsa på utemiljön inför bygget av den nya Ljungskileskolan anses besvarat. 
 
2021/603 
Malin Hansson har inkommit med ett medborgarförslag om cykelbana till Lillesjö 
industriområde. Vägen är väldigt trafikerad av bil och tyngre fordon och det finns risk 
för allvarlig olycka. 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. 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 
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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. Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
genom kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. 
 
2021/294 
Medborgarförslag från Dan Sallander har inkommit om hantering av det öppna 
drogmissbruket i Uddevalla centrum. 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.  
Kommunstyrelsen beslutar att med ovan anse medborgarförslaget besvarat.  
 
2021/664 
Pär Allvin har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen inför ett system 
för nollbasbudgetering. Det 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. 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. Kommunstyrelsen beslutar att 
avslå förslaget 
 
2022/157  
Kallelse till bolagsstämma 2022 från Regionteater Väst  
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2020/625 
Medborgarförslag inkom 2020-10-06 om att Gula Villan på Emmausområdet ska användas 
till daglig verksamhet inom LSS. Representanter från socialtjänsten har varit på plats och 
tittat på Gula villan. Socialnämndens svar på remissen klargör att Gula Villan är under 
renovering av vuxenutbildningen och att renoveringen kommer att ta ett antal år då det sker 
i undervisningsform. Planen är att den sedan ska kunna användas av socialtjänsten för att 
driva någon typ av verksamhet. Då det är lång tid tills dess att lokalerna kan tas i anspråk är 
socialnämndens bedömning att det är för tidigt att starta en mer detaljerad utredning om 
verksamhetsinnehållet. 2021-09-08 upphävdes emellertid beslutet att Gula villan ska 
renoveras av vuxenutbildningen i undervisningsform. Kommunfullmäktige tog då beslut att 
uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens skick, samt att under 
budgetåret 2023 prioritera anslag för tillgänglighetsanpassning invändigt. Vad detta 
kommer att innebära rent konkret behöver klargöras, och beslutet i sig innebär inte att 
samhällsbyggnadsnämnden har något annat svar än socialnämndens bedömning. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget med hänvisning till 
Socialnämndens yttrande.  
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Handläggare 

Ekonom Micaela Fondin 
Telefon 0522-69 61 34 
micaela.fondin@uddevalla.se 

 

Underlag till budgetdialog 2023-2025 för kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer, överförmyndaren och 

vänortskommittén 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 
ett förslag till underlag inför budgetdialog 2023-2025. I underlaget framgår resultat 
2019-2021, budget för 2022, samt underlag inför kommande planperiod. 
 
Den budgetram som framgår av anvisningarna till budgetdialogen är i dagsläget 
oförändrad 2023-2025 för kommunfullmäktige, kommunens revisorer, 
överförmyndaren och vänortskommittén. Dock finns det ett behov av ökad budgetram, 
därför görs äskande om 1,7 mkr från och med 2023. För året 2024 behövs ytterligare 0,2 
mkr avseende vänortskonferens. 
    

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har i samråd med respektive verksamhetsområde tagit fram 
ett förslag till underlag inför budgetdialog 2023-2025. I underlaget framgår resultat 
2019-2021, budget för 2022, samt underlag inför kommande planperiod.  
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Resultat 2019-2021 

Budgetavvikelse per år (belopp i mkr) 

