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Föredragningslista
Kommunfullmäktige
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Sammanträde

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Bohusläns museum kl. 17:30 onsdagen den 11 september 2019

Ordförande

Elving Andersson

Sekreterare

Sebastian Johansson

Föredragningslista
1.

Upprop samt val av justerande

2.

Information om revisionsplan 2019

3.

Motion från Rolf Jonsson (L) om att införa trygghetsvakter i Uddevalla
kommun

Dnr KS 289389

Dnr KS 2019/00584

Dnr KS 2017/00309
4.

Motion från Martin Pettersson (SD) om uttalande och direktiv gällande
terrorism

Dnr KS 2019/00392
5.

Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD), Stefan
Eliasson (SD) om jourklasser och/eller jourskola

Dnr KS 2019/00217
6.

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i kommunfullmäktiges
flerårsplan

Dnr KS 2019/00443
7.

Antagande av handlingsplan mot våldsbejakande extremism

8.

Barn och utbildningsnämndens hemställan till kommunfullmäktige om
avgifter för ägar- och ledningsprövning för viss enskild verksamhet

Dnr KS 2019/00455

Dnr KS 2019/00264
9.

Föredragande

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020

Dnr KS 2019/00552

Kl. 17:40-18:00
Kommunrevisionens
ordförande,
Christian Persson
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Föredragningslista
10. Barn och utbildningsnämndens avrapportering från

kommunfullmäktiges flerårsplan 2017-2019 och från 2018-2020

Dnr KS 2019/00456

11. Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal Skälläckeröd 1:12
Dnr KS 2019/00460
12. Komplettering av Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget
2019

Dnr KS 2019/00473
13. Klimatanpassning - skyddsnivå för översvämningsskydd
Dnr KS 2019/00397
14. Bekräftelse av borgensförbindelse för Uddevalla Kraft AB
Dnr KS 2019/00580
15. Socialnämndens begäran till kommunfullmäktige om att få utföra
delar av socialtjänstens verksamhet i alternativa driftsformer

Dnr KS 2019/00594

16. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i stiftelsen Barnhemmets
Vänner efter Stig Marklund (MP)

Dnr KS 2019/00368

17. Avsägelse från Stefan Kudryk (V) för uppdraget som ersättare i Barn
och utbildningsnämnden

Dnr KS 2019/00592

18. Avsägelse från Susanne Grönvall (S) för uppdraget som ledamot i
Stiftelsen Barnhemmets Vänner

Dnr KS 2019/00616

19. Val av nämndemän för perioden 2020-2023
Dnr KS 2019/00477
20. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Dnr KS 2019/00001
21. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag
Dnr KS 270387

Föredragande
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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.
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter.

Information
Kan du inte närvara?
Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid
sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se
alternativt till Annika Thorström, tel. 0522-69 61 05.
Adressändring?
Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till
kommunledningskontoret (e-post eller telefon se ovan).
Interpellationer
Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till
kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen
före sammanträdet för att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet.
Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet 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 skall 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 skall 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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Revisionsplan 2019
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Revisionsplan 2019 för Uddevalla kommun och dess helägda
bolag och stiftelser

1.

Uppdrag

Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att
revisorema prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskning
sker också av att verksamheternas redovisning upprättats i enlighet med lagstiftning och
god redovisningssed - det vill säga aff redovisningen ger en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning.
Granskningen syftar ytterst till att ge de fortroendevalda revisorerna underlag flor
bedömning om nämnder, styrelser och enskilda politiker ska beviljas ansvarsfrihet.
Dessutom är granskningen ett underlag lor uttalande om tillstyrkande eller avstyrkande
av att årsredovisningen godkänns.
Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med kommunallagen, kommunrevisionens reglemente

samt god revisionssedl. Vidare kommer de rekommendationer och utkast till
rekommendationer som SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer)
utger att ftiljas inom revisionen.
Revisorerna ska årligen granska verksamheten inom nämndernas verksamhetsområden i
den omfattning som loljer av god revisionssed. Granskningen skall ske på samma sätt i

kommunala bolag, genom de lekmannarevisorer/revisorer som utsetts
stiftelserna.

i

bolagen och

Revisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag och utgör hela fullmäktiges verktyg. Kommuninvånarnas perspektiv sätts i forgrunden i revisionens arbete.

2.

Risk- och väsentlighetsanalys
till

revisionsplan baseras på genomlord risk- och väsentlighetsanalys. Analysen
av risk och väsentlighet utgår från revisionens syfte. Analysen startar med att fastställa
Förslag

väsentliga verksamhetsområden inom respektive nämnd och styrelse. Väsentliga
verksamhetsområden är de som kräver en stor andel av resurser och vars mål och uppdrag
i hög grad bidrar till styrelsens/nämndens ändamåI. I risk- och väsentlighetsanalysen tas

foljande områden upp:

r
r
o
o

Lagstiftning och andra regelverk som styr verksamheten.
Omvärldsanalys ochjämforande nyckeltal per verksamhet.

Fullmäktiges måI, riktlinjer och uppdrag till styrelse och nämnder.
Föreskrifter ftir verksamheten.

I Innebörden av god sed i kommuner och landsting är dokumenterad i skriften
"God revisionssed i
kommunal verksamhet 2018" utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2

r
o

Tidigare års granskningar.
Revisorernas kunskap om verksamheten och dess omvärld

o

Styrelsens och nämndernas egen analys, värdering och hantering av risker samt
intern kontroll.
Revisorerna dokumenterar risk- och väsentlighetsanalysen i ett samlat dokument. De
identifierade riskerna utifrån analysen bedöms baserat på sannolikhet och konsekvens.
För granskning av räkenskaperna av nämnder och styrelse kommer granskningen att utgå
ifrån en separat risk- och väsentlighetsanalys. Därefter väljs en optimal granskningsansats
med inriktning på finansiella flöden och/eller substansgranskning av enskilda poster.

Revision

3.

Grundläggande granskning 2019
Kommunrevisionens uppgift

är att ge kommunfullmäktige underlag till den

årliga

ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 72 kap. 1 $ ska revisorerna årligen granska all
verksamhet i den omfattning som ftljer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet
avser enligt god revisionssed den verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas
samt fullmäktigeberedningarnas respektive ansvarsområden.

Den årliga granskningen består av två delar, den grundläggande granskningen och
fordjupad granskning. Innehållet i den grundläggande granskningen har utvecklats av
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i skriften "Grundläggande granskning - kärnan
irevisionsprocessen" vars senaste upplaga utgavs 2018. I skriften framgår bland annat
att:

r
o
o

Revisorerna och de sakkunniga foljer verksamheten under året genom att bland
annatta del av grundläggande dokument och flödet av ärenden.
Dialogen med revisionsobjektet är en del i revisionsprocessen.

Revisionens iakttagelser ska sammanläggas och bedömas. Revisorernas
granskning ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig
om ansvarstagandet lor samtliga revisionsobjekt. Med samtliga revisionsobjekt
avses i Uddevalla kommun kommunstyrelsen, nämnder, kommunfullmäktiges
beredningar och valnämnden.

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag flor
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen genomfors genom löpande
insamling av fakta och iakttagelser. Insamling sker genom att revisorerna:

o
r

Löpande tar del av grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument,
ekonomi- och verksamhetsrapporter, delårsrapporter bokslut och protokoll.

Löpande

lor en dialog med styrelse, nämnder, beredningar, valnämnden

och

representanter från forvaltningen.

3

Dialoger med kommunens ncimnder
Revisionen kommer under 2019 att genomflora dialoger med ett antal nämnder som en
del i den grundläggande granskningen. Specifika frågeställningar kommer att utarbetas
inftr mötena, vilka nämnderna kommer att tillställas på forhand så att de kan ge en väl

forberedd information. Under 2019 kommer revisionen att träffa presidiet i
kommunstyrelsen och samtliga nämnder (barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och valnämnden).

Uppföljning av tidigare års granskningar
Som en del av den grundläggande granskningen ämnar revisionen att kontinuerligt och

efter cirka två år folja upp de fordjupade granskningar som genomforts. Inom ramen frr
årets grundläggande granskning kommer revisionen att ftilja upp ftiljande fordjupade
granskningar som genomfttrts 2017:

.
r
.
r

Granskningavintegrationsprocessen
Granskning av kommunens näringslivsarbete
Granskning av lokalforsörjningsprocessen i barn- och utbildningsnämnden
Granskning av kommunens säkerhetsarbete

Fördj upade granskningar
Fördjupade projekt avser granskningar inom specifika områden som berör kommunen
centralt eller en eller flera nämnder. Valet av lordjupningar bestäms utifrån väsentliga

områden lor kommunen som uppmärksammats vid risk- och väsentlighetsanalysen.
Projektplaner utarbetas ör varje granskning.
Inom fiiljande områden planeras lordjupade granskningar under 2019:
a

Uppdateras under året

Förstudier
Förstudier är inriktade pä att ge en översiktlig bild av ett specifikt område och syftar i
att utgöra ett kunskapsunderlag ftir revisorerna det fortsatta
granskningsarbetet. Projektplaner utarbetas inftir varje Itirstudie.

ftirsta hand

till

i

Inom ftiljande område planeras ftlrstudier under 2019:
a

Uppdateras under året

Revisorernas arbete och utveckling

För att leva upp till den goda sedens riktlinjer om grundläggande granskning av all
verksamhet lorutsätts aff de ftirtroendevalda revisorerna utfor granskningsarbete, vid
sidan om det granskningsarbete som utfors av det sakkunniga biträdet. Samtliga revisorer
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läser kontinuerligt protokoll från kommunfullmäktige. Revisorerna har sinsemellan
lordelat bevakningsansvar avseende styrelse, nämnder och kommittd enligt nedan.

Delårsrapport och årsredovisning

Christian Persson (sammankallande) och
CJ Sernestrand

Kommunstyrelsen & dess utskott

Samtliga revisorer

Barn- och utbildningsnämnden

Inger Gillberg-Carlsson
(sammankallande), Kurt Hansson, och Bo
Sandell

Kultur- och fritidsnämnden

Inger Gillberg-Carlsson
(sammankallande), Kurt Hansson och Bo
Sandell

Samhällsbyggnadsnämnden

Christian Persson (sammankallande),
Bengt Andersson och Ulf Teghammar

Socialnämnden

CJ Sernestrand (sammankallande), Peter

Dahlström och Leif Frisk

Overförmynd are

Christian Persson (sammankallande),
Bengt Andersson och Ulf Teghammar

Valnämnd

Christian Persson (sammankallande),
Bengt Andersson och Ulf Teghammar

Vänortskommitt6n

Inger Gillberg-Carlsson
(sammankallande), Kurt Hansson och Bo
Sandell

Ovanstående bevakningsgrupper har ett särskilt ansvar att granska och lolja upp berörda
nämnders arbete. Detta sker genom läsning av protokoll och handlingar från den nämnd

som bevakas samt genom att löpande ta del av grundläggande dokumentation.
Sammankallande ansvarar for att gruppen träffas och att det lors enklare
arbetsanteckningar vid mötet.

Vad gäller fordjupade granskningar så ska en grupp av revisorer svara for var och en av
revisionsplanens beslutade ftirdjupningar. Grupperna skall bestå av revisorer som väljs
efter intresse och berörda bevakningsområden.
Besök i verksamheterna

Som en del

i

den årliga granskningen ingår kommunikation med nämnderna. Detta
innebär att revisionen fortsätter att utveckla kontakt och lora dialog med nämnderna och
deras verksamheter. Under året kommer kontakter att tas genom:

r

Möte med styrelse- och nämndpresidium
5

o
o
o

Inbjudan av tjänstepersoner

till

revisionens sammanträden

Närvaro vid nämndsammanträden
Genomlorandeavverksamhetsbesök

Närvaro vid fullmäktigesammanträden
Ett av revisionens övergripande mål är att kommunens revisorer skall vara kända i hela
organisationen. Revisorerna kommer därftir at1 närvara vid kommunfullmäktiges
sammanträden och i forekommande fall foredra granskningsrapporter.
Omvärldsbevakning
För att ffinga viktiga händelser inom kommunen och i omvärlden fordras bevakning. Det
ftiljer med uppdraget som revisor att på en övergripande nivå ft)lja utvecklingen i
kommunen och inom områden som påverkar och kan komma att påverka kommunen.

Kompetensutveckling

Med rådande utvecklingstakt inom kommunens verksamheter och inom revisionen
behöver de ftirtroendevalda revisorerna löpande utveckla sin kompetens. Detta sker
genom deltagande i seminarier och konferenser samt genom riktade utbildningsinsatser.

Gransknin g av delårsbokslut
Delårsbokslutet granskas och en granskningsrapport avlämnas inftir behandlingen i
fullmäktige. Granskningen ska besvara huruvida resultaten i rapporten är forenliga med
de mål fullmäktige beslutat om i budgeten. Syftet med granskningen är även att identifiera
och kommunicera eventuella risker, budgetavvikelser och andra problemområden på ett
tidigt stadium.

for granskningen är kommunallagen och de rekommendationer som
tagits fram av SKYREV och SKL. Dessutom öljs de särskilda riktlinjer lor
Utgångspunkten

delårsrapporter som fastställts i överenskommelse med kommunen.
En redogörelse lämnas i god tid i de fall vi identifierar risker och problemområden, så att
eventuella åtgärder kan vidtas fiire bokslutsarbetet.

Löpande redovisningsrevision (del av grundläggande)
Under hösten genomörs en översiktlig löpande granskning. Därtill genomflors också
övriga granskningsinsatser utifrån en genomftird riskanalys.
Bokslutsgranskning
Bokslutet kommer att granskas med utgångspunkt från de risker vi bedömer kvarstår i
verksamheten med beaktande av våra iakttagelser från granskning av intern kontroll.
6

Vi

kommer att granska kommunkoncernens årsredovisning med däri

ingående

verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys samt noter.

4.

Granskning av kommunens bolag och stiftelser

Lekmannarevisionen av kommunens bolag och de valda revisorernas granskning av
stiftelser omfattar en grundläggande granskning av bolag och stiftelser. Utgångspunkt lor
granskningen är det kommunala ändamålet, bolagsordning, ägardirektiv och andra
styrdokument.
Lekmannarevisorerna och de valda revisorema ska forhålla sig
bolagens/stiftelsernas verksamhet sköts

till

och bedöma om

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk

synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagens/stiftelsens interna kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorernas och de valda revisoremas granskning består av en grundläggande
granskning av hur bolagens/stiftelsernas verksamhet forhåller sig till det kommunala
ändamålet och övriga styrdokument samt deras system

for styrning, upploljning

och

intern kontroll.
Lekmannarevisorerna och de valda revisorema beslutar också vid behov utifrån sitt riskoch väsentlighetarbete om genomftirande av fordjupade granskningar avseende bolagen
och/eller stiftelserna.
Resultatet av granskningarna sammanställs i en granskningsredogörelse som ligger till
grund fiir lekmannarevisorernas uttalande i granskningsrapporten/revisionsberättelsen.