 2019 2020 2021 

Kommunfullmäktige 0,1 0,4 0,3 

Kommunens revisorer 0,2 0,5 0,1 

Överförmyndaren 0,2 0,7 0,4 

Vänortskommittén 0,1 0,4 0,3 

SUMMA 0,7 2,0 1,1 

 
Resultatet för 2019 var bland annat en följd av uteblivna kostnader för 
ungdomsfullmäktige, att det inte genomfördes någon fördjupad granskning för 
revisorerna, samt lägre kostnad för köpt administrativ tjänst från 
överförmyndarkontoret. Dessutom var det lägre ekonomiskt utfall för ungdomsutbytet 
inom vänortskommitténs verksamhet. För avvikelsen 2020 var den främsta orsaken 
lägre kostnader för arvoden för samtliga verksamheter. Covid-19 medförde lägre 
kostnader för resor, främst vad gäller vänortskommittén. Inom vänortskommitténs 
verksamhet blev det heller inga utbyten på grund av pandemin.  Kostnaden för revision 
blev lägre än avsatt budget. För överförmyndarens del uppvisades en positiv 
budgetavvikelse för administrationen via kontoret Samverkande överförmyndare. 
Även för 2021 blev det en positiv avvikelse. Kommunfullmäktiges resultat berodde på 
att kostnader för nytt system uppstår först 2022. Dock tillkom kostnader förknippande 
med Uddevalla kommuns 50-årsjubileum. För kommunens revisorer var överskottet 
delvis en följd av uteblivna kurser/konferenser i och med pandemin. Även 
vänortskommitténs resultat berodde på pandemin, medan överförmyndarens 
avvikelse främst berodde på arvoden. 
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Budget 2022 

Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges budget uppgår till 3,2 mkr och omfattar främst kostnader för 
arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare, lokalhyra, webbsändningar och 
annonskostnader. I budgeten ingår även kostnader för kommunala rådet för äldre, 
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, demokratiberedningen och 
ungdomsfullmäktige. Under januari införs ett nytt närvaro- och voteringssystem.  Den 
15 oktober 2022 tillträder det nyvalda kommunfullmäktige. Under mandatperioden 
2021-2022 har ungdomsfullmäktige 18 stycken invalda ledamöter och 5 ersättare. 
Ungdomsfullmäktige beräknas ha 6-8 sammanträden under 2022, vid höstens 2022 
tillträder ett nytt Ungdomsfullmäktige. 
 

Kommunens revisorer 

Budgeten på 2,1 mkr för kommunens revisorer omfattar kostnader för sakkunnigt 
biträde beträffande administration, arvoden och ersättningar till de förtroendevalda 
revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den största kostnaden avser konsulttjänster 
vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning. Kommunrevisionen består av 
fyra gruppbildningar: presidium, revisorsgruppen, bevakningsgrupper, samt 
projektgrupper. Revisorerna sammanträder en gång per månad, med undantag för juli 
månad. Utöver detta så för presidiet dialog med sakkunniga biträden för att följa 
aktuella ärenden. Sedan genomförs även dialogmöten med uppdragsgivare 
(kommunfullmäktige) och de nämnder som revisorerna är utsedda till att granska. 
Därutöver tjänstgör även de kommunala revisorerna som lekmannarevisorer i de 
kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som ingår i det samlade 
kommunala revisionsuppdraget. Det förekommer ibland behov av att bevaka en särskild 
frågeställning, till exempel ett investeringsprojekt, som berör flera nämnder/styrelser. 
Revisionen kan då besluta om särskild bevakningsgrupp för dessa. Vid fördjupade 
granskningar och förstudier så tillsätts även en projektgrupp. 
 

Överförmyndaren 

Överförmyndarens budget om 6,4 mkr består främst av arvoden, samt omkostnader för 
överförmyndarkontoret. Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala 
utifrån det regelverk som är antaget och här görs en uppskattning utifrån tidigare år. 
Avgörande för kostnadsansvar är huvudmannens ekonomiska situation. Kontorets 
kostnader utgörs huvudsakligen av kostnader för personal, lokaler och IT-system.  
 

Vänortskommittén 

Vänortskommitténs budget på 0,5 mkr omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig 
kontaktverksamhet, samt arvoden till ledamöter. 2022 kommer det att vara 
vänortskonferens i Skien. Konferensen med de nordiska vänorterna utgörs av 3 delar, 
politiker/tjänstemanna-konferens, ungdomsläger och ett kulturprojekt med deltagare 
från alla nordiska länder. För 2022 planeras ungdomsutbyte med Japan och norden. 
Under året kommer också Corona-boken med texter från unga hur de upplevt pandemin.  
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Prognostiserat resultat 2022 

Efter februari månad görs en bedömning av eventuell ekonomisk avvikelse för året, 
vilken inte har genomförts när denna skrivelse sammanställs. Det finns dock risk för en 
negativ budgetavvikelse till följd av ökade kostnader för överförmyndarens verksamhet. 
Detta beror på högre kostnader för köpt tjänst från överförmyndarkontoret, med 
anledning av ökade kostnader för personal, lokaler och IT-system. 
 

Underlag till budget 2023-2025 

Budgetramen för 2022 uppgår till 12,1 mkr. Ramen som framgår av anvisningarna till 
budgetdialogen är i dagsläget oförändrad 2023-2025. Dock finns ett behov av ökad 
budgetram framöver om 1,7 mkr totalt från och med 2023. För året 2024 behövs 
ytterligare 0,2 mkr avseende vänortskonferens. 
 

Kommunfullmäktige  

Inför 2023 behöver det göras en ny upphandling av lokal för kommunfullmäktiges 
sammanträden, vilken kan medföra en ökad kostnad. Nya kommunfullmäktige tillträder 
15 oktober. Nya nämnder tillträder 1 januari 2023. Detta kan innebära ökade kostnader 
för t.ex. teknisk utrustning. 
 

Kommunens revisorer 

Från och med 2021 reviderades arbetsordningen för kommunens revisorer, där presidiet 
under innevarande mandatperiod består utav 3 personer. Utöver fördjupade 
granskningar kommer revisorerna fortsätta att arbeta intensivt med den grundläggande 
granskningen. Det stora antalet investeringsprojekt har gjort att granskningar 
koncentrerats till Samhällsbyggnadsförvaltningen, vilket riskerar att bygga upp en 
"revisonsskuld" på andra områden. För att kunna följa investeringsprojekten ordentligt 
har man skapat en arbetsstruktur med revisionsgrupper bestående av lekmannarevisorer 
för dessa. Det kommer öka antalet timmar för lekmannarevisorerna. Med denna 
bakgrund görs äskande om en tillfälligt utökad budget under nästa mandatperiod om 1,1 
mkr, varav 80% avser revisionskostnader och 20% arvoden. 
 
Överförmyndaren 

Det finns fortfarande ett behov av ställföreträdare. De arvoden som utbetalas till 
ställföreträdarna är beroende av huvudmannens ekonomiska situation. Det uppstår 
ökade kostnader för administration för överförmyndarkontoret som framför allt beror på 
högre personalkostnader till följd av ökad arbetsbelastning. Dessutom är det ökade 
lokalkostnader då kontoret har varit tvungna att flytta till andra lokaler på grund av 
arbetsmiljöproblem med befintliga lokaler.  Dessutom har man även tagit höjd för 
utveckling av e-tjänster. I och med detta görs ett äskande om 0,5 mkr i utökad 
budgetram. Idag pågår en utredning på nationell nivå som kan medföra lagändringar 
som börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2023. Om denna lagändring blir av kan det innebära 
en ökning av personalstyrkan på överförmyndarkontoret med ca 30% då det uppstår nya 
arbetsuppgifter. I utredningen finns förslag om viss kompensation till kommunerna, 
dock inte full täckning.   
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Vänortskommittén 

Vänortskommitténs arbete är en del i Uddevallas internationella arbete med 
omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och kontaktskapande. För 2023 har 
vänortskommittén ambitionen att förnya och upparbeta kontakterna med North Ayshire 
i Skottland, samt Jôhvi i Estland.  
 

 
 
Kontakterna med Japan utvecklas och budgeten för ungdomsutbyte, samt med de mer 
officiella kontakterna behöver ökas. För ungdomar som deltar i verksamheten betyder 
det nya kontakter. Det betyder också att man får en större förståelse för hur man lever i 
andra länder och man kan se på sitt eget liv och samhälle med nya referenspunkter. 
Kunskapsinhämtning vid t.ex. vänortskonferenser är viktiga i en omvärldsbevakning. 
Uddevalla kommun kommer att vara värd för vänortskonferensen 2024. För nämnda 
utvecklingsområden behöver vänortskommitténs budget ökas, därför görs ett äskande 
om utökad budgetram om 0,1 mkr från och med 2023. För året 2024 kommer man även 
behöva en ytterligare utökning med 0,2 mkr för vänortskonferensen.  
 