Uddevalla 2019-04-17

Kommunrevisionen
Uddevalla kommun

7

Bilaga I

- Preliminär

Granskningsinsatser

tidplan för granskningar
Genomfiörs

Behandlas i revisionen
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-06-19

§ 164

Dnr KS 2017/00309

Motion från Rolf Jonsson (L) om att införa trygghetsvakter i
Uddevalla kommun
Sammanfattning
Rolf Jonsson (L) inkom i maj 2017 med motion om att införa trygghetsvakter i
Uddevalla kommun tills dess att det finns en starkare lokal närvaro av polisen. Förslaget
motiverades av ökad upplevd otrygghet. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen.
Kommunen ansökte i september 2017 om tillstånd att använda ordningsvakter i
Uddevalla tätort enligt 3 § Lagen om ordningsvakter. Ansökan gällde områden kring
Kampenhof samt Kungsgatan med vissa omgivande platser. Ansökan beviljades av
polismyndigheten i januari 2018.
Verksamheten startade under 2018 och den årliga kostanden är omkring 1,6 mkr.
Kommunledningskontoret bedömer med hänvisning till ovanstående att motionen kan
anses besvarad.
Rolf Jonsson (L), Mikael Staxäng (M) och Niklas Moe (M) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-04.
Motion från Rolf Jonsson (L).
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-24
Camilla Jonsson och Christer Hasslebäck
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-24 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-06-04

Handläggare

Säkerhetschef Björn Segelod
Telefon 0522-69 6565
bjorn.segelod@uddevalla.se

Motion från Rolf Jonsson (L) om att införa trygghetsvakter i
Uddevalla kommun
Sammanfattning

Rolf Jonsson (L) inkom i maj 2017 med motion om att införa trygghetsvakter i
Uddevalla kommun tills dess att det finns en starkare lokal närvaro av polisen. Förslaget
motiverades av ökad upplevd otrygghet. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen.
Kommunen ansökte i september 2017 om tillstånd att använda ordningsvakter i
Uddevalla tätort enligt 3 § Lagen om ordningsvakter. Ansökan gällde områden kring
Kampenhof samt Kungsgatan med vissa omgivande platser. Ansökan beviljades av
polismyndigheten i januari 2018.
Verksamheten startade under 2018 och den årliga kostanden är omkring 1,6 mkr.
Kommunledningskontoret bedömer med hänvisning till ovanstående att motionen kan
anses besvarad.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-04.
Motion från Rolf Jonsson (L).
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Rolf Jonsson (L)

Björn Segelod
Säkerhetschef

Dnr KS

2017/00309

Uddevalla 2017-05-05

Motion om att införa trygghetsvakter i Uddevalla kommun
Att kunna ta en promenad var man vill, när man vill – det är också frihet. Eller att utan oro vänta på
bussen en sen kväll, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam från kompisen. Det är något
som borde vara självklart för varje invånare här i Uddevalla kommun, men så är det inte i dag.
Tvärtom har människors känsla av otrygghet ökat enligt den senaste nationella
trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet. Det är betydligt vanligare att
kvinnor känner sig otrygga än att män gör det.
Otryggheten får också konkreta följder för människors egen vardag. Ungefär var tredje svarande
(34 %) uppgav i undersökningen att de någon gång under året valt en annan väg eller ett annat
färdsätt på grund av oro för brott. Drygt en av tio (12 %) uppgav att de avstått från en aktivitet till
följd av denna oro. Nästan var fjärde (23 %) anser att deras livskvalitet påverkas till följd av
otrygghet, vilket är en ökning med tio procentenheter jämfört med föregående år. Följden blir att
människors frihet i sitt eget liv minskar på grund av otryggheten.
Vi ska kunna lita på att polisen kommer om det skulle behövas. Det är i första hand deras uppgift att
upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott, men nu saknas alltför mycket
resurser inom polisen. Då läggs det förebyggande arbetet åt sidan och den viktiga
trygghetsskapande synligheten prioriteras bort. Liberalerna vill se fler poliser i hela landet, och
föreslår därför en utökning av poliskåren från 20 000 till 25 000 poliser.
Men det tar tid att utbilda fler poliser, och vi kan inte bara vänta och titta på medan otryggheten
ökar. I flera kommuner, bland annat Landskrona, har man med gott resultat som en tillfällig åtgärd
anlitat trygghetsvakter. Trygghetsvakter är ordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för
att skapa lugn och trygghet på de platser där människor rör sig. Trygghetsvakternas uppgift är att
vara synliga i de stadsdelar och på de tider då otryggheten är som störst. I just Landskrona har
brottslighet och vandalisering minskat betydligt i de områden där trygghetsvakterna är aktiva.
Uddevalla är en stad som tyvärr drabbas av mer och mer vandalisering och skadegörelse, ett färskt
exempel är vår vackra strandpromenad. Vi har också läst i tidningen att klottret ökar, bland annat på
Skogslyckan.
Trygghetsvakter ersätter på inget sätt poliser, men erfarenheterna visar att deras närvaro har en
betydande förebyggande effekt.
Med anledning av det ovan anförda yrkar vi:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa trygghetsvakter för att öka
tryggheten i kommunen till dess att vi har en starkare lokal närvaro av polisen.

För Liberalerna i Uddevalla
Maria Johansson
Rolf Jonsson

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

§ 186

Dnr KS 2019/00392

Motion från Martin Pettersson (SD) om uttalande och direktiv
gällande terrorism
Sammanfattning
Martin Pettersson (SD) har inkommit med motion om uttalande och direktiv gällande
terrorism. Förslagen innebär dels att kommunen ska uttala att de som deltagit i, eller
understött, terrorism inte är välkomna till Uddevalla kommun, dels att uppdrag ska ges
till nämnder och styrelser att utarbeta direktiv som förhindrar att Uddevalla kommuns
resurser tas i anspråk för någon form av bistånd eller insats till dessa personer. Som
exempel på insatser som inte ska beviljas nämns försörjningsstöd, vuxenutbildning och
hjälp med bostad.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen skulle bryta mot flera lagar,
bl.a. kommunallag och socialtjänstlag om förslagen genomfördes. Med denna
motivering föreslås motionen avslås.
Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-13.
Motion från Martin Pettersson (SD).
Yrkanden
Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i
handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

Forts. § 186
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-08-30
Cecilia Sandberg (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-06-13

Handläggare

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

Motion från Martin Pettersson (SD) om uttalande och direktiv
gällande terrorism
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD) har inkommit med motion om uttalande och direktiv gällande
terrorism. Förslagen innebär dels att kommunen ska uttala att de som deltagit i, eller
understött, terrorism inte är välkomna till Uddevalla kommun, dels att uppdrag ska ges
till nämnder och styrelser att utarbeta direktiv som förhindrar att Uddevalla kommuns
resurser tas i anspråk för någon form av bistånd eller insats till dessa personer. Som
exempel på insatser som inte ska beviljas nämns försörjningsstöd, vuxenutbildning och
hjälp med bostad.
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen skulle bryta mot flera lagar,
bl.a. kommunallag och socialtjänstlag om förslagen genomfördes. Med denna
motivering föreslås motionen avslås.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-13.
Motion från Martin Pettersson (SD).
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Martin Pettersson (SD)

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00392

UDD[-\r'l i_i ::\ i(riiVliVrUi\
l(or- tt tt tt:; i,r i r.: l:: t i t
Kontn rr.tt rirtlitin,r,lloi-rtorct
t

t

i

2019-04-26

Zflitl] -ii:r- {} []
[)i arr enr

.-

i ,,

Lrtl

/.

-!t'/i ltAt I !i;it|l{.li{.

Motion - Förslag till uttalande och direktiv gällande terrorism
Terrorism är ett brott mot mänskligheten och ett av vår tids mest allvarliga problem.
Sverigedemokraterna har därför under lång tid rikspolitiskt verkat för krafttag mot terrorism.

vi idag utan möjligheter att ge upprättelse till
terrorismens offer. Regeringen har inte heller vidtagit nödvändiga åtgärder för att förhindra eller
försvåra terroristers återvändande till Sverige vilket ställer landets kommuner inför svåra problem.

På grund av regeringens mångåriga undfallenhet står

Vi lägger därför härmed fram förslag på hur Uddevalla kommuns skall förhålla sig till de personer
som tidigare anslutit sig till terrorstämplade organisationer och som senare kan komma att söka sig
till kommunen.

frivilligt anslutit sig till en organisatiory som syftar till att förgöra vårt fria
samhälle, skall inte ha del av vår välfärd. De skall alltså inte ha del av våra skattepengar i form av

De människor som

försörjningsstöd, vuxenutbildning, bostäder eller annat. De skall inte omfattas av våra välfärdssystem,
och skall heller inte vara välkomna i Uddevalla, då vår solidaritet är med offren och friheten.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att

uttala följande:
" De som

deltagit i, eller understött, terrorism är inte aälkomna till Uddeaalla kommun.

Sådana personer har genom

sitt

agerande aänt sig mot aårt

fia

samhäIle och diirmed

foraerkat sina möjligheter att fä kommuns hjälp. Därfor kommer de inte att erhålla stöd
någon form.

i

Kommunen kommer inte att utbetala forsörjningsstöd, hjäIpa till med bostad,
auxenutbildning eller på annat sätt bidra med samhällelig seraice.
Uddeaalla kommun prioriterar genom detts stiillningstagande zt år a kommuninaånares
trygghet och säkerhet, samtidigt som ai tar ställning for alla dem som bliuit terroristernas

ffir."
att

uppdra till samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunfullmäktiges
uttalande ovan, att utarbeta direktiv som förhindrar att Uddevalla kommuns
ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon form av bistånd,
insats eller annat till de som deltagit i, eller understött, terrorism.

Uddevalla 2019-04-26

Pettersson (SD)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

§ 185

Dnr KS 2019/00217

Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD),
Stefan Eliasson (SD) om jourklasser och/eller jourskola
Sammanfattning
Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD) och Stefan Eliasson (SD) har
inkommit med motion om att införa jourklasser och/eller jourskola i Uddevalla
kommun. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn och utbildningsnämnden.
I motionen föreslås att jourklasser och/eller jourskola införs i Uddevalla kommun dit
”elev som inte fungerar i den reguljära skolsituationen ska kunna flyttas med omedelbar
verkan, för en kortare eller lite längre tid” Åtgärderna syftar till att hjälpa eleven att
komma ifrån ett destruktivt beteende så som mobbning eller kraftigt störande beteende
samt ge möjlighet till en trygg och lugn tillvaro i skolan.
I barn- och utbildningsnämndens remissvar framgår att nämnden arbetar med att säkra
trygghet och studiero samt med de elever som har problemskapande och destruktivt
beteende, lokalt och på övergripande nivå. Detta sker exempelvis genom samverkan
med externa aktörer såsom socialtjänst och polis samt samarbete med kringliggande
kommuner och lärosäten kring våldsprevention och utåtagerande pojkar. För elever med
stora behov av stödinsatser, till följd av problemskapande beteende, finns en
kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, kallad Källan. Denna verksamhet är
en sammanslagning av tre tidigare specialstödsskolor vars mål-grupp är elever i årskurs
4-9.
Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att de möjligheter
till åtgärder som motionen syftar på redan finns i Uddevalla kommun.
Martin Pettersson (SD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-15.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-05-23 § 66.
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19.
Motion från Martin Pettersson (SD) m.fl.
Yrkanden
Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

Forts. § 185
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till att de möjligheter till åtgärder som
motionen syftar på redan finns i Uddevalla kommun.
Reservation
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-08-30
Cecilia Sandberg (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-08-15

Handläggare

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

Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD),
Stefan Eliasson (SD) om jourklasser och/eller jourskola
Sammanfattning

Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD) och Stefan Eliasson (SD) har
inkommit med motion om att införa jourklasser och/eller jourskola i Uddevalla
kommun. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till barn och utbildningsnämnden.
I motionen föreslås att jourklasser och/eller jourskola införs i Uddevalla kommun dit
”elev som inte fungerar i den reguljära skolsituationen ska kunna flyttas med omedelbar
verkan, för en kortare eller lite längre tid” Åtgärderna syftar till att hjälpa eleven att
komma ifrån ett destruktivt beteende så som mobbning eller kraftigt störande beteende
samt ge möjlighet till en trygg och lugn tillvaro i skolan.
I barn- och utbildningsnämndens remissvar framgår att nämnden arbetar med att säkra
trygghet och studiero samt med de elever som har problemskapande och destruktivt
beteende, lokalt och på övergripande nivå. Detta sker exempelvis genom samverkan
med externa aktörer såsom socialtjänst och polis samt samarbete med kringliggande
kommuner och lärosäten kring våldsprevention och utåtagerande pojkar. För elever med
stora behov av stödinsatser, till följd av problemskapande beteende, finns en
kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, kallad Källan. Denna verksamhet är
en sammanslagning av tre tidigare specialstödsskolor vars mål-grupp är elever i årskurs
4-9.
Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till att de möjligheter
till åtgärder som motionen syftar på redan finns i Uddevalla kommun.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-15.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-05-23 § 66.
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19.
Motion från Martin Pettersson (SD) m.fl.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till att de möjligheter till åtgärder som
motionen syftar på redan finns i Uddevalla kommun.

Dnr KS

2019/00217

Tjänsteskrivelse

2(2)

Kommunledningskontoret

2019-08-15

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Martin Pettersson (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Barn- och utbildningsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00217

Protokollsutdrag
Barn och utbildningsnämnden

2019-05-23

§ 66

Dnr BUN 2019/00385

Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD),
Stefan Eliasson (SD) om jourklasser och/eller jourskola
Sammanfattning
Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD) och Stefan Eliasson
(SD) har inkommit om att införa jourklasser och/eller jourskola i Uddevalla kommun
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till barn och utbildningsnämnden.
Motionen föreslår att jourklasser och/eller jourskola införs i Uddevalla kommun dit
”elev som inte fungerar i den reguljära skolsituationen ska kunna flyttas med omedelbar
verkan, för en kortare eller lite längre tid” Åtgärderna syftar till att hjälpa eleven att
komma ifrån ett destruktivt beteende så som mobbning eller kraftigt störande beteende
samt ge möjlighet till en trygg och lugn tillvaro i skolan.
Barn och utbildningsförvaltningen arbetar med att säkra trygghet och studiero samt med
de elever som har problemskapande och destruktivt beteende, lokalt och på övergripande nivå. Exempelvis genom samverkan med externa aktörer såsom socialtjänst
och polis samt samarbete med kringliggande kommuner och lärosäten kring våldsprevention och utåtagerande pojkar.
För elever med stora behov av stödinsatser, till följd av problemskapande beteende,
finns en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, kallad Källan.
Den verksamheten är en sammanslagning av tre tidigare specialstödsskolor vars målgrupp är elever i årskurs 4-9.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19
Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD), Stefan Eliasson (SD)
om jourklasser och/eller jourskola
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-03-13 § 67 - Motion från Martin
Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD), Stefan Eliasson (SD) om jourklasser
och/eller jourskola
Yrkanden
Martin Pettersson (SD): bifall till motionen
Camilla Olsson (C) för (M), (C), (L), (KD) och (UP) ledamöter: att attsatsen ändras från
att avslå motionen till att anse motionen besvarad.
Cecilia Sandberg (S): bifall till Camilla Olssons (C) med flera ändringsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Ekeroos (M) ställer proposition på Camilla Olssons (C) med flera
ändringsyrkande mot Martin Petterssons (SD) yrkande om bifall till motionen och
finner att barn och utbildningsnämnden beslutar enligt Camilla Olssons (C) med flera
ändringsyrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Barn och utbildningsnämnden

2019-05-23

Forts § 66
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
att anse motionen besvarad med hänvisning till att de möjligheter till åtgärder som
motionen syftar på redan finns i Uddevalla kommun.
Reservation
Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
Vid protokollet
Pernilla Gustafsson
Justerat 2019-05-28
Roger Ekeroos (M), Glenn Patriksson (S)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-05-28 intygar
Pernilla Gustafsson
Expedierat 2019-05-29
Grundskolekontoret
Martin Pettersson (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Stefan Eliasson (SD)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(3)

Tjänsteskrivelse
Barn och utbildning

2019-03-19

Dnr BUN 2019/00385

Handläggare

TF Verksamhetschef grundskola Fredrik Ternander
Telefon 0522-69 56 00
fredrik.ternander@uddevalla.se

Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD),
Stefan Eliasson (SD) om jourklasser och/eller jourskola
Sammanfattning

Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD) och Stefan Eliasson
(SD) har inkommit om att införa jourklasser och/eller jourskola i Uddevalla kommun
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till barn och
utbildningsnämnden.
Motionen föreslår att jourklasser och/eller jourskola införs i Uddevalla kommun dit
”elev som inte fungerar i den reguljära skolsituationen ska kunna flyttas med omedelbar
verkan, för en kortare eller lite längre tid” Åtgärderna syftar till att hjälpa eleven att
komma ifrån ett destruktivt beteende så som mobbning eller kraftigt störande beteende
samt ge möjlighet till en trygg och lugn tillvaro i skolan.
Barn och utbildningsförvaltningen arbetar med att säkra trygghet och studiero samt med
de elever som har problemskapande och destruktivt beteende, lokalt och på
övergripande nivå. Exempelvis genom samverkan med externa aktörer såsom
socialtjänst och polis samt samarbete med kringliggande kommuner och lärosäten kring
våldsprevention och utåtagerande pojkar.
För elever med stora behov av stödinsatser, till följd av problemskapande beteende,
finns en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, kallad Källan.
Den verksamheten är en sammanslagning av tre tidigare specialstödsskolor vars
målgrupp är elever i årskurs 4-9.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19
Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD), Stefan Eliasson (SD)
om jourklasser och/eller jourskola
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-03-13 § 67 - Motion från Martin
Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD), Stefan Eliasson (SD) om jourklasser
och/eller jourskola
Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att avslå motionen med hänvisning till att de möjligheter till åtgärder som motionen
syftar på redan finns i Uddevalla kommun.