 
 
 



Statistikrapport, enligt 16 kap 6 h § Sol, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Sol 

x Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
o Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Avser rapportering för period: 1 nov 2021 - 31 jan 2022 

Ar: 2021 1:1 Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period 

Datum för Person Vilken typ av insats Kvinna/ Man/ 
beslutlavbrott Ex 1, 2, 3 flicka pojke 
2020-07-16 20/25 Särskilt boende för äldre x 
2021-01-14 21/01 Särskilt boende för äldre x 
2021-03-31 21/02 Särskilt boende för äldre x 
2021-06-22 21/06 Särskilt boende för äldre x 
2021-04-28 21/07 Särskilt boende för äldre x 
2021-06-21 21/08 Särskilt boende för äldre x 
2021-01-13 21/09 Särskilt boende för äldre x 
2021-05-27 21/10 Särskilt boende för äldre x 
2021-06-09 21/11 Särskilt boende för äldre x 
2021-06-28 21/12 Särskilt boende för äldre x 
2021-04-26 21/13 Särskilt boende för äldre x 
2021-05-24 21/14 Särskilt boende för äldre x 
2021-05-26 21/15 Särskilt boende för äldre x 



Statistikrapport, enligt 28 h§ LSS, till kommunfullmäktige av gynnande beslut enligt 9 § LSS 

X Beslut som inte har verkställts inom 3 månader från beslutsdatum. 
X Beslut som inte har verkställts på nytt inom 3 månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Avser rapportering för period: 1 nov 2021 - 31 jan 2022 

Ar: 2021 D Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera denna period 

Person Vilken typ av insats Kvinna/ Man/ 
Ex1,2, 3 flicka pojke 

2017-08-22 1/18 Bostad för vuxna x 
2017-11-06 4/18 Bostad för vuxna x 
2019-01-17 1/20 Daglig verksamhet x 
2020-03-31 39/20 Kortfdsvistelse x 
2020-04-06 47/20 Daglig verksamhet x 
2020-04-20 48/20 Daglig verksamhet x 
2020-04-06 65/20 Daglig verksamhet x 
2020-04-06 70/20 Daglig verksamhet x 
2020-04-06 71/20 Daglig verksamhet x 
2020-04-09 77/20 Kontaktperson x 
2020-04-09 78/20 Kontaktperson x 
2020-04-06 91/20 Daglig verksamhet x 
2020-06-08 100/20 Boende vuxna x 
2020-02-27 105/20 Daglig verksamhet x 
2020-04-06 106/20 Daglig verksamhet x 
2020-10-08 2/21 Kontaktperson x 



2021-01-25 14/21 Boende vuxna x 
2021-02-01 15/21 Boende vuxna x 
2021-02-01 16/21 Ledsagarservice x 
2021-02-08 18/21 Kontaktperson x 
2021-03-10 25/21 DaQiiq verksamhet x 
2021-03-30 28/21 Boende vuxna x 
2021-03-31 29/21 Kontaktperson x 
2021-03-05 30/21 Daqliq verksamhet x 
2021-04-30 31/21 Daglig verksamhet x 
2021-05-07 32/21 Daglig verksamhet x 
2021-05-14 33/21 Boende vuxna x 
2021-05-19 34/21 Boende vuxna x 
2021-05-19 35/21 Boende vuxna x 
2021-06-02 36/21 Boende vuxna x 
2021-06-07 37/21 Boende vuxna x 
2021-06-11 39/21 Daqliq verksamhet x 
2021-06-18 40/21 DaqliQ verksamhet x 
2021-10-07 1/22 Boende vuxna x 
2021-10-20 2/22 Boende vuxna x 
2021-06-17 3/22 DaQiiq verksamhet x 
2021-10-20 4/22 Boende vuxna x 
2021-09-08 5/22 Dagliq verksamhet x 
2021-09-08 6/22 Kontaktperson x 
2021-07-05 7/22 Kontaktperson x 
2022-01-11 8/22 Kontaktperson x 
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-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 26 februari 2022 13:14 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Lekplats Bokenäs 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej! 
Jag letade nyligen efter lekplatser i Uddevalla kommun och såg att det finns många runtom Uddevalla 
och Ljungskile men ingen ute på Bokenäs. Tycker det är synd då det är många barnfamiljer som bor 
här ute. Det är tråkigt att behöva åka in till Uddevalla eller Ljungskile för att leka. Tacksam om ni kan 
se om det går att ordna en lekplats för oss här ute på Bokenäs! 
 