Tjänsteskrivelse

2(3)

Barn och utbildning

2019-03-19

Ärendebeskrivning

I grundskolan arbetar vi på individ- grupp- och organisationsnivå med trygghet och
studiero. Årlig plan mot kränkande behandling, tidigare kallad Likabehandlingsplan,
beskriver rutiner och riktlinjer vad gäller arbetet med kränkningar och trakasserier. I
skollagen beskrivs den åtgärdstrappa som används vid olika problemskapande
beteenden. Vi har möjligheten att stänga av elever under kortare perioder, vi kan flytta
elever till lokal, avskild från skolans lokaler och vi kan även flytta en elev till annan
skola av hänsyn till just trygghet och säkerhet.
För elever med stora behov av stödinsatser, till följd av problemskapande beteende,
finns en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, kallad Källan.
Den verksamheten är en sammanslagning av tre tidigare specialstödsskolor.
Källans målgrupp är elever i år 4-9.
Skolan har ca 28 platser i dagsläget. Fler platser planeras, främst för att jobba med den
grupp av HVB-placerade elever som kommer från andra delar av Sverige, med stor
social problematik och i stort sett utan undantag även med psykisk ohälsa i bagaget.
Merparten av Källans elever är föremål för samverkan mellan Skola, Socialtjänst, BUP
och i flera fall är även polisiära insatser aktuella.
Ett gediget arbete sker således ute i grundskolorna idag. Skolinspektionen har riktat
kritik mot just Trygghet och studiero i flera av våra skolor i sin senaste granskning men
också godkänt åtgärderna vi vidtagit.
Flera skolor, inte minst i de norra områden, har framhållits som goda exempel i sitt
arbete för att skapa en trygg och säker skola. Därmed inte sagt att det i alla klasser alltid
råder studiero eller att det därmed finns en garanti för att incidenter med inslag av hot
och/eller våld inte händer. Ett ständigt förbättringsarbete måste bedrivas – skolorna är
stora arbetsplatser med ungdomar i en ålder som många gånger kan vara turbulent och
orolig.
I senaste granskningen konstaterade Skolinspektionen också att huvudmannen i
Uddevalla har säkerställt en utbildning med goda strukturer som vilar på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Ett exempel som skolinspektionen lyfter är kommunens
samarbete med ett par andra huvudmän i ett arbete kring utåtagerande barn som har
utvecklats i samverkan med forskare vid ett lärosäte.
Ledarskap i klassrummet är till syvende och sist den grundbult som skapar trygga och
förtroendefulla miljöer. Grundskolan jobbar strukturerat och målmedvetet med
ledarskap på alla nivåer. Våldspreventivt arbete sker dagligen i såväl fritidshemmen
som skolorna.
Lokalbristen är den enskilt största hämskon i vårt arbete med att skapa trygghet och
studiero. Alla skolor behöver utrymme för att skapa reträttplatser eller ”det lilla
sammanhanget” för elever som blir våldsamma eller hotfulla eller som bara behöver en
”paus” för att undvika att hamna i affekt.

Dnr BUN 2019/00385

Tjänsteskrivelse

3(3)

Barn och utbildning

2019-03-19

Den trångboddhet vi befinner oss i för närvarande försvårar detta arbete och rektorer
beskriver en situation kopplad till lokalbrist, som många gånger ”skapar” behov av
särskilt stöd och problemskapande beteende hos elever. Alltför många elever på liten
yta samtidigt
Vi äger alltså sammantaget, med undantag av optimala lokalmässiga förutsättningar,
redan idag adekvata verktyg för att kunna vidta tydliga och kraftfulla åtgärder i de fall
elever visar normbrytande eller hotfullt beteende.
Ibland kan åtgärderna vara omedelbara, ibland kan de behöva säkras rent juridiskt först.
De möjligheter till åtgärder som motionen syftar på finns alltså i princip redan.

Staffan Lindroos
Förvaltningschef

Expediera till
Grundskolekontoret
Martin Pettersson (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Stefan Eliasson (SD)

Fredrik Ternander
TF Verksamhetschef Grundskola

Dnr BUN 2019/00385

2019-02-28

Motion - Jourklasser ochfeller Jourskola
Givet den osäkerhet och otrygghet som råder i del av Uddevallas skolor vill Sverigedemokraterna
snarast möjligt införa ett system med så kallade joursklasser. En jourskola eller jourklass är en
specialklass dit den elev som inte fungerar i den reguljära skolsituationen ska kunna flyttas med
omedelbar verkan, för en kortare eller lite längre tid.
Dessa åtgärder syftar till att den som ägnar sig åt mobbning eller kraftigt störande beteende ska få
hjälp att komma ifrån sitt destruktiva beteende, samt för att övriga elever ska ges möjlighet till en
trygg och lugn tillvaro i skolan.
Det är vår uppfattning att mobbning, sexuella trakasserier och störande beteende bäst motverkas
genom ett aktivt agerande av lärare och skolledning. Vi vill samtidigt betona föräldrarnas ansvar för
sina barns uppfostran. Därför är det av största vikt att även föräldrarna görs delaktiga och ansvariga i
detta mycket viktiga arbete.
Vi Sverigedemokrater föreslår därför
att jourklasser och/eller jourskola införs i Uddevalla kommun

Uddevalla 2019-02-28

Stefan Eliasson (SD)
Ledamot

Protokollsudrag
Kommunstyrelsen

2019-06-19

§ 165

Dnr KS 2019/00443

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplan
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplaner som föreslås avrapporteras. I underlaget finns också
en sammanfattning av uppdragets genomförande alternativt annan motivering till varför
respektive uppdrag bör avslutas.
Förslaget föredrogs vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte i maj månad i enlighet med
gällande rutiner. Presidiet i kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget.
Jonas Sandwall (KD), Stefan Skoglund (S), Ingemar Samuelsson (S), Camilla Olsson
(C), Jarmo Uusitalo (MP), Paula Berger (S), David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-27
Yrkanden
Jonas Sandwall (KD): Bifall till förslaget i handlingarna.
Ingemar Samuelsson (S), David Höglund Velasquez (V), Stefan Skoglund (S): att
uppdrag 7 i kommunledningskontorets förslag inte kan anses som avslutat.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna, undantaget uppdrag 7, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det. Ordförande ställer därefter proposition på att
godkänna avrapporteringen och förklara uppdrag 7 för avslutat mot Ingemar
Samuelssons (S) m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avrapportering av följande uppdrag och förklara dem avslutade:
1. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under
2017 starta upp projektet ny brandstation i Uddevalla tätort.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsudrag
Kommunstyrelsen

2019-06-19

Forts. § 165
2. Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag att under 2018 leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna
konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisationen och
arbetsmetoder som långsiktigt minska kostnaderna. 2018 års centrala
effektiviseringar om 17 mkr skall fördelas under hösten 2017 och vara klart till
nämndernas internbudget.
3. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och
använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga.
4. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 fått i
uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till arbetsmarknadsåtgärder
avseende i första hand ungdomar.
5. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under
2018 använda 2 mkr till projektet "Staden växer västerut".
6. Kommunstyrelsen (personalutskottet) har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i
uppdrag att under 2017 se över reglerna kring personalkostnader såsom
arbetskläder, uppvaktningar m.m. i syfte att harmonisera villkoren mellan olika
förvaltningar.
7. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under
2018 fullfölja utredningen om harmonisering av arbetskläder.
8. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att genom en
projektsatsning utvidga det samarbetsprojekt som pågått på förskolorna på norr
kring arbetsmiljö, föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och
språkstimulerande arbetssätt till all personal på dessa förskolor
Protokollsanteckning
Jonas Sandwall (KD) lämnar följande anteckning till protokollet.
Samverkansmajoriteten fångar upp delar av i punkt 8 i kommande övergripande
dokument Strategi Integration 2030 som ger inriktning för Integration, Segregation,
Hedersproblematik.
Fokus är tre områden:
Arbete & utbildning, Boende, Socialt liv
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-24
Camilla Jonsson och Christer Hasslebäck
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-24 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsudrag
Kommunstyrelsen

2019-06-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-05-27

Handläggare

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

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplan
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplaner som föreslås avrapporteras. I underlaget finns också
en sammanfattning av uppdragets genomförande alternativt annan motivering till varför
respektive uppdrag bör avslutas.
Förslaget föredrogs vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte i maj månad i enlighet med
gällande rutiner. Presidiet i kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-27.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avrapportering av följande uppdrag och förklara dem avslutade:
1. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under
2017 starta upp projektet ny brandstation i Uddevalla tätort.
2. Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i
uppdrag att under 2018 leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna
konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisationen och
arbetsmetoder som långsiktigt minska kostnaderna. 2018 års centrala
effektiviseringar om 17 mkr skall fördelas under hösten 2017 och vara klart till
nämndernas internbudget.
3. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka och
använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga.
4. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 fått i
uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till arbetsmarknadsåtgärder
avseende i första hand ungdomar.
5. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under
2018 använda 2 mkr till projektet "Staden växer västerut".
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6. Kommunstyrelsen (personalutskottet) har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i
uppdrag att under 2017 se över reglerna kring personalkostnader såsom
arbetskläder, uppvaktningar m.m. i syfte att harmonisera villkoren mellan olika
förvaltningar.
7. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under
2018 fullfölja utredningen om harmonisering av arbetskläder.
8. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att genom en
projektsatsning utvidga det samarbetsprojekt som pågått på förskolorna på norr
kring arbetsmiljö, föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och
språkstimulerande arbetssätt till all personal på dessa förskolor.
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över uppdrag i
kommunfullmäktiges flerårsplaner som föreslås avrapporteras. I underlaget finns också
en sammanfattning av uppdragets genomförande alternativt annan motivering till varför
respektive uppdrag bör avslutas.
Förslaget föredrogs vid kommunstyrelsens uppsiktsmöte i maj månad i enlighet med
gällande rutiner. Presidiet i kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget
1. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att
under 2017 starta upp projektet ny brandstation i Uddevalla tätort

Kommentar: Detaljplanearbete pågår för den fastighet som tidigare gjord
lokaliseringsutredning förespråkat (Halla Stenbacken 1:89).
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har beställt projektgenomförande av
samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån genomförd förstudie.
2. Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerårsplan 2018-2020
fått i uppdrag att under 2018 leda arbetet med att tillsammans med
förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella förändringar i
organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt minska kostnaderna.
2018 års centrala effektiviseringar om 17 mkr skall fördelas under hösten
2017 och vara klart till nämndernas internbudget.

Kommentar: Effektiviseringskravet fördelades inför nämndernas detaljbudgetarbete och
inarbetades i nämndernas resp budget för 2018. Uppdraget kan därmed anses
genomfört.
Kommundirektören har även utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att leda arbetet
med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de förslag till strukturella
förändringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna.
Målet är att leverera konkreta, genomförbara förslag successivt som beslutas av
kommunfullmäktige och fördelas från centrala effektiviseringar till respektive nämnd.
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3. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att söka
och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga.

Kommentar: Statsbidragsansökningar är en del av kommunledningskontorets ordinarie
uppdrag.
4. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 fått i
uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till
arbetsmarknadsåtgärder avseende i första hand ungdomar.

Kommentar: Ungdomssatsningen har under 2018 startat regelbundna intagningar och
har haft 131 ungdomar inskrivna. Det har dock noterats att årets ungdomar har varit
betydligt svagare än tidigare år. Det gäller dels bristande språkkunskaper och dels dålig
psykisk hälsa och problem med missbruk. Flera ungdomar har avbrutit insatsen innan
planerat avslut. Ungdomssatsningen är dock fortfarande en av de insatser som redovisar
bäst resultat efter avslutad insats. Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-04-25 § 110, så
användes i år viss del av medlen från Ungdomssatsningen till Sommarlovspraktikplatser
för att samtliga ungdomar som sökt en plats skulle bli erbjuden en plats. 327 ungdomar
genomförde praktiken på 57 arbetsplatser.
5. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att
under 2018 använda 2 mkr till projektet "Staden växer västerut".

Kommentar: Projektet Områdesplan för Bäveån (stadsutvecklingen) har i det fortsatta
arbetet förberetts genom planering och upplägg avseende organisation och arbetssätt för
de initiala delarna av projektarbetet. Projektet befinner sig i en uppstartsfas och bedöms
befinna sig i ett förstudie-/planeringsskede de kommande tre åren.
Ytterligare miljöundersökningar har genomförts inom delområde Riverside. Planering
och handlingsplan för hamnens flytt västerut har upprättats och arbetsgrupper har
startats upp med fokus på arbetsmiljö, triangelspår, etableringsstrategi Fröland samt ny
timmerterminal. Ansvaret för ”Hamnens flytt” avseende flytt och återställning övergår
från och med 2019 till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fortsatt samarbete och dialog med Mattssongruppen avseende utveckling av området
Anegrund pågår. För att kunna leverera ett förslag till helhetslösning har strategiska
landskapsarkitekter upphandlats och ett strategiskt gestaltningsarbete har startats upp
med framtagande av vision, strukturplan/masterplan samt gestaltningsprogram.
Kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har tagit beslut om en drift- och
projektbudget för perioden 2019-2021 motsvarande 46 msek.
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6. Kommunstyrelsen (personalutskottet) har utifrån flerårsplan 2017-2019
fått i uppdrag att under 2017 se över reglerna kring personalkostnader
såsom arbetskläder, uppvaktningar m.m. i syfte att harmonisera villkoren
mellan olika förvaltningar
7. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att
under 2018 fullfölja utredningen om harmonisering av arbetskläder.

Kommentar till uppdrag 6 och 7 ovan: Socialtjänsten har under våren 2018 organiserat
hanteringen av arbetskläder i form av en daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten
är placerad på Rosenhäll där det är lätt för medarbetare att parkera och komma in och
prova ut och hämta sina arbetskläder. Avtalet från SKL kring arbetskläder var
överprövat och låg hos kammarrätten under våren. I slutet av juni månad var avtalet
kring byxor och överdelar klart. Under våren 2018 gjordes direktupphandling för
maxbeloppet 650 tkr enligt Lagen om offentlig upphandling. Det var ca 3500
klädesplagg som köptes in. På grund av begränsat utbud valdes att prioritera grupperna
vikarier som inte fått kläder tidigare, nyanställd personal och personal som behövde
byta ut sina nuvarande arbetskläder.
Efter att avtalet blev klart så har kommunen en ny leverantör som innebär att nytt
sortiment behövde provas ut. Under hösten beräknas inköp göras så att all personal
inom socialtjänsten får tre ombyten av kläder (tre över -och tre underdelar).
8. Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
genom en projektsatsning utvidga det samarbetsprojekt som pågått på
förskolorna på norr kring arbetsmiljö, föräldrasamverkan, hemkultur och
hederskultur, läsning och språkstimulerande arbetssätt till all personal på
dessa förskolor.

Kommentar: Enligt information från majoritetsföreträdarna i kommunstyrelsens
presidium ska detta uppdrag avslutas med hänvisning till annat uppdrag i flerårsplan.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Ekonomiavdelningen, enh. planering och styrning

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS 2019/00443

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-06-19

§ 166

Dnr KS 2019/00455

Antagande av handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag på en grundläggande handlingsplan
mot våldsbejakande extremism. Ärendet har initierats genom en motion från Magnus
Jacobsson (KD), KS 2015/00687.
Förslaget till handlingsprogrammet mot våldsbejakande extremism är ett komplement
till gällande lagstiftningar som används av kommunen. Programmet ersätter inte
lagstiftningar eller inarbetade rutiner utan syftar till att åskådliggöra särskilda
utmaningar och samband samt att ge rekommendationer hur frågor avseende extremism
kan hanteras.
Handlingsprogrammet har således fem separat mål.
1. Att på ett grundläggande sätt åskådliggöra och definiera extremism och
radikalisering.
2. Att på ett grundläggande sätt åskådliggöra mekanismer som är drivande vid en
radikalisering och hur dessa kan yppa sig.
3. Att på ett grundläggande sätt åskådliggöra kända extremistiska miljöer och deras
kopplingar till kriminell verksamhet.
4. Att fastställa en grundläggande organisation avseende hantering av frågor rörande
våldsbejakande extremism och terror.
5. Att fastställa principer för rapportering i frågor avseende våldsbejakande extremism
och terror.
Martin Pettersson (SD), Stefan Skoglund (S), Jonas Sandwall (KD) och
Anna-Lena Heydar (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-07.
Förslag på grundläggande handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-06-19

Forts. § 166
Protokollsanteckning
Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet.
Vad beträffar återvändare från krigsområden som behandlas i punkt 8.3 i
handlingsplanen så framgår vår hållning av motion med diarienummer 2019/00392
daterad 2019-05-06.
Vi prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet och
säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla dem som blivit terroristernas offer.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-24
Camilla Jonsson och Christer Hasslebäck
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-24 intygar
Sebastian Johansson
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-06-07

Handläggare

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

Antagande av handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag på en grundläggande handlingsplan
mot våldsbejakande extremism. Ärendet har initierats genom en motion från Magnus
Jacobsson (KD), KS 2015/00687.
Förslaget till handlingsprogrammet mot våldsbejakande extremism är ett komplement
till gällande lagstiftningar som används av kommunen. Programmet ersätter inte
lagstiftningar eller inarbetade rutiner utan syftar till att åskådliggöra särskilda
utmaningar och samband samt att ge rekommendationer hur frågor avseende extremism
kan hanteras.
Handlingsprogrammet har således fem separat mål.
1. Att på ett grundläggande sätt åskådliggöra och definiera extremism och
radikalisering.
2. Att på ett grundläggande sätt åskådliggöra mekanismer som är drivande vid en
radikalisering och hur dessa kan yppa sig.
3. Att på ett grundläggande sätt åskådliggöra kända extremistiska miljöer och deras
kopplingar till kriminell verksamhet.
4. Att fastställa en grundläggande organisation avseende hantering av frågor rörande
våldsbejakande extremism och terror.
5. Att fastställa principer för rapportering i frågor avseende våldsbejakande extremism
och terror.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-07
Förslag på grundläggande handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta upprättat förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
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Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Säkerhetschef
Krisledningsnämnd

Björn Segelod
Säkerhetschef
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1
1.1

1.2

Allmänt
Användning och avgränsningar.

Handlingsprogrammet
mot
våldsbejakande extremism är ett komplement till
gällande lagstiftningar som används av
kommunen.
Programmet ersätter inte lagstiftningar eller
inarbetade rutiner utan syftar till att
åskådliggöra särskilda utmaningar och
samband samt att ge rekommendationer hur
frågor avseende extremism kan hanteras.
Handlingsprogrammet har således fem
separat mål.
1. Att på ett grundläggande sätt
åskådliggöra
och
definiera
extremism och radikalisering.
2. Att på ett grundläggande sätt
åskådliggöra mekanismer som är
drivande vid en radikalisering och
hur dessa kan yppa sig.
3. Att på ett grundläggande sätt
åskådliggöra kända extremistiska
miljöer och deras kopplingar till
kriminell verksamhet.
4. Att fastställa en grundläggande
organisation avseende hantering av
frågor rörande våldsbejakande
extremism och terror.
5. Att
fastställa
principer
för
rapportering i frågor avseende
våldsbejakande extremism och
terror.

Kommunledningskontoret
Säkerhetschefen

www.uddevalla.se

Postadress
45181 UDDEVALLA

Dnr:

Källor och mer information

I handling programmet har ett stort antal
källor används. Av nödvändighet innebär
detta en samskrivning och förenkling av
olika typer av rekommendationer.
Huvudsakliga källor
✓ Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
✓ Centret mot våldsbejakande extremism
(CVE)
✓ Säkerhetspolisen (SÄPO)
✓ Nationellt centrum för terrorbedömning
(NCT)
✓ Polismyndigheten
✓ National
Offenders
Managemnet
Service (brittiska kriminalvården)
1.3

Sekretess avseende händelser kopplat
till extremism

Arbete med våldbejakande extremism är
med nödvändighet behäftat med ett stort
inslag av sekretess. Orsaken är att
kommunen som organisation har stora
möjligheter att erhålla information men få
möjligheter att repressivt använda den.
Riskerna att felaktigt agera utan nödvändig
evidens måste anses som avsevärda då
mycket det är svårt att i vissa fall erhålla
kontrollerad information. I samband med
detta bör således en försiktighetsprincip
gälla.
Förutom juridiska aspekter som exempelvis
olika lagar innebär finns avsevärda risker
för enskilda kopplat till hantering av
extremistrelaterade händelser. Exempelvis
kan uppgiftslämnare hamna i hotfulla och
till och med farliga situationer om
information hanteras på ett felaktigt sätt.

Besöksadress
Stadshuset Varvsvägen 1

Telefon (vx)
0522-69 60 00

E-post Kommunledningskontoret@uddevalla.se

Fax
fax

nr
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På samma sätt kan personal som hanterar
eller arbetar med verksamheten hamna i
hotfulla situationer. Att slentrianmässigt
sprida extremistrelaterad information, som
kanske inte kan kontrolleras, är inte
tillrådligt och måste särskilt beaktas.
1.4

Genderperspektiv

Det finns ingen anledning att anta att det är
skillnad på hur män och kvinnor
radikaliseras. Männen är numerärt i stark
majoritet men kvinnor är aktiva i samma
grad som män, det kan finnas skillnader i
form av uppgifter inom gruppen men detta
måste skiljas från den personliga viljan att
delta
våldsbejakande
miljöer.
Handlingsplanen gör därför ingen skillnad
på kvinnor och män.
2 Våldbejakande Extremism
Våldsbejakande
extremism
är
ett
samlingsnamn för ideologier eller miljöer
som inte accepterar en demokratisk
samhällsordning och som främjar våld för
att uppnå ideologiska eller religiösa mål.
Miljöerna utmärks av en stor intolerans mot
andra åsiktsriktningar samt en isolation från
övriga samhället.
Acceptansen att använda våld som en metod
att bekämpa motståndare är särskilt
utmärkande men grupperingar av detta slag
använder även andra typer av metoder, så
som propaganda via sociala medier,
demonstrationer och affischering.
De olika formerna av extremism skiljer sig
i form av agenda och till vissa delar i

metoder men inte i sin uppkomst eller
drivkraft. Det är därför lämpligt att ett
handlingsprogram mot extremism och dess
ytterligheter adresserar alla typer av
extremism.
2.1

Uppkomst eller vägar till extremistiska
våldsmiljöer

Brottsförebyggande
rådet
och
Säkerhetspolisen har definierat fyra olika
vägar in i extremism. Vägarna måste anses
som generella men ger en fingervisning om
varför personer hamnar eller väljer att
medverka i extremistiska sammanhang.

Utageraren

Grubblaren

Familjen

Kontaktsökaren

Utageraren

Utagerarens väg är ofta en person med
problemfylld
bakgrund,
exempelvis
missbruk och kriminalitet, som söker
spänning och lockas av den våldsamma
miljön.
Grubblaren

Grubblarens väg avser en person som söker
svar på frågor om livet. Ingången är sällan
våldsam utan vägen till extremism går via
ideologiska studier.
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Familjen

Familjens väg innebär att andra i familjen
eller närstående släktingar med extrema
åsikter godkänner de ställningstaganden
som görs.
Kontaktsökaren

Kontaktsökarens väg avser personer som
söker gemenskap och närhet och det är
tillfälligheter som avgör vilken organisation
man hamnar i.
2.2

Radikaliseringsprocessen

Processen att ansluta sig till våldsbejakande
extremism kan kallas radikalisering. Den
enskilde genomgår där ett antal steg som för
hen allt närmare ett fullt deltagande inom
grupperingen.
Socialisering
Avståndstagande
Acceptans
Bejakande av våld
Anslutning
a) Intensiv socialisering inom en viss grupp
on- eller offline

Personen får en stark tillhörighetskänsla till
den en organisation som är aktuell.
Socialiseringen sker både genom personliga
möten men kan även ske online via
exempelvis social media.

b) Avståndstagande från andra sociala
sammanhang; familjen, gamla vänner, i
skolan och på fritiden

Individen isolerar sig från påverkan som
kan motsäga de ställningstagande eller den
socialisering som pågår. Omgivningens
förmåga att påverka beskärs kraftigt.
c) Acceptans av extrema idéer och metoder

Då individens kontakt med den normala
omgivningen minskas kraftigt är det lättare
för individen att acceptera extrema idéer
och metoder.
d) Bejakande och bruk av våld.

Då individen blir allt mer isolerad från sin
ordinarie omgivning uteblir all form av
argumentation. Isoleringen innebär ofta att
våld bejakas som ett alternativ till
argumentation.
e) Anslutning till organiserade extrema
grupper eller nätverk

Individen ansluter sig till en våldsbejakande grupp och har liten eller ringa
kontakt med tidigare sociala närverk.
2.3

Kännetecken extremism

Oavsett form av våldsbejakande extremism
yppar den sig på ungefär samma sätt.
Kännetecken
för
extremism
ger
indikationer hur man kan bedöma om en
person riskerar att radikaliseras in i en
våldsbejakande extremistisk miljö.
a) Förenklade världsuppfattningar

Individen har en mycket förenklad
uppfattning om yttervärlden. Då gruppen är
förhållandevis isolerad förstärks detta
genom gruppgemenskap där individen har
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få alternativ att tillgå. Yttervärlden beskrivs
oftast genom interna diskussioner.
Yttervärlden och andra grupper kan här
uppfattas som hot som måste angripas.

Våldsbejakande grupper har generellt liten
förståelse för personer som har liknande
ideologisk eller religiös uppfattning men
som vägrar delta i våldsbejakande aktioner.

b) Bristande respekt för andra människors
fri- och rättigheter

f)

Extremistiska grupper ger ofta prov på en
bristande respekt för andras fri och
rättigheter. Genom att utse motståndare
hävdar extremistiska grupper ofta att deras
aktioner är självförsvar beroende på en
annan grupps agenda. I vissa fall kan hela
det övriga samhället vara gruppens
motståndare.
c) Intolerans mot andras åsikter

Våldsbejakande grupper har låg tolerans
mot andras uppfattningar. Detta har sin
grund i en stark ”vi mot dom” känsla som
byggs upp i den slutna miljön.
d) Konspirationsteorier

Isolerande grupper utan tillräcklig kontakt
med yttervärlden har lätt att bli
konspiratoriska.
Mekanismerna påminner ibland om
sektliknande miljöer där det är lätt att helt
ogrundade påståenden och tankar till slut
anses som den enda sanningen.
e) Bejakande eller utövande av hot, förtryck,
diskriminering, vandalisering, våld eller
terror för att förändra samhället

Då våldsbejakande grupper är numerärt
svaga tillgriper dessa ibland olika former
olagliga metoder för att understryka eller
propagera för sin agenda.

Ideologisk alt religiös övertygelse.

Då grupper av nämnda typ är förhållandevis
isolerade blir den politiska eller religiösa
övertygelsen allt mer framträdande.
Ifrågasättande av ideologier eller religiösa
dogmer anses förkastligt och kan till och
med betraktas som förräderi.
Nationella och internationella lagar har här
liten betydelse jämfört med exempelvis
uppfattas som ideologiskt eller religiöst rätt.
3 Principer för avradikalisering
Personer som bryter sig ur en
våldsbejakande
extremistisk
miljö
genomgår ett antal steg. De beskrivna
stegen bygger på föredrag baserat på
Brittiska NOMS forskning och skall ses
som en sammanfattning av processen.

Kognitiva
förändringar

Radikaliserad

Beteendemässiga
förändringar

Avradikaliserad

a) Radikaliserad

En radikaliserad person deltar aktivt i en
våldsbejakande extremistisk gruppering.
Eftersom gruppen accepterar och bejakar
våld och brott som medel att nå sina mål gör
även den enskilde detta.
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Den enskildes sociala omgivning, intressen
och extrema uppfattningar sammanstrålar
och innebär att personen i mångt och
mycket har samma identitet som gruppen.

Reflektion

Det är i detta stadie det är möjligt att samtala
på ett mer normalt sätt.
d) Avradikaliserad

Reflektion

Personen är i detta skede inte mottaglig för
samtal eller diskussion. Vår verksamhet måste
därför inriktas på skademinimering.
b) Beteendemässiga förändringar

Det första steget mot avradikalisering är att
personen slutar delta i våldsbejakande eller
brottsliga aktiviteter. Personen kan dock
fortfarande vara sympatisör och har inte
brutit med gruppen. Personen tar dock ofta
avstånd ifrån att använda våld som metod.
Den beteendemässiga förändringen består
utöver detta i att tidigare intressen vaknar
till liv och att kontakten med andra personer
som familj och gamla vänner återupptas.

Personen har i detta skede lämnat gruppen
och deltar inte i några aktiviteter. Personen
kan fortfarande hysa sympati för gruppen
med deltar inte i någon del.
Reflektion

Vår verksamt bör inriktas på att personen
stannar kvar utanför gruppen.

4 Nationella extremistmiljöer
Centret mot våldsbejakande extremism
(CVE)
är
organisierat
under
brottsförbyggande rådet (BRÅ).
CVE har
definierat tre olika
extremistmiljöer,
Höger
respektive
vänsterextremism samt extrema islamister

Reflektion

Vår verksamt kan med fördel ta ansats i att
uppmana, erbjuda och underlätta att personen
återupptar tidigare intressen och att
återuppbygga tidigare positiva relationer utan
att direkt konfrontera personen avseende
agerandet hos den extremistiska gruppen
c) Kognitiva förändringar

De kognitiva förändringarna innebär att
personen sympatiserar allt mindre med
extremistgruppen. Personen är avsevärt mer
ifrågasättande till de ideologiska och
religiösa grunder grupperingen baserats på.
Personen är avsevärt mer lyhörd för andra
argument och detta underlättas av att hen
har större kontakt med omvärlden.

Vänsterextremism
Islamistisk
Extremism
Högerextremism

Miljöerna är olika avseende politisk och
religiös grund men lika avseende tillkomst,
rekrytering och till viss del uppträdande.
Antalet
våldsbejakande
extremister
rapporterades 2017 till cirka 3000 personer
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fördelat på 2000 islamistiska extremister
och 1000 fördelade mellan de övriga
miljöerna. Att observera är dock att denna
typ av siffror är högst osäkra och inte får
jämföras med exempelvis statistiska
mätningar.

Miljöerna har sina rötter i olika former av
marxistiska miljöer och anarkism samt har
ofta en stark motvilja mot polis och annan
ordningsmakt. Grupperingen anser sig
antirasistisk och motiverar ofta aktioner
med just detta.

Senare uppskattningar har koncentrerat sig
på att upptäcka ledande personer i
sammanhanget och då blir siffrorna
annorlunda. Ur ett kommunalt perspektiv är
de flesta liknande siffror kuriosa då dessa är
svåra att konkret använda i verksamheten.

Grupperingen är känd för att medverka i
mer
eller
mindre
våldsamma
demonstrationer samt att vara så kallade
”toppmötesresenärer”.

4.1

Högerextremister

Högerextremistiska grupper särpräglas av
en stark intolerans mot andra grupper som
anses inte ”höra hemma” i Sverige.
Grupperingen har sina rötter i en postkrigsnazistisk miljö och innehåller ofta inslag av
rasism, främlings-fientlighet och stark
motvilja mot religiösa grupper som
exempelvis judar eller personer med annat
etniskt ursprung.
Högerextrema grupperingar använder
ibland vanliga demonstrationer som metod
för att sprida budskap. Till skillnad från de
andra grupperna ställer de även upp i val.
4.2

Vänsterextremister

Extremistisk vänster särpräglas av sin
motvilja
mot
den
nuvarande
samhällsformen och mot rättsstaten.
Extremvänstern kallas ibland den autonoma
vänstern där flera mindre grupper
samarbetar.