Dagens datum: 
2022-02-26 
 
Namn: 
Johanna Grönqvist 
 
 
 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 23 februari 2022 22:39 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Avskaffa kravet på tillstånd för trädgårdshöns 
 
Ditt medborgarförslag: 
Det är en växande trend att ha höns i stadsmiljö. På många håll i landet kan man se att allt fler 
barnfamiljer, trädgårdsentusiaster och unga skaffar en mindre flock sällskapshönor till trädgården. På 
individnivå handlar det delvis om att ha kontakt med och kontroll över sin matproduktion men även 
om att knyta an till platsen man bor på. Vidare gynnar det lokalsamhället att en småskalig produktion 
av mat och gödsel finns på plats i tider av kris och beredskap, och i ett större perspektiv finns det 
även miljömässiga incitament såsom en minskning av livsmedelstransporter och ett ökat djur- och 
insektsliv i staden. 
 
På uddevalla.se framgår det att man kan tillåtas att ha en mindre flock hönor i sin trädgård, men för 
att få tillstånd tas en avgift på 4 232:- ut. Detta är en ovanligt hög taxa. Ser man på andra kommuners 
taxor ligger dessa vanligtvis på hälften av Uddevallas (se till exempel Trollhättan, Vänersborg, 
Stockholm och Lund). Andra kommuner, till exempel Göteborg, Lerum, Malmö, Motala, med flera, 
har valt att inte kräva något tillstånd alls för mindre hönsflockar. Enligt Andreas Severinsson, chef för 
hälsoskyddsenheten vid Göteborgs miljöförvaltning, är det ovanligt att det uppstår problem eller 
störningar för grannar. Tvärtom framstår avskaffandet av kravet på tillstånd som något positivt och 
har lyfts fram i media. 
 
Uddevallas taxa är alltså osedvanligt hög och kan verka avskräckande, i synnerhet för 
låginkomsttagare som barnfamiljer, studenter och pensionärer.  Vi föreslår att Uddevalla följer 
Göteborgs exempel och tillåter mindre hönsflockar i tätbebyggt område, utan särskilt tillstånd. Om 
det inte går att genomföra föreslår vi en kraftigt sänkt taxa. 
 
För källhänvisningar, se bifogad pdf. 
 
Dagens datum: 
2022-02-23 
 
Namn: 
Malin Klang 
 
 
Skicka med en bilaga 
medborgar_hons.pdf 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 



Det är en växande trend att ha höns i stadsmiljö. P̊a många h̊all i landet
kan man se att allt fler barnfamiljer, trädg̊ardsentusiaster och unga skaffar
en mindre flock sällskapshönor till trädg̊arden. P̊a individniv̊a handlar det
delvis om att ha kontakt med och kontroll över sin matproduktion men även
om att knyta an till platsen man bor p̊a. Vidare gynnar det lokalsamhället att
en småskalig produktion av mat och gödsel finns p̊a plats i tider av kris och
beredskap, och i ett större perspektiv finns det även miljömässiga incitament
s̊asom en minskning av livsmedelstransporter och ett ökat djur- och insektsliv
i staden.

P̊a uddevalla.se framg̊ar det att man kan till̊atas att ha en mindre flock
hönor i sin trädg̊ard, men för att f̊a tillst̊and tas en avgift p̊a 4 232:- ut. Detta
är en ovanligt hög taxa. Ser man p̊a andra kommuners taxor ligger dessa
vanligtvis p̊a hälften av Uddevallas (se till exempel Trollhättan, Vänersborg,
Stockholm och Lund).1 Andra kommuner, till exempel Göteborg, Lerum,
Malmö, Motala, med flera, har valt att inte kräva n̊agot tillst̊and alls för
mindre hönsflockar. Enligt Andreas Severinsson, chef för hälsoskyddsenheten
vid Göteborgs miljöförvaltning, är det ovanligt att det uppst̊ar problem
eller störningar för grannar.2 Tvärtom framst̊ar avskaffandet av kravet p̊a
tillst̊and som n̊agot positivt och har lyfts fram i media.3

Uddevallas taxa är allts̊a osedvanligt hög och kan verka avskräckande, i
synnerhet för l̊aginkomsttagare som barnfamiljer, studenter och pensionärer.
Vi föresl̊ar att Uddevalla följer Göteborgs exempel och till̊ater mindre
hönsflockar i tätbebyggt omr̊ade, utan särskilt tillst̊and. Om det inte g̊ar
att genomföra föresl̊ar vi en kraftigt sänkt taxa.

1Se respektive kommuns hemsida.
2https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%

C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
3Se till exempel ariklar ur GP och Expressen:

https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%

C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427, https://www.expressen.se/leva-och-bo/husdjur/

sa-skaffar-du-hons-i-tradgarden-steg-for-steg/

1

uddevalla.se
https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
https://www.gp.se/livsstil/bostad/fritt-fram-f%C3%B6r-h%C3%B6ns-i-tr%C3%A4dg%C3%A5rden-1.39427
https://www.expressen.se/leva-och-bo/husdjur/sa-skaffar-du-hons-i-tradgarden-steg-for-steg/
https://www.expressen.se/leva-och-bo/husdjur/sa-skaffar-du-hons-i-tradgarden-steg-for-steg/


tisdag 2022-02-22 14:35 

Från:  
Trafik/ cykel och gång säkerhetsrisk, in och utfart Banjovägen 
Till: Kommunen@uddevalla.se 

 
 
Hej, 
 
Vi är boende på Banjovägen sedan ett par år. Kommunen själva har ett stödboende längst in 
på vår Villa gata. 
 
Vi har idag en väldigt trafikfarlig in och utfart till vår gata. det utgörs av att Fasserödsvägen 
gör en sväng ca 20 meter från vår gatas in och utfart. 
 
Svängen utgörs även av ett krön, vilket gör att det är oerhört svårt att se någon bil som 
kommer från Fasseröd. Avståndet är även för kort till svängen/ krönet för att hinna bromsa 
och backa om man kör ut när en bil kommer "uppifrån" 
 
Det finns en konisk vägspegel som skall vägleda trafikanter när de ska ut från vår gata, men 
denna vägspegel är vintertid nerisad och man kan inte se något i den. 
 
Det gör att man får chansa och kasta sig ut, vilket meför att bilar som kommer "uppifrån" får 
tvärbromsa för att en kollision inte ska uppstå. 
 
Bilar som kommer uppifrån Fasserödsvägen kommer med väldig fart förbi "vår" in och utfart. 
 
Som vuxen kan man kanske hantera det, men barn kan inte se denna fara. 
De gångtrafikanter som skall gå ut från vår gata, och in på den gångväg som finns ner mot 
rodellen vid Ramnerödsskolan, "tvingas" ut i trafiken, och kommer nära bilar som kommer i 
nedförsbacken med väldig fart. 
 
Vi skulle vilja se en liknande lösning som man gjort längre upp på fassetorpsvägen, med en 
avsmalning eller liknande trafikåtgärd, för att dels dämpa farten på de bilar som kommer 
"uppifrån" fasserödsvägen samt skapa en skyddad miljö för gångtrafikanter, men särskilt för 
barn, som går och cyklar ut mot fasserödsvägen. 
 
Barn i vårt bostadsområde tillhör numer Ramnerödsskolan, och jag vill gärna att våra och 
andras barn rör sig i så trafiksäker miljö som möjligt. 
 
Dagens utfart och infart till vår gata lämnar mycket att önska. Den är farlig, och bör åtgärds 
med lämplig trafikhinders lösning, så att farten dämpas förbi vår in/ utfart samt att Barn men 
även vuxna, får en säker miljö ner mot Rondellen. 
 
Jag bifogar översiktsbilder, samt bilder från platsen i detta förslag. 
 
Vi boende önskar att det börjar arbetas för en förändrad trafiksituation kring Banjovägens in 
och utfart, samt ändrad trafiksituation för gående och cyklande. 



 
Hör gärna av er om ni vill att vi är delaktiga i arbetet med idéer och tips. 
 
 
Mvh 
 



Medborgarförslag ang trafiksäkerhet, 
In/ utfart/ trottoar Banjovägen.

220222







Skymd sikt, pga av kurva och krön samtidigt, vilket gör att 
in och ut passering medför risk.







Nedisad spegel.



Mot Fasseröd



Översiktsbild, krön, stopp plikt och trottoar



Översiktsbild, avstånd utfart och skymd sikt.



Här kommer man som gående och cyklande nästan ”in” i körfält för biltrafiken.