4.3

Extrema islamister

Den extrema islamistisk miljön särpräglas
av en hållning som innebär att alla som inte
är muslimer betraktas som motståndare.
Extrema islamistmiljöer kan ha helt egna
definitioner om hur islam skall utövas,
definitioner som kan ligga långt ifrån ett den
gängse normen. Det finns ingen automatisk
koppling mellan en person med muslimsk
trosuppfattning och en extrem islamist.
Grupperingen har sina rötter i en avsevärt
mer bokstavlig och traditionell tolkning av
koranen där krig eller våldshandlingar mot
motståndare inte bara är nödvändig utan kan
vara en plikt. Ett stark patriarkaliskt
perspektiv kan innebära kopplingar till
olika former av hedersförtryck.
Den extrema islamistiska miljön är
betydligt
mer
familj,
klan
och
traditionsstyrd
än
de
andra
två
extremistmiljöerna.
Till
skillnad
extremistmiljöerna

från
är

de
den

andra
extrema
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islamismen förhållandevis dold och verkar
ofta inom redan befintliga organisationer
och samfund. Grupperingen anses vara den
största och snabbast växande i ett nationellt
perspektiv. De senaste åren har extrema
islamistgrupper genomfört en omfattande
rekrytering till IS och andra militanta
islamistgrupper.
5
5.1

Lägesbilder
Nationella och regional lägesbild

Sverige har precis som många länder en
representation av ett flertal extremistgrupperingar som anses våldsbejakande. I
förhållande till sin folkmängd har Sverige
varit en stor rekryteringskälla till kriget i
Syrien och IRAK.
Återvändare från kriget i Syrien-Irak har
kommit men enligt SÄPO finns det få
tecken som talar för att de som redan
återkommit aktivt planerar terrorattacker.
Extremistgrupperingar är avseende extrem
islamism och extremvänster är i större grad
centrerat
till
storstadsregioner.
Högerextremismen har i förhållande till de
två andra starkare fästen i mindre orter.
5.2

Lokal lägesbild

Samtliga tre extremistmiljöer finns
representerade i Uddevalla. Miljöerna
består dock lokalt i huvudsak av
sympatisörer som inte kan anses ledande.
Närheten till storstaden Göteborg innebär
dock att det förekommit och förekommer
besök från personer med betydligt

radikalare
ställning.

agendor

och

mer

ledande

Lokala lägesbilder kan dock snabbt ändra
sig och få helt andra resultat. Det är därför
av vikt att dessa uppdateras med jämna
mellanrum.
5.3

Koppling till Terrorism

Terrorism är en extrem form av
våldsbejakande extremism. Uppkomst av
extremistiska våldsmiljöer innebär en ökad
risk för terrorbrott generellt.
2018 bedömde Nationellt centrum för
terrorhotbedömning (NCT) att det största
hotet avseende terrorism kom från islamisk
motiverade grupper. Politiskt motiverade
grupper
som
extremvänster
och
extremhöger ansågs utgöra ett lågt hot.
5.4

Koppling till Brottsförebyggande
arbete.

Undersökningar har visat att hälften av de
personer som befinner sig i våldsbejakande
miljöer har kriminellt förflutet. Det finns
således en stark koppling mellan
brottsförebyggande arbete och arbete mot
våldsbejakande extremism.
Det förekommer uppgifter om att
extremistverksamhet till del finansieras
med brottslig verksamhet. Om detta har sin
grund i att aktiva inom de våldsbejakande
miljöerna har kriminellt förflutet eller om
det är en strategisk plan är osäkert. Det är
dock inte ovanligt historiskt att extrema
rörelser och terrororganisationer finansierar
sin verksamhet genom brott.
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6

Kommunala roller avseende arbete
mot våldbejakande extremism.

Kommunalråd - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är sammanhållande och
ansvarig för kommunens arbete avseende
säkerhetsskydd och krishantering.
Kommunstyrelsen utser säkerhetsskyddschef för myndigheten och skall fördela
resurser till säkerhetsverksamheten.
Kommundirektör

Kommundirektören ansvarar för att
förvaltningsorganisationen
har
en
ändamålsenlig
säkerhetsorganisation.
Kommundirektören
ansvarar
för
säkerhetschefens funktionsbeskrivning.
Säkerhetschef - Säkerhetskyddschef

Säkerhetschefen
är
kommunens
kontaktperson avseende våldsbejakande
extremistmiljöer och skall hålla sig själv
uppdaterad avseende lägesbilder både på
nationell, regional och lokal nivå.
Kommunens säkerhetschef är tillika
kommunens säkerhetskyddschef. Tjänsten
är säkerhetsklassad och skall uppfylla en
säkerhetsklassning med lägst nivå 2 enligt
SÄPO:s definition.
Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet är
remissinstans avseende våldsbejakande
extremism. Kommunen använder samma
organisation som nationellt.
Socialtjänsten

Socialtjänsten har inom ramen för
socialtjänstlagen ett särskilt ansvar

avseende
barn
extremistmiljöer.

i

våldsbejakande

Övriga förvaltningar

Förvaltningar skall i egen verksamhet vara
uppmärksam
på
förekomsten
av
våldsbejakande extremism samt försök till
rekrytering till denna.
7

Arbete mot våldsbejakande
extremistmiljöer
Centralt för arbetet mot extremism och
terrorism är skyddet för tredje man och
samhällets struktur.
Våldbejakande extremistmiljöer är i sin
natur slutna. Detta innebär att det är svårt att
få tillräcklig evidensbaserad information att
basera arbetet på. Mycket av den
information som finns är andra eller
tredjehandsinformation i form av rykten.
Kommunen har inte tillgång nationella
hemligstämplade
register
och
undersökningar utan är ofta hänvisade till
att försöka leta efter lokala risker stödda
enbart med öppna rapporter från statliga
myndigheter.
Kommunalt arbete mot våldsbejakande
extremist avser främst att genom aktiviteter
och planering undvika tillskapandet av
miljöer där extrema organisationer kan få
fotfäste, att stödja personer som är på väg
att radikalisera samt i enskilda fall stödja
andra myndigheters verksamheter.
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Arbetet med våldsbejakande extremism kan
med fördel beskrivas i flera perspektiv.

Förebyggande
perspektiv

Operativt
perspektiv

detta skall utan dröjsmål
kommunens säkerhetschef.

Säkerhetschefen skall ha upparbetade
kontakter för kontakt med Säkerhetspolis
och Polis för att kunna överföra information
eller underrättelser.
Rapportering

Utbildning

7.3

7.1

Förebyggande perspektiv

Det förebyggande perspektivet innebär att
kommunen genom sitt agerande i
samhällsbyggnadsarbetet hittar vägar att
bryta segregation oavsett vilken form den
tar sig. Med all tydlighet framstår personer
som isolerar sig och är socialt utsatt som
mer benägna att rekryteras i extremistiska
sammanhang.
7.2

kontakta

Informationsspridning

Spridningar och vidarerapportering av
information och är vitalt för att arbeta mot
våldsbejakande extremism. Det är dock
synnerligen viktigt att information är
korrekt och kontrollerad innan den används
i konkreta åtgärder.
Rapportering skall ske i tre olika nivåer.

Hemlig
Känslig

Operativt perspektiv

Det är av största vikt att kommunen har
direktkontakt med samfund och föreningar
som har förhöjd risk att dra till sig
våldsbejakande extremister. Kontakterna
skall
kunna
ske
informellt
där
informationen sprids enbart till ett fåtal
händer.
Personer som vill lämna information
avseende miljöer med våldsbejakande
extremism skall kunna göra detta utan att
riskera personlig risktagning.
Personal som i sin tjänsteutövning kommer
i kontakt med våldsbejakande extremism
eller misstänker det finns en förhöjd risk för

Öppen

Öppen information

Normal
nivå
avser
information,
underrättelser och händelser som är av
allmänt intresse och har användbarhet för
verksamheterna. Materialet skall bygga på
öppna källor och inte innehålla information
som kan innebära skada för enskild person.
Exempel på öppen information är
utbildningsmaterial på utbildningar.
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Känslig information

8

Känslig information måste inte vara
sekretessbelagd men kan exempelvis vara
obekräftad information vars evidensnivå
ännu inte fastställts.

8.1

Känslig information särpräglas av att den
innebär att tredje person skulle bli lidande
om den spreds och blev allmän kännedom.

Hemlig information

Hemlig information är information,
rapporter,
aktiviteter
som
är
sekretessbelagda. För att ta del av
sekretessbelagd information krävs att man
dels har användning av informationen samt
att man har utbildning att hantera den. I
vissa sammanhang kan det krävas en
säkerhetskontroll för att få ta del av den.
Beslut om register och säkerhetskontroll
fattas av kommunens säkerhetsskyddschef.
7.4

Rapportering rörande våldsbejakande
extremism

All personal har rapporteringsskyldighet
avseende
våldbejakande
extremism.
Rapportering skall så snart som möjligt
göras till kommunens Säkerhetschef.
7.5

Utbildning avseende extremistiska
miljöer.

All personal skall med regelbundenhet
genomföra någon form av aktivitet
avseende
våldbejakande
extremism.
Aktiviteten skall vara anpassad till
verksamhetens innehåll.

Rekommenderade
hanteringsmetoder för verksamheter
Den
grundläggande
kommunala
hanteringsmetoden är att bibehålla
kontakten med en person i en radikaliserad
miljö men att inte backa ifrån regler och
beslut.
Individer med risk att radikaliseras

Individer som bedöms löpa risk att
radikaliseras skall så snart det är möjligt
kontaktas. Det är av vikt att personen inte
lämnas helt åt sitt öde och därför slutar ha
samtal med andra än den radikaliserande
grupp hen är på väg att radikalisera i.
Aktiv kontaktsökande åtgärder som
telefonsamtal till familj eller besök hemma
kan vara aktuella om det finns tillräckliga
evidens att personen verkligen är på väg att
ansluta sig till en våldsbejakande miljö.
Det är av vikt att upprätthålla en positiv
attityd till personen och så långt som
möjligt undvika att personen bryter
kontakten.
Möjligheter att uppmuntra personliga
intressen och att umgås med tidigare vänner
skall uppmuntras för att bryta den
tilltagande socialiseringen.
8.2

Individer som redan bedöms som
radikaliserade.

Individer som är att betrakta som
radikaliserade
skall
hanteras
med
försiktighet. En radikaliserad person har
lätta att bli konspiratorisk och känner en
stark samhörighet med den grupp hen
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tillhör. I vissa fall kan den radikaliserade
utse de som söker kontakt som motståndare.
I denna typ av fall bör kontaktsökandet ske
mer försiktigt och inte aggressivt. Det är bra
att bibehålla kontakten och ge personen
möjligheter att själv när den så önskar att
söka kontakt. Detta kan exempelvis vara
genom att erbjuda kontaktnummer att ringa
eller informera om stöd.
Vid upptäckt av en radikaliserad person
med koppling till en våldbejakande
extremistmiljö
skall
kommunens
säkerhetschef alltid kontaktas.
I fall där personen inte är myndig kan det
vara nödvändigt att kontakta socialtjänst
genom exempelvis en orosanmälan.
8.3

Återvändare och avhoppare från
extremistiska miljö

Indikationer på personer som självmant
eller genom andra händelser väljer eller

tvingas välja att lämna en extremistmiljö
kan komma från många källor. Information
kan komma från statliga myndigheter men
även från exempelvis familj och vänner.
Det är av största vikta att inte dessa personer
lämnas åt sitt öde utan snabbt får det stöd
som samhället kan erbjuda. Detta sker
genom att ta kontakt via socialtjänst eller
via säkerhetschef.
Återvändare från krigsområden skall
beaktas särskilt då informationen rörande
dessa personer kan vara knapphändig.
Information rörande krigsåtervändare skall
anses som känslig då personen har ett stort
antal problembilder.
Ärenden rörande krigsåtervändare hanteras
av Säkerhetschefen samt en utsedd
socialsekreterare hos Socialtjänsten.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

§ 187

Dnr KS 2019/00264

Barn och utbildningsnämndens hemställan till
kommunfullmäktige om avgifter för ägar- och ledningsprövning
för viss enskild verksamhet
Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden har inkommit med förslag om att en avgift ska tas ut för
ansökningar till kommunen om etablering av fristående förskolor m.m.
Från och med l januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska
förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de
skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin
godkännandeprövning. och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående
fritidshem. De skärpta kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.
Ändringarna innebär även att kommunen får ta ut en avgift får ansökningar om
godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-26.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-21 § 40
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26.
Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning - nya krav får enskilda att bedriva fristående
Förskola.
Yrkanden
Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avgift för ansökan om nyetablering av fristående förskola samt vissa fritidshem
(sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet) uttas med 25 000 kr och för
ansökan om utökning av befintligt godkännande uttas avgift med 15 000 kr.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-08-30
Cecilia Sandberg (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-06-26

Handläggare

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

Barn och utbildningsnämndens hemställan till
kommunfullmäktige om avgifter för ägar- och
ledningsprövning för viss enskild verksamhet
Sammanfattning

Barn och utbildningsnämnden har inkommit med förslag om att en avgift ska tas ut för
ansökningar till kommunen om etablering av fristående förskolor m.m.
Från och med l januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska
förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de
skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin
godkännandeprövning. och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående
fritidshem. De skärpta kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.
Ändringarna innebär även att kommunen får ta ut en avgift får ansökningar om
godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-06-26.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-03-21 § 40
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26.
Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning - nya krav får enskilda att bedriva fristående
Förskola.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att avgift för ansökan om nyetablering av fristående förskola samt vissa fritidshem
(sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet) uttas med 25 000 kr och för
ansökan om utökning av befintligt godkännande uttas avgift med 15 000 kr.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Barn- och utbildningsnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00264

Protokollsutdrag
Barn och utbildningsnämnden

2019-03-21

UDDEVALLA KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommunledningskon toret

2019 -03- 2 7
§ 40

Dnr BUN 2018/01085

Hemställan till kommunfullmäktige att fatta beslut om avgifter
förägar-och ledningsprövning för viss enskild verksamhet
Sammanfattning
Från och med l januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplig och ekonomiska
förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de
skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta
kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.
Ändringarna innebär även att kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om
godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26
Cirkulär 18:41 Ägar-och ledningsprövning-nya krav för enskilda att bedriva fristående
förskola
Yrkanden
Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna
Sonny Persson (S) för socialdemokraternas ledamöter: Bifall till förslaget i
handlingarna.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hemställa till Kommunfullmäktige att fatta beslut om att avgift för ansökan om
nyetablering av fristående förskola samt vissa fritidshem (sådana som inte anordnas vid
en fristående skolenhet) uttas med 25 000 kr och för ansökan om utökning av befintligt
godkännande uttas avgift med 15 000 kr.
Vid protokollet
Pernilla Gustafsson
Justerat 2019-03-26
Roger Ekeroas (M), Krzysztof Swiniarski (SD)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-03-26 intygar
Pernilla Gustafsson
Expedierat 2019-03-27
Utredare Bo U
Administrativ chefBoD
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

2019-02-26

Dnr BUN 2018/01085

UDDEVALLA KOMMU N
t<ommunstyrelsen
l<ommunledningskonloret

Handläggare

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson

2019 -03- 2 7

Telefon 0522-69 70 81

lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se
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Hemställan till kommunfullmäktige att fatta beslut om avgifter
för ägor- och ledningsprövning för viss enskild verksamhet
Sammanfattning

Från och med l januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplig och ekonomiska
fårutsättningar får enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de
skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående fårskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta
kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.
Ändringarna innebär även att kommunen får ta ut en avgift får ansökningar om
godkännande av fristående fårskolor och vissa fristående fritidshem.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26
Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning - nya krav får enskilda att bedriva fristående
fårskola
Förslag till beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att hemställa till Kommunfullmäktige att fatta beslut om att avgift får ansökan om

nyetablering av fristående fårskola samt vissa fritidshem (sådana som inte anordnas vid
en fristående skolenhet) uttas med 25 000 kr och får ansökan om utökning av befintligt
godkännande uttas avgift med 15 000 kr.

Ärendebeskrivning

Från och med l januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplig och ekonomiska
fårutsättningar får enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de
skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående fårskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta
kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.
Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar får fristående fårskolor och
vissa fritidshem. Godkännande ska lämnas om den enskilde har fårutsättningar att följa
de föreskrifter som gäller får utbildningen och den inte innebär påtagliga negativa
följder på lång sikt får den del av skolväsendet som anordnas av kommunen.
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Tjänsteskrivelse
2019..:02-26

Dnr BUN 2018/01085

Utöver detta ska kommunen från och med l januari 2019 även göra en ägar-och
ledningsprövning. I skollagens 2 kap 5 § anges vilka krav som ställs i anslutning till
godkännandet. Det rör krav på insikt i de fåreskrifter som gäller får verksamheten,
ekonomiska fårutsättningar, fårutsättningar att fålja de fåreskrifter som gäller får
utbildningen samt att den enskilde är lämplig. Kraven ska även vara fortlöpande
uppfYllda och ska prövas vid den löpande tillsynen.
I 2 kap 5 a§ skollagen anges vilken personkrets som ska leva upp till de skärpta kraven.
Det finns inga övergångsbestämmelser kring infårandet av de skärpta kraven. Befintliga
godkännande behöver inte prövas på nytt. Från och med l januari 2019 ska dock det
pröva om ägare och ledning uppfyller kraven inom ramen får tillsynen och att den som
redan har ett godkännande ska anmäla ändringar i den berörda kretsen av personer till
kommunens tillsynsenhet
Ändringarna innebär även att kommunen får ta ut en avgift får ansökningar om
godkännande av fristående fårskolor och vissa fristående fritidshem. Taxan ska utgå
från självkostnadsprincipen.

Staffan Lindroos
Förvaltningschef

Expediera till

Lise-Lotte Bengtsson
Administrativ chef
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Kommunstyrelsen
Förskola

Ägar-och ledningsprövning -nya krav för enskilda att bedriva
fristående förskola
Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom
motsvarande lagar för andra välfårdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta
krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva
verksamhet.
Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för
upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar gälla den
l januari 2019.

De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående
förskolor
För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare
omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och
vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar dock inte
pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte kommunens godkännande och tillsyn av
sådan verksamhet i enskild regi. När det gäller fristående skolor är det
skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de skärpta kraven. Motsvarande
krav inom andra välfårdssektorer prövas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Ändringarna innebär vidare att kommunen få ta ut en avgift för ansökningar om
godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Detta cirkulär ger en övergripande beskrivning av vad de skärpta kraven innebär för
kommunens godkännandeprövning och tillsyn. Cirkuläret bygger på hur ändringarna
beskrivs och motiveras i propositionen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer sannolikt att komplettera denna
information med ytterligare cirkulär eller annan information längre fram. När i tiden
så kommer ske går dock inte att säga i dagsläget.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

De skärpta kraven som ska prövas

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor
och vissa fritidshem. Vad gäller godkännande ska sådant idag lämnas om den enskilde
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska
fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad
som kallas en ägar- och ledningsprövning.
Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den
enskilde
l. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som
gäller för verksamheten
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande
tillsyn.
Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse
l. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller
på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt
inflytande över verksamheten.
Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda
ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten.
På grund av att ägandet kan vara spritt på många som antingen äger aktier i ett
börsbolag eller är medlemmar i ett kooperativ avgränsas kretsen i prövningen till att
omfatta ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Eftersom ägande kan
struktureras på många olika sätt måste bedömningen av vem som har ett väsentligt
inflytande göras samlat utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Hur
ägarförhållandena ser ut i övrigt kan påverka vilket inflytande som en delägare har
över verksamheten. Som en huvudregel kan dock en ägare anses ha ett väsentligt
inflytande i ett aktiebolag om ägaren representerar mer än l O procent av det
röstberättigade aktiekapitalet.
Föreningar och stiftelser har typiskt sett inga ägare med väsentligt inflytande varför
prövningen där som utgångspunkt endast kommer att omfatta styrelsen. När det gäller
verksamhet som bedrivs av t.ex. ett kooperativ, som saknar ägare med väsentligt

inflytande och VD eller annan med ett bestämmande inflytande över verksamheten,
ska styrelsen tillsammans ha de kunskaper som krävs. Varje ledamot i en styrelse
behöver alltså inte ha kunskapen, men kompetensen måste sammantaget finnas i den
berörda kretsen.
I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas gemensamt av de bolagsmän som har ett
väsentligt inflytande.
Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person ska prövningen
omfatta även ledning och ägare hos denna. Det avgörande är vilket inflytande dessa
personer kan anses ha över verksamheten, oavsett om det är direkt eller indirekt
genom andrajuridiska personer.
För att förhindra att bulvanförhållanden uppstår bör prövningen även omfatta andra än
VD som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Prövningen ska dock
avgränsas till personer med en ledande funktion på motsvarande nivå som en VD,
exempelvis en förvaltare, eller någon som visserligen inte har en sådan formell
ställning, men i praktiken utövar ett motsvarande inflytande.
En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis en förskolechef, ingår inte i
prövningen, om det inte finns några omständigheter som talar för det, t.ex. att
förskalechefen tillika ingår i styrelsen för verksamheten. Vilka kompetenskrav och
liknande som gäller förskalechefer regleras i särskild ordning i skollagen. 1
Om verksamheten bedrivs av en fysisk person är det den personen som ska prövas.
Det är inte givet att en verksamhet ska beviljas godkännande även om de enskilda
personerna var för sig tidigare godkänts vid en prövning. En ägar- och
ledningsprövning är förknippad med en viss verksamhet, t.ex. utbildning vid en viss
förskaleenhet Det innebär att bedömning måste göras för varje verksamhet om
företrädarna har tillräcklig insikt och är lämpliga att bedriva den aktuella
verksamheten.
En ägar- och ledningsprövning innebär inte att kommunen gör en överprövning av
vilka företrädare som väljs på en stämma. Dessa personer är alltjämt företrädare för
den juridiska personen. Den organisation som väljer att bedriva en viss verksamhet är
dock tvungen att uppfylla de skärpta kraven.
Förändringar i personkretsen ska så snart som möjligt anmälas till kommunen av den
enskilde huvudmannen, dock senast en månad efter förändringen.
Närmare om kravet på insikt
Kommunen ska pröva om sökanden som vill bedriva fristående förskola och vissa
fritidshem har tillräcklig insikt i de gällande föreskrifter som krävs för att bedriva
verksamheten samt i övrigt är lämplig i samband med en ansökan om godkännande
eller tillstånd. Kraven på insikt är viktigt för att ge den enskilde en högre beredskap
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Fr.o.m den 1 juli 2019 ska förskolechefbenämnas rektor enligt 2 kap 9 §skollagen.

får uppdraget och därigenom säkerställa att den sökande har fårutsättningar att kunna
bedriva verksamhet av god kvalitet.
Utöver krav på kunskap om innehållet i den lagstiftning som reglerar den verksamhet
som godkännandet avser, omfattar kraven också kunskap om bland annat de
arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som gäller får verksamheten. Kunskapen
kan visas exempelvis genom en redogörelse får erfarenhet av liknande verksamhet
eller utbildning på området.
Kraven på insikt innebär att den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt ska ha
fårvärvat insikt i de föreskrifter som gäller får verksamheten. Utöver kunskap om de
skolfårfattningar som gäller får verksamheten omfattar kravet på insikt även kunskap
om bl.a. de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som reglerar verksamheten.
Vidare krävs att den enskilde kan visa att denne har kunskap om de ekonomiska
regelverk som styr associationsformen, exempelvis reglerna i årsredovisningslagen
(ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). Kunskapen kan visas exempelvis genom en
redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området.
Bedömningen ska ske samlat får hela den berörda kretsen, dvs. kravet ska i ett
aktiebolag vara uppfyllt av styrelsen, den verkställande direktören och ägarna
sammantaget. I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas av bolagsmännen och eventuella
kommanditdelägare gemensamt. I en ekonomisk eller ideell förening ska kraven
vanligtvis uppfyllas av styrelsen. Det krävs alltså inte att samtliga personer i den
berörda kretsen har kunskapen, utan endast att den sökande kan visa att kunskapen
finns representerad inom kretsen.
Kraven på insikt ska uppfyllas av den berörda personkretsen - att endast till exempel
genom anställda eller externa konsulter ha tillgång till kompetensen eller kunskapen är
inte tillräckligt får att kraven ska anses uppfyllda.
Närmare om kravet på ekonomiska förutsättningar
Den som ansöker om godkännande ska ha ekonomiska fårutsättningar att driva
verksamheten i enlighet med de krav som ställs på den.
I kravet på ekonomiska fårutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt
som innebär att den bär sina kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme får
nödvändiga investeringar. Det kan bli aktuellt att ingripa mot en aktör om ekonomin
kraftigt försämras, t.ex. genom vikande barnunderlag eller att aktörens tillgångar
minskar, på ett sådant sätt att det påverkar fårutsättningarna att bedriva en verksamhet
av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter.
Om verksamheten visar ett underskott bör det vägas in om det finns fonderade eller
andra medel, exempelvis genom ett moderbolag eller en bankgaranti, tillgängliga får
att hantera underskottet. Ett underskott i sig innebär inte att kravet på ekonomiska
förutsättningar inte är uppfyllt. En prognos som visar att det finns fårutsättningar att
inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation på att kravet är uppfyllt.

Om det är fråga om ett bolag som ingår i en koncern bör det även beaktas om
ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska förutsättningar.
Närmare om kravet på lämplighet
Som en del i ägar- och ledningsprövningen ska en bedömning göras av företrädamas
lämplighet i övrigt.
Vid lämplighetsprövningen bör vägas in ekonomisk skötsamhet in, dvs. viljan och
förmågan att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna. Laglydnad i övrigt och andra
omständigheter av betydelse beaktas. Som exempel på omständigheter av det sist
nämnda slaget kan nämnas att personen har haft en ledande ställning i ett bolag som är
eller har varit försatt i konkurs. I den helhetsbedömning av omständigheterna i det
enskilda fallet som ska göras bör vägas in om någon ekonomisk misskötsamhet kan
läggas personen till last.
Mot bakgrund av att syftet med tillståndsmyndighetens prövning är att eftersträva
seriösa ägare är det rimligt att brott av förmögenhetsrättslig karaktär beaktas vid
prövningen. Det finns vidare ett generellt behov av att förhindra att kriminella söker
sig till välfärdsverksamhet Även t. ex. vålds- och sexualbrott bör därför kunna vägas
in vid en prövning.
Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter, såsom exempelvis hur
långt tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har
uppträtt därefter. Om företrädarna tidigare har drivit en verksamhet vars godkännande
eller tillstånd har återkallats, om verksamhet bedrivits olagligen eller om ansvarig
myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten, kan det också påverka
bedömningen av företrädamas lämplighet.
Den principiella utgångspunkten i ett rättssamhälle är att den som har avtjänat ett
straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället. Enbart den
omständigheten att en person har dömts för ett brott ska inte per automatik innebära
att lämplighetskravet inte anses uppfyllt, utan prövningen måste göras utifrån den
verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet.
Den l januari 2019 träder i kraft en ändring i 16 b§ förordning (1999:1134) om
belastningsregister. Ändringen innebär att kommunen i ärenden om godkännande av
enskild huvudman får begära ut uppgifter ifråga om den som kommunen överväger att
godkänna som huvudman och sådana som ingår i personkretsen enligt 2 kap. 5 a §
skollagen.
Tillsyn ska utövas över att kraven är uppfyllda
För att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt upprätthålls behöver
tillsyn utövas över att kraven på verksamheten samt ägare och ledning fortlöpande är
uppfyllda. Om tillsynen visar att en enskild huvudman inte uppfyller kraven för ett
godkännande kan det bli aktuellt med ingripande från tillsynsmyndigheten.
Kommunen .far då förelägga aktören att åtgärda en brist.

Ett föreläggande kan emellertid enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer endast
utfårdas om det finns fårutsättningar får att det kan följas. Ett godkännande bör därfår
kunna återkallas utan föregående föreläggande om aktören saknar rättslig eller faktiskt
möjlighet att åtgärda de brister som fåranlett frågan om återkallelse av tillståndet.
Detta kan t.ex. vara fallet om skälet får att ta upp frågan om återkallelse är konkurs,
om aktören uppvisar kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och inte har
någon möjlighet att avhjälpa bristen, eller om aktören är ett aktiebolag där samtliga
aktier övergår till en person som bedöms vara olämplig.
I sammanhanget bör framhållas att det av förvaltningslagen följer att innehavaren av
godkännandet ska ges tillflille att yttra sig innan ett sådant beslut fattas.
I 26 kap. skollagen anges de möjligheter till ingripanden som finns för en
tillsynsmyndighet avseende skollagsreglerad verksamhet. I bestämmelserna där har
vissa ändringar gjorts som träder i kraft den l januari 2019.
Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt
Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven.
Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt.
Kraven börjar dock gälla direkt efter ikraftträdandet den l januari 20 19. Det innebär
att det fr.o.m. då ska prövas om ägare och ledning uppfyller kraven inom ramen för
tillsynen, och att den som redan har ett godkännande ska anmäla ändringar i den
berörda kretsen av personer till kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet direkt
efter ikraftträdandet.
Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande
Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift får ansökningar om
godkännande. Det innebär inte att kommunen måste göra det, men om kommunen
beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.
Taxan ska bygga på självkostnadsprincipen

När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen
eller skolfårordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens (KL)
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot
retroaktivt verkande beslut som gäller. Viss ledning kan tas av de avgifter som
skolinspektionen kommer att ta ut får sitt prövning av ansökningar avseende
fristående skolor, eftersom kommunens prövning rimligen kommer att vara liknande
avseende ansökningar om fristående fårskolor. 2 Varje kommuns avgift ska dock
spegla den egna kommunens kostnader får godkännande. Kommunen får inte ta ut
högre avgifter än motsvarande självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 §KL. Avgifter
får alltså inte tas ut till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst.
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skolinspektionen kommer enligt 2 kap 5 § skolförordningen ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan
om nyetablering av fristående skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.

Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta direkta och indirekta kostnader
som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är
personalkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta kostnader är
lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens
eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör
också räknas med (se prop. 1993/94:188 Lokal demokrati, s. 85).
Beslutet får inte ha retroaktiv verkan utan avgift för ansökningar får tas ut först när
taxebeslutet är fattat av kommunfullmäktige. A vgiften måste också bygga på
likställighetsprincipen så att alla som söker godkännande i en och samma kommun
behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.
Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om
laglighetsprövning i 13 kap KL.
Finns bemyndigande att utfärda föreskrifter
Det finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att utfärda föreskrifter om villkor för godkännande. Föreskrifterna kan
exempelvis avse närmare krav på vilken erfarenhet eller utbildning som ska krävas för
att godkännas som enskild huvudman, eller hur den enskilde ska visa att denne har
ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Vad SKL erfar är det i dagsläget oklart om sådana föreskrifter kommer utfärdas.
Frågor med anledning att detta cirkulär besvaras i första hand av
Ann Safi Agnevik, avd. för juridik, annsofi.agnevik@skl.se
Eva-Lena Arefåll, avd. för utbildning och arbetsmarknad, eva-lena.arefall@skl.se
Kristina Söderberg, avd. för juridik, kristina.soderberg@skl.se

Germund Persson

Ann Safi Agnevik
Eva-Lena Arefåll
Lars Kolmodin

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

§ 188

Dnr KS 2019/00552

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige
2020
Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige för 2020. Förslaget bygger på tio sammanträden och i huvudsak
andra onsdagen i månaden, undantaget i juni. Följande sammanträdesdagar föreslås: 8
januari, 12 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11
november, 9 december.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-22
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige under 2020 ska sammanträda den 8 januari, 12 februari,
11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december
samt,
att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag den 10 juni som ska börja
kl. 09:00.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-08-30
Cecilia Sandberg (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
2019-07-22

Handläggare

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

Bestämmande av sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige 2020
Sammanfattning

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige för 2020. Förslaget bygger på tio sammanträden och i huvudsak
andra onsdagen i månaden, undantaget i juni. Följande sammanträdesdagar föreslås: 8
januari, 12 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11
november, 9 december.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige under 2020 ska sammanträda den 8 januari, 12 februari,
11 mars, 8 april, 13 maj, 10 juni, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december
samt,
att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag den 10 juni som ska börja
kl. 09:00.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Kommunikationsavdelningen
karin.backensvend@bohuslansmuseum.se
eli@snabbmeadia.se

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

2019-08-28

§ 189

Dnr KS 2019/00456

Barn och utbildningsnämndens avrapportering från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2017-2019 och från 2018-2020
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade våren 2019 att godkänna slutrapportering av tre
uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2017–2019 och 2018–2020. Uppdragen
anses slutförda eller integrerade i barn- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag
i styrkort 2019–2022.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-07-02
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-09
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-05-23 § 76
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av uppdragen
flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 och förklara dem som avslutade
1. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017–2019 fått i uppdrag att
under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i
grundskolan
2. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017–2019 fått i uppdrag att
under 2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom förskolan.
De barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras
3. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018–2020 fått i uppdrag att
under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans
verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat
Vid protokollet

Sebastian Johansson
Justerat 2019-08-30
Cecilia Sandberg (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-07-02

Handläggare

Utredare Camilla Karlsson
Telefon 0522-69 70 47
camilla.a.karlsson@uddevalla.se

Barn och utbildningsnämndens avrapportering från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2017–2019 och från 2018–2020
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade våren 2019 att godkänna slutrapportering av tre

uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2017–2019 och 2018–2020. Uppdragen
anses slutförda eller integrerade i barn- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag
i styrkort 2019–2022.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-07-02
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-05-09
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-05-23 § 76
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till slutrapportering av uppdragen
flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 och förklara dem som avslutade
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017–2019 fått i uppdrag att
under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i
grundskolan
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017–2019 fått i uppdrag att
under 2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom förskolan.
De barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras
- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018–2020 fått i uppdrag att
under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans
verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade våren 2019 att godkänna slutrapportering av tre

uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2017–2019 och 2018–2020. Uppdragen
anses slutförda eller integrerade i barn- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag
i styrkort 2019–2022.
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Tjänsteskrivelse
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Kommunledningskontoret

2019-07-02

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017–2019 fått i uppdrag
att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende
elevhälsoarbetet i grundskolan
Bemanningen utökades från hösten 2017. Arbetet med att skapa stabila team inom
grundskolan genomfördes och sjösattes inför läsåret 2017/2018. Teamen utgår från fem
geografiska områden och bygger på en tydlig röd tråd, en s.k. "barnväg", där teamen
följer eleverna genom skoltiden, från yngre till äldre åldrar.
Beslut om ny organisation för Barn- och elevhälsa har fattats i syftet att bättre
organisera resurserna utifrån ett barn- och elevperspektiv. Implementering har pågått
våren 2019.
Barn- och har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 2017 använda
l0 mkr för att minska storlek inom förskolan. De barngrupper som i dagsläget är
störst ska prioriteras
En särskild rapport skrevs fram med resultat och effekter av arbetet med minskade
barngrupper som redovisades i samband med årsbokslutet 2017. Verksamheten har
under flera år arbetat med att minska storleken på barngrupperna med hjälp av
kommunens satsningar. Minst grupper hade verksamheten2016/20l7 då nästan alla
enheter erhöll statsbidrag, Sedan dess har storleken ökat något, men kommunen ligger
fortfarande bra i förhållande till riket. Ny ansökan är inlämnad for nästa läsår.
Förskolans arbete med mindre barngrupper har gynnat barnen. Att barnen under större
delen av sin dag varit i en mindre barngrupp resulterade i tydligt och samstämt resultat
om högre måluppfyllelse, bättre arbetsmiljö och tryggare barn. Att organisera barnen i
mindre grupper är en ständig strävan för verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta
med inriktning mot de minsta barnen.
Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag
att under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans
verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat
Utifrån befolkningsprognos tillfördes respektive verksamhet resurstillskott för att
bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. 15,9 mkr satsades för att höja
kunskapsresultaten.
Den generella utökningen för att höja kunskapsresultaten har använts i första hand till
personella förstärkningar. Med anledning av lärarbristen är det främst inom övriga
yrkeskategorier som satsningar gjorts. Samtliga högstadieskolor har under 2018 anställt
socialpedagoger. Satsningen har avlastat lärarna med mycket av det sociala kringarbetet
och kan därmed med större kraft ägna sig åt kunskapsuppdraget. Grundskolan har ökat
sin bemanning på raster och icke lektionstid. Även satsningar på fler specialpedagoger
och speciallärare har gjorts.
Tre utvecklingsprojekt påbörjades under 2018 i syfte att höja elevernas kunskapsresultat
och öka likvärdigheten inom huvudmannens skolor. Barn- och utbildning har deltagit i
Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, SKL:s projekt Skolanalys och Skola på

Dnr KS 2019/00456

Tjänsteskrivelse

3(3)

Kommunledningskontoret

2019-07-02

vetenskaplig grund i samarbete med Chalmers/Mc Analytics i syfte att höja
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor, samt stödja
förskolechef/rektor i sitt pedagogiska ledarskap.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Camilla Karlsson
Utredare

Dnr KS 2019/00456
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Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges
flerårsplan 2017-2019 och 2018 -2020 samt uppdrag i nämndens
styrkort
Sommqnfollning
Barn och utbildningsforvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 samt uppdrag från nämndens styrkort2015-2018 som fiireslås slutrapporteras och avslutas. Motiven är att uppdragen har
passerat siff slutdatum och anses slutforda eller att de är integrerade i Barn- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag i styrkort 20191022.

Beslutsunderlog
Barn och utbi ldningsft rvaltningens

tj änsteskrivelse 20 1 9-05

-09

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ftireslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av loljande uppdrag från
kommunfullmäktige:
a

Bam- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fiitt i uppdrag
att under 2018 använda26 mkr i generell utökning till framforallt grundskolans
verksamhet for att möjliggöra höjda kunskapsresultat.

a

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fiitt i uppdrag
att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i grundskolan.

a

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fiitt i uppdrag
att under 2017 använda l0 mkr ft)r att minska barngruppernas storlek inom florskolan. De bamgrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras.

att avsluta foljande uppdrag i nämndens styrkort 2015-2018 då de är integrerade i
nämndens styrkort 2019 -2022:
a

Förvaltningen ska defi niera/fortydli ga vad attraktiv arbets givare
specifikt innebär fiir Barn och utbildning i Uddevalla kommun.
"Detta erbjuder vi iUddevalla kommun".

a

Förvaltningen ska effektivisera administrativa processer/rutiner

Förvaltningen ska lorbättra resultatanalysen och delta i SKL:s satsning på skolanalys for forbättrade kunskapsresultat.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Prolokollsuldrog
Born och ulbildningsnömnden

2019-05-23
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a

Förvaltningen ska ingå i projektet Skolutveckling på vetenskaplig
grund i samarbete med Chalmers.
Förvaltningen ska ta fram gemensamma rutiner ftir övergångar mellan alla
skolor och skolformer. Särskild fokus ska läggas vid övergången mellan åk
och 6 alt. åk 6 och 7.

Vid protokollet
Pernilla Gustafsson
Justerat 2019-05-28
Roger Ekeroos (M), Glenn Patriksson (S)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavl an 2019-05'28 intygar

Pernilla Gustafsson
Expedierat 2019-05-29
Kommunl edningskontoret
Utredare Anna Hurtig

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Born och utbildning

2019-05-09
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V5
Slutropportering ov uppdrog från kommunfullmökfiges
flerårspfon 2017-2019 och 2018-2020 sqmt uppdrog i
nömndens styrkorl 2015-201 8
Sommonfotlning
Barn och utbildningsfiirvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2017--2019 och 2018-2020 samt uppdrag från
nämndens styrkort 2015-2018 som ftireslås slutrapporteras och avslutas. Motiven är att
uppdragen har passerat sitt slutdatum och anses slutforda eller att de är integrerade i
Barn- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag i styrkort 2019-2022.
Beslulsunderlog
Barn och utbildningsforvaltningens tj änsteskrivelse 20 I 9-05 -09
Förslog

iill beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att fiireslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av ftljande uppdrag från
kommunfullmäktige:
a

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fiitt i uppdrag
att under 2018 använda26 mkr i generell utökning till framforallt grundskolans
verksamhet ftir att möjliggöra höjda kunskapsresultat.

a

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fiitt i uppdrag
att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgarder avseende
elevhälsoarbetet i grundskolan.

a

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fiitt i uppdrag
att under 2017 använda 10 mkr ftir att minska barngruppemas storlek inom
forskolan. De barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras.

att avsluta öljande uppdrag i nämndens styrkort 2015-2018 då de är integrerade i
nämndens styrkort 2019 -2022:
a

a

(3)

Förvaltningen ska definiera/fiirtydliga vad attraktiv arbetsgivare
specifikt innebär ör Barn och utbildning i Uddevalla kommun.
"Detta erbjuder vi i Uddevalla kommun".
Förvaltningen ska effektivisera administrativa processer/rutiner.
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Tjönsteskrivelse
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Dnr BUN 2019100469

% M M\)

a

a
a

Förvaltningen ska lorbättra resultatanalysen och delta i SKL:s
satsning på skolanalys for forbättrade kunskapsresultat
Förvaltningen ska ingå i projektet Skolutveckling på vetenskaplig
grund i samarbete med Chalmers.
Förvaltningen ska ta fram gemensamma rutiner fiir övergångar
mellan alla skolor och skolformer. Särskild fokus ska läggas vid
övergången mellan åk 5 och 6 alt. åk 6 ochT

Ärendebeskrivning
Barn och utbildningsftrvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från
kommunfullmäktiges flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 samt uppdrag fran
nämndens styrkort 2015-2018 som loreslås slutrapporteras och avslutas. Motiven är att
uppdragen har passerat sitt slutdatum och anses slutforda eller att de är integrerade i
Barn- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag i styrkort 2019--2022.
Uppdragen som ftireslås slutrapporteras redovisas nedan.
U

ppdrag från komm u nfu I I m äkti ge

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fiitt i uppdrae att under
2018 använda 26 mkr i eenerell utökning till framforallt grundskolans verksamhet fiir
att möj li geöra höjda kunskapsresultat:

Utifrån befolkningsprognos tillördes respektive verksamhet resurstillskott ftir att
bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. 15,9 mkr satsades lor att höja
kunskapsresultaten.
Den generella utökningen lor att höja kunskapsresultaten har använts i forsta hand till
personella forstärkningar. Med anledning av lärarbristen är det främst inom övriga
yrkeskategorier som satsningar gforts. Samtliga högstadieskolor har under 2018 anställt
socialpedagoger. Satsningen har avlastat lärarna med mycket av det sociala kringarbetet
och kan därmed med större kraft ägna sig åt kunskapsuppdraget. Grundskolan har ökat
sin bemanning på raster och icke lektionstid. Även satsningar på fler specialpedagoger
och speciallärare har gjorts.

Tre utvecklingsprojekt påbörjades under 2018 i syfte att höja elevernas kunskapsresultat
och öka likvärdigheten inom huvudmannens skolor. Barn- och utbildning har deltagit i
Skolverkets satsning Samverkan lor bästa skola, SKL:s projekt Skolanalys och Skola på
vetenskaplig grund i samarbete med Chalmersi\{e Analytics i syfte att höja
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor, samt stödja
forskoleche f/rektor i sitt pedago gi ska ledarskap.
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Bam- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fätt i uppdrag att under
2017 använda 5 mkr till kvalitetshtii
åtsärder avseende elevhälsoarbetet i
grundskolan:
Bemanningen utökades från hösten 2017. Arbetet med att skapa stabila team inom
grundskolan genomftirdes och sjösattes infiir läsåret 2017/2018. Teamen utgår från fem
geografiska områden och bygger på en tydlig röd tråd, en s.k. "barlväg"o där teamen
ftiljer eleverna genom skoltiden, från yngre till äldre åldrar.
Beslut om ny organisation ftir Barn- och elevhälsa har fattats i syftet aff bättre
organisera resurserna utifrån ett bam- och elevperspektiv. Implementering har pågått

vären2019.
Barn- och
har utifrån flerårsnlan 2017-2019 ffiff i uppdrae att under
2077 använda l0 mkr ftir att minska
storlek inom ft)rskolan. De
barngrupoer som i dagsläget är störst ska nrioriteras:
En särskild rapport skrevs fram med resultat och effekter av arbetet med minskade
barngrupper som redovisades i samband med årsbokslutet 2017. Verksamheten har
under flera år arbetat med att minska storleken på barngrupperna med hjälp av
kommunens satsningar. Minst grupper hade verksamheten2016120lT dä nästan alla
enheter erhöll statsbidrag, Sedan dess har storleken ökat något, men kommunen ligger
fortfarande bra i ftirhållande till riket. Ny ansökan är inlämnad for nästa läsår.
Förskolans arbete med mindre barngrupper har gynnat barnen. Att barnen under större
delen av sin dag varit i en mindre barngrupp resulterade i tydligt och samstämt resultat
om högre måluppfyllelse, bättre arbetsmiljö och tryggare barn. Att organisera barnen i
mindre grupper är en ständig strävan lor verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta
med inriktning mot de minsta barnen.

Uppdrag frän nämnd
Kvarstående uppdrag från tidigare mandatperiod foreslås avslutas. Arbetet med
kompetensforsörjning och attraktiv arbetsgivare fortsätter och har en framträdande plats
i nämndens styrkort for 2019-2022.Likasä uppdragen om forbättrade kunskapsresultat
och effektiviseringsarbetet, genom tydliga strategier och uppdrag riktade mot både det
systematiska kvalitetsarbetet och effektiviseringar. Gemensamma rutiner for övergångar
har tagits fram.

Staffan Lindroos
Förvaltningschef
Expediera

till

Anna Hurtig
Utredare

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

§ 190

Dnr KS 2019/00460

Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal Skälläckeröd 1:12
Sammanfattning
Strandala Fastighets AB tecknade med kommunen ett marköverlåtelseavtal daterat
2018-02-26 gällande fastigheten Skälläckeröd 1:12. I avtalet görs gällande att senast den
2018-12-31 ska bygglov vara beviljat i enlighet med detaljplan samt att senaste datum
för påbörjad byggnation är 2019-12-31. Ett tilläggsavtal daterat 2018-09-17 förlängde
senaste datumet för beviljat bygglov till den 2019-07-01. Datum för påbörjad
byggnation kvarstod. Sökande har nu inkommit med ytterligare en begäran om att få
flytta fram datum och nu för inlämnade av bygglovshandlingar till den 1 juli 2021 och
som följd av detta även att datumet för påbörjad byggnation senareläggs. Som skäl
anger de att på grund av att Riksdagen beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska
stöden, däribland stöd för hyresbostäder, så håller inte sökandes ekonomiska plan då
deras ambition är att till största delen bygga hyreslägenheter. De anger även som skäl att
marknaden för bostadsrätter stannat upp samt att det är svårt att får hyresgäster till
näringslokaler i centrum.
Enligt marköverlåtelseavtalet ska komplett bygglovsansökan vara inlämnad till
Uddevalla kommuns myndighetsavdelning minst 10 veckor före sista dag för beviljat
bygglov i enlighet med detaljplan, vilket enligt senaste tilläggsavtalet är den 1 juli
2019.
Enligt Markanvisningspolicyn, antagen av KF 2013-10-09, står det bl.a. att när
detaljplan är upprättad, i detta fall 2017-07-13, medges markanvisning på upp till två år
med möjlighet till ytterligare ett års förlängning om förseningen inte beror på
exploatören. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därav för att inte kringgå den av
KF antagna markanvisningspolicyn, att senaste datum för beviljat bygglov i enlighet
med detaljplan förlängs till senast 2020-07-01 samt att senaste datum för påbörjad
byggnation förlängs till senast 2020-12-31.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att tilläggsavtalet ska godkännas.
I förslaget till avtal framgår att beslutet ska tas av kommunfullmäktige senast 2019-0631. På grund av kort handläggningstid kunde inte ärendet tas upp i juni. Det föreslås
därför att giltighetstiden för beslut ändras i avtalet till 2019-09-30.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24.
Strandala Fastighets begäran om uppskov för marköverlåtelseavtal
gällande Skälleäckeröd 1:12 daterat 2019-03-19.
Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2019-04-23.
Strandala Fastighets begäran om uppskov gällande datum för beviljat bygglov. daterat
2018-08-22.
Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2018-09-17. Marköverlåtelseavtal daterat 201802-26.
Detaljplan daterat 2018-02-26. Markanvisningspolicy daterat 2013-10-09.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

Forts. § 190
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att besluta
att ändra datum i tilläggsavtalet under punkt 5. Giltighet till 2019-09-30 samt
att i övrigt godkänna upprättat tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla
kommun och Strandala Fastighets AB avseende uppskov med datum för beviljat
bygglov i enlighet med detaljplan samt uppskov för datum gällande påbörjad
byggnation

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-08-30
Cecilia Sandberg (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-30 intygar
Sebastian Johansson
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-07-09

Handläggare

Översiktsplanerare Lynn Joel
Telefon

lynn.selindjoel@uddevalla.se

Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal Skälläckeröd 1:12
Sammanfattning

Strandala Fastighets AB tecknade med kommunen ett marköverlåtelseavtal daterat
2018-02-26 gällande fastigheten Skälläckeröd 1:12. I avtalet görs gällande att senast den
2018-12-31 ska bygglov vara beviljat i enlighet med detaljplan samt att senaste datum
för påbörjad byggnation är 2019-12-31. Ett tilläggsavtal daterat 2018-09-17 förlängde
senaste datumet för beviljat bygglov till den 2019-07-01. Datum för påbörjad
byggnation kvarstod. Sökande har nu inkommit med ytterligare en begäran om att få
flytta fram datum och nu för inlämnade av bygglovshandlingar till den 1 juli 2021 och
som följd av detta även att datumet för påbörjad byggnation senareläggs. Som skäl
anger de att på grund av att Riksdagen beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska
stöden, däribland stöd för hyresbostäder, så håller inte sökandes ekonomiska plan då
deras ambition är att till största delen bygga hyreslägenheter. De anger även som skäl att
marknaden för bostadsrätter stannat upp samt att det är svårt att får hyresgäster till
näringslokaler i centrum.
Enligt marköverlåtelseavtalet ska komplett bygglovsansökan vara inlämnad till
Uddevalla kommuns myndighetsavdelning minst 10 veckor före sista dag för beviljat
bygglov i enlighet med detaljplan, vilket enligt senaste tilläggsavtalet är den 1 juli 2019.
Enligt Markanvisningspolicyn, antagen av KF 2013-10-09, står det bl.a. att när
detaljplan är upprättad, i detta fall 2017-07-13, medges markanvisning på upp till två år
med möjlighet till ytterligare ett års förlängning om förseningen inte beror på
exploatören. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därav för att inte kringgå den av
KF antagna markanvisningspolicyn, att senaste datum för beviljat bygglov i enlighet
med detaljplan förlängs till senast 2020-07-01 samt att senaste datum för påbörjad
byggnation förlängs till senast 2020-12-31.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att tilläggsavtalet ska godkännas.
I förslaget till avtal framgår att beslutet ska tas av kommunfullmäktige senast 2019-0631. På grund av kort handläggningstid kunde inte ärendet tas upp i juni. Det föreslås
därför att giltighetstiden för beslut ändras i avtalet till 2019-09-30.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24.
Strandala Fastighets begäran om uppskov för marköverlåtelseavtal gällande
Skälleäckeröd 1:12 daterat 2019-03-19.
Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2019-04-23.
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Kommunledningskontoret

2019-07-09

Strandala Fastighets begäran om uppskov gällande datum för beviljat bygglov. daterat
2018-08-22.
Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2018-09-17. Marköverlåtelseavtal daterat 201802-26.
Detaljplan daterat 2018-02-26. Markanvisningspolicy daterat 2013-10-09.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att besluta
att ändra datum i tilläggsavtalet under punkt 5. Giltighet till 2019-09-30 samt
att i övrigt godkänna upprättat tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla
kommun och Strandala Fastighets AB avseende uppskov med datum för beviljat
bygglov i enlighet med detaljplan samt uppskov för datum gällande påbörjad
byggnation

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Samhällsbyggnad
Strandala Fastighets AB

Lynn Joel
Översiktsplanerare

Dnr KS 2019/00460
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Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

2019-04-24

Dnr SBN 2019/00325

Handläggare

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

Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal Skälläckeröd 1:12
Sammanfattning

Strandala Fastighets AB tecknade med kommunen ett marköverlåtelseavtal daterat
2018-02-26 gällande fastigheten Skälläckeröd 1:12. I avtalet görs gällande att senast den
2018-12-31 ska bygglov vara beviljat i enlighet med detaljplan samt att senaste datum
för påbörjad byggnation är 2019-12-31. Ett tilläggsavtal daterat 2018-09-17 förlängde
senaste datumet för beviljat bygglov till den 2019-07-01. Datum för påbörjad
byggnation kvarstod
Sökande har nu inkommit med ytterligare en begäran om att få flytta fram datum och nu
för inlämnade av bygglovshandlingar till den 1 juli 2021 och som följd av detta även att
datumet för påbörjad byggnation senareläggs. Som skäl anger de att på grund av att
Riksdagen beslutat att avveckla vissa av de bostadspolitiska stöden, däribland stöd för
hyresbostäder, så håller inte sökandes ekonomiska plan då deras ambition är att till
största delen bygga hyreslägenheter. De anger även som skäl att marknaden för
bostadsrätter stannat upp samt att det är svårt att får hyresgäster till näringslokaler i
centrum.
Enligt marköverlåtelseavtalet ska komplett bygglovsansökan vara inlämnad till
Uddevalla kommuns myndighetsavdelning minst 10 veckor före sista dag för beviljat
bygglov i enlighet med detaljplan, vilket enligt senaste tilläggsavtalet är den 1 juli 2019.
Enligt Markanvisningspolicyn, antagen av KF 2013-10-09, står det bl.a. att när
detaljplan är upprättad, i detta fall 2017-07-13, medges markanvisning på upp till två år
med möjlighet till ytterligare ett års förlängning om förseningen inte beror på
exploatören. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därav för att inte kringgå den av
KF antagna markanvisningspolicyn, att senaste datum för beviljat bygglov i enlighet
med detaljplan förlängs till senast 2020-07-01 samt att senaste datum för påbörjad
byggnation förlängs till senast 2020-12-31
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24
Strandala Fastighets begäran om uppskov för marköverlåtelseavtal gällande
Skälleäckeröd 1:12 daterat 2019-03-19.
Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2019-04-23.
Strandala Fastighets begäran om uppskov gällande datum för beviljat bygglov.
daterat 2018-08-22.
Tillägg till marköverlåtelseavtal daterat 2018-09-17.
Marköverlåtelseavtal daterat 2018-02-26.

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2019-04-24

Detaljplan daterat 2018-02-26.
Markanvisningspolicy daterat 2013-10-09.
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
att godkänna upprättat tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal mellan Uddevalla
kommun och Strandala Fastighets AB avseende uppskov med datum för beviljat
bygglov i enlighet med detaljplan samt uppskov för datum gällande påbörjad
byggnation

Ärendebeskrivning

Skälläckeröd 1:12 är beläget i den södra delen av Ljungskile centrum. Ett föravtal
tecknades med Strandala Fastighets AB år 2013 och som senare ersattes 2015 av ett
ytterligare ett föravtal. Detta avtal fick under 2016 ett tillägg gällande tiden för avtalets
utgång på grund av de omfattande utredningar som krävdes för detaljplaneläggningen.
Detaljplanen vann laga kraft 2017-07-13. Marköverlåtelseavtalet som är daterat 201806-26 innehåller förutom kommunens överlåtelse av kvartersmark även
byggnadsskyldighet, fördelning av ansvar och kostnader samt köpeskilling.
Köpeskillingen baseras på första avtalets BTA-pris 1250kr/kvm om en byggrätt på 972
kvm vilket skulle ge en köpeskilling om 1 215 000kr men med hänsyn till de fel och
brister fastigheten har gällande markföroreningar har köpeskillingen justerats utifrån
uppskattad saneringskostnad av hela fastigheten. Fastigheten överlåts av ovanstående
skäl därför till en köpeskilling om 600 000kr.
I avtalet förbinder sig exploatören att söka och blivit beviljad bygglov i enlighet med
detaljplan senast 2018-12-31. Om bygglov ej finns inom avtalad tid har kommunen rätt
att häva överlåtelsen av Skälläckeröd 1:12. 50% av inbetald handpeng (60 000kr)
återbetalas i ovanstående fall inte tillbaka till exploatören. Exploatören ska senast den
2019-12-31 ha påbörjat byggnationen. Har byggnation ej påbörjats har kommunen rätt
att häva överlåtelsen av Skälläckeröd 1:12 och 80% av handpenningen återbetalas då ej
tillbaka till exploatören.
I tillägg till marköverlåtelseavtalet daterat 2018-09-17 flyttades datumet fram för
beviljat bygglov i enlighet med detaljplan fram till 2019-07-01. Datum för påbörjad
byggnation kvarstod.
Som skäl till förlängningen då angavs att man inte har tillräckligt med tid för att kunna
säkra fastighetens arkitektur som behöver samverka på bästa sätt med omkringliggande
fastigheter, att arkitekturen är mycket viktig för att passa in och stärka centrumbilden
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Samhällsbyggnad

2019-04-24

samt att Strandala Fastighets AB även håller på att samtala med partners för att kunna
genomföra exploateringen. Dessa förhandlingar var då ännu ej helt klara
Strandala fastighets AB begär nu ytterligare än tidsförlängning gällande datum för
beviljat bygglov och med detta även tidsförlängning av datum gällande påbörjad
byggnation.
Till följd av en sådan ändring ändras även datum för kommunens hävningsrätt från
2019-08-01 till den 2020-08-01. Sista datum för påbörjad byggnation enligt tidigare
avtal 2019-12-31 förlängs till 2020-12-31. Avtalet i övrigt anses ej att behövas ändras

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till

Kommunstyrelsen

Christer Bergsten
Mark- och exploateringsingenjör

Dnr SBN 2019/00325
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Dnr: 2019/325

2019-04-23

TILLÄGG TILL MARKÖVERLÅTELSEAVTAL
1. Parter
Mellan parterna Strandala Fastighets AB ( org nr: 556853-9554) nedan kallad
exploatören och Uddevalla Kommun ( org nr: 212000-1397 nedan kallad
säljaren, träffas följande tillägg till marköverlåtelseavtal avseende fastigheten
Skälläckeröd 1:12

2. Bakgrund
Marköverlåtelseavtalet tecknades mellan parterna 2018-04-12. Avtalet reglerar
exploateringen av det område som omfattas av en lagakraftvunnen detaljplan för
Skälläckeröd 1:45 och 1:12. Detaljplanen möjliggör inom avtalsområdet
uppförandet av ca 24 lägenheter i två flerbostadshus i två våningar samt även
möjligheter för butiker i bottenvåning i hus mot Vällebergsvägen.
Marköverlåtelseavtalet reglerar bland annat även kommunens överlåtelse av
kvartersmark.
Exploatören har inkommit med en skrivelse till Uddevalla kommun att på grund
diverse omständigheter önskas att slutdatum för inlämnat bygglov uppskjutes
från det i senaste tilläggsavtalet bestämda datumet 2019-07-01 till 2021-07-01.
Uddevalla kommun medger Strandala Fastighets AB en förlängning men med en
senaste tid för beviljat bygglov till 2020-07-01 samt att senaste datum för
påbörjad byggnation framflyttas från 2019-12-31 till 2020-12-31

En följd av ovanstående ändring gör att datumet för skriftlig hävning framflyttas
från det i senast tilläggsavtalet bestämda datumet 2019-08-01 till 2020-08-01.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planering

www.uddevalla.se

Postadress

Besöksadress

Telefon (vx)

Fax

45181 UDDEVALLA

Samhällsbyggnad Varvsvägen 1

0522-69 60 00

fax

E-post Samhällsbyggnadsförvaltningen@uddevalla.se
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Tillägg till marköverlåtelseavtalet ändrar formulering avseende §8.7.1 Hävning
p.g.a icke beviljat bygglov, samt §8.7.2 Hävning p.g.a. icke påbörjad byggnation
vilken ersätts av nedanstående formulering.
I övrigt gäller marköverlåtelseavtalet tecknat 2018-04-12 på oförändrade villkor.
Detta tilläggsavtal ersätter tidigare tecknade tilläggsavtal
3.

Ändring i marköverlåtelseavtal
Marköverlåtelseavtalets § 8.7.1 hävning p.g.a. icke beviljat bygglov ska utgå
och ersättas av ny motsvarande § med följande lydelse:
Exploatören ska senast 2020-07-01 ha beviljats bygglov i enlighet med
detaljplan, bilaga 3. Skulle beviljat bygglov inte finnas inom avtalad tid ska
kommunen ha rätt att häva överlåtelsen av Skälläckeröd 1:12. Hävning av
överlåtelsen ska ske skriftligen senast 2020-08-01. Om kommunen nyttjar sin
rätt till att häva köpet ska 50%av handpenningen inte återbetalas till
exploatören. Resterande del av handpenningen ska omgående återbetalas till
exploatören. Ingen av parterna har rätt till ersättning för nedlagda kostnader
eller skadestånd med anledning av en sådan hävning.
Marköverlåtelseavtalets § 8.7.2 hävning p.g.a. icke påbörjad byggnation ska
utgå och ersättas av ny motsvarande § med följande lydelse:
Exploatören ska senast 2020-12-31 påbörjat byggnationen. Med byggstart
menas en fysisk igångsättning av arbetena på arbetsplatsen och färdigställande
av bottenplattorna/grund för samtliga hus. Om exploatören inte påbörjat
byggnationen skall kommunen ha rätt att häva överlåtelsen av
exploateringsfastigheten. Hävning av överlåtelsen skall ske skriftligen. Om
kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet ska 80% av handpenningen inte
återbetalas till exploatören. Resterande del av handpenningen skall omgående
återbetalas till exploatören. Ingen av parterna har rätt till ersättning för nedlagda
kostnader eller skadeståndmed anledning av en sådan hävning.

4. Tvist
Tvist rörande tolkningen med detta avtal ska avgöras av allmän domstol.
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5. Giltighet
Detta tilläggsavtal är för sin giltighet beroende av att det godkännes genom
beslut av Kommunfullmäktige senast 2019-06-31.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
Uddevalla 2019-

Uddevalla 2019-

För Uddevalla kommun

Strandala Fastighets AB

------------------------------------------Christer Hasslebäck,
Ordf. Kommunstyrelsen

----------------------------------------Magnus Robertsson

------------------------------------------Peter Larsson
Kommundirektör

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28
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STRATEGISK PLAN 2019-2022
Riktningar
Riktningarna kommer från översiktsplanen och visar i vilken riktning som kommunen
ska gå för att nå visionen
Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra
delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till
kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som stärker
centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem
som positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar och vägar.
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Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling
skapar ökad attraktivitet och utveckling.
I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans
Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i
samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.
Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och
idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre välfärd,
rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap.
I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden
Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta
växa.
Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som möjligt.
De når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen.
Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande
eller anställning.
Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och
nya miljöer möts och samspelar
Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom
sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.
Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar,
vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer.
Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv
och traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov.
Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår
kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra
samhällsaktörer.
Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential
Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är
självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd,
vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas.
Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och
vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.
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Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och
naturreservat.

Övergripande strategier
Hållbar utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, är vägledande för alla beslut. Detta innebär
att vi strävar mot tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till
Uddevalla kommuns lokala förhållanden.

Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019

En hållbar miljömässig utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med
målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker detta genom att motverka
klimatpåverkan av koldioxid och andra växthusgaser, vi övergår till förnybar energi och vi skapar
kolsänkor, t.ex. genom att bygga i trä. Vi anpassar oss till effekterna av ett förändrat klimat genom att
bygga översvämningsskydd och göra andra åtgärder för att skydda oss mot ett mer extremt väder.
Förutom klimatåtgärder arbetar vi även för att komma närmare en cirkulär ekonomi.
Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara
naturupplevelserna, men samtidigt utvecklas för att skapa attraktiva boendemiljöer och ge
förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett stadigvarande boende och skydda den
känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta utvecklas.
Både hållbar miljömässig och ekonomisk utveckling kräver en upprustad infrastruktur. Därför utvecklar
vi den t.ex. genom att knyta ihop och utvidga cykelvägar och kollektivtrafik, liksom vi arbetar för en
successiv utbyggnad av Bohusbanan. På samma sätt arbetar vi för att hitta smidiga lösningar för stadens
trafik.
En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat. Genom att företag
och individer får ett positivt bemötande av kommunen i enlighet med kommunens värdeord ”Öppenhet,
Respekt, Professionalitet”, och får sina ärenden snabbt och rättssäkert hanterade skapar kommunen
förtroende. Tydlighet och förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet och nytänkande, hjälper oss att
skapa en företagsvänlig stad, vilket i sin tur lockar fler företag till kommunen.
Kommunen förvaltar medborgarnas skattepengar för gemensamma ändamål och god ekonomisk
hushållning. Med hänsyn till de ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska våra resurser
användas med maximal effektivitet genom exempelvis utökad digitalisering inom alla kommunens
verksamhetsområden, ny teknik, effektiv försörjning och användning av lokaler, samt bättre
upphandlingsförfaranden.
Kommunens verksamhet skall organiseras för att nå god ekonomisk hushållning. För att få genomslag
i verksamheten skall förändringsvilja och modet att pröva och utvärdera nya arbetsmetoder uppmuntras.
En maximal effektivitet kräver också en säkrad kompetensförsörjning för den kommunala
verksamheten, liksom att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska bevaras.
Även Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och Lyckorna som särskilda
landmärken, ska utvecklas och stärkas för att synliggöra våra besöksmål.
Genom att Uddevalla kommuns vård och omsorg är god och värdig skapar vi ökad livskvalitet. Vi söker
efter lösningar som gör att våra vårdtagares behov tillgodoses väl oavsett om det är regionens eller
kommunens formella ansvar. Tydliga kravspecifikationer och upphandlingar ger mervärde såsom