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 20 februari 2022 11:52 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Fria resor 
 
Ditt medborgarförslag: 
Till komunpolitikerna i Uddevallakomun  
 
Är det inte dags att införa gratis bussresor från 65 år inom västra Götalandsregionen nu . 
TROLLHÄTTAN har det MUNKEDAL har det., men inte Uddevalla. 
Vad motiverar ni med för att inte införa det. Det torde ju vara ett sätt att minska utsläpp om inte 
annat. Samt mindre trafik allmänt. Det är många pensionärer som ligger på våra vägar med bil.  
 
Mats  Eliasson 
Uddevalla 
 
Dagens datum: 
2002-02-19 
 
Namn: 
Mats Eliasson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 15 februari 2022 12:57 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Önskemål om skylt 
 
Ditt medborgarförslag: 
Innan man svänger av mot Kurödsvägen när man kommer från centrum mitt emot Blomsterlandet 
fanns det stora "grytor" som idag är igenlagda. Önskemål att det kan komma upp en skylt där som 
berättar historien om dom för förbipasserande.  
 
Dagens datum: 
22-02-15 
 
Namn: 
Lars Olsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 februari 2022 10:20 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Parkering för vård omsorg personal 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag arbetar på ett gruppboende nära flickskolan i Uddevalla och har stort behov av parkering då inga 
bussar stämmer med våra arbetstider vi får dessutom gå ner till kampenhof vilket Inger otrygghet på 
kvällarna Vi skulle vilja parkera på kulturskolan eller margaretegärdeskolans parkering då vi också är 
anställda i Uddevalla kommun och vi kan inte begripa varför vi inte fått detta särskilt nu i 
pandemitider och inte kan jobba hemifrån som en del andra har möjlighet till Vi hoppas ni anser att 
vi är lika viktiga som andra anställda inom kommunen och ger oss samma möjligheter till trygghet 
som alla är värda 
 
Dagens datum: 
220212 
 
Namn: 
Vian karim 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 februari 2022 18:28 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Effektivare solenergi 
 
Ditt medborgarförslag: 
Vi är några villaägare på Rålseröd/V Kurveröd, som planerar investera/t i solceller på våra hus längs 
Jungfrugatan och Tvillinggatan.  
För att få en bättre och effektivare anläggning förutsätter detta, att träd i västerläge tas bort. 
Aktuella träd är av typen gran och tall som står på berget i västerläge och skymmer solens strålar på 
eftermiddagen, därmed också minskad elproduktion till bl. Uddevalla Energi. 
Ser därför fram emot att Uddevalla kommun tar bort aktuella träd. 
 
https://www.uddevallaenergi.se/privat/solenergi.html 
 
Tackar på förhand. 
 
Dagens datum: 
20220208 
 
Namn: 
Ulf Larsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 5 februari 2022 11:42 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Trafiksäkerhet 
 
Ditt medborgarförslag: 
Enligt Detaljplan Ljungs-Kärr 2013 ska hastigheten sänkas på Uddevallavägen men det har ännu inte 
skett. Korsningen Uddevallavägen - Dalahöjdsvägen är dimensionerad med radier anpassade för 
cykelväg. Hastigheten på Uddevallavägen är 70 km/h. Det sker ofta incidenter i korsningen p.g.a. 
skymd sikt i kombination med hög hastighet på Uddevallavägen. Anpassa korsningen till rådande 
hastighet eller anpassa hastighet till korsningen. 
 
Dagens datum: 
2022-02-03 
 
Namn: 
Kent Cederholm 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



    

Förvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon 

 Postadress Gata 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada 

 

Avsägelser och 

fyllnadsval 
 
 



Från: Thommy Carlin <carlin.thommy@telia.com>  
Skickat: den 25 februari 2022 11:34 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse av styrelseuppdrag 
 
Uddevalla 2022-02-25 
 
Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag i som styrelseledamot i Uddevalla Omnibus. 
 
Thommy Karlin 
 
 
Skickades från E-post för Windows 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkId%3D550986&data=04%7C01%7Csebastian.johansson%40uddevalla.se%7C5c364c54a37e424ab34208d9f84a64b3%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637813820691090981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=22%2FzzcuMQu0UvEeBzM64Hg5%2FrNeycdqkc5uj4v6dFuA%3D&reserved=0
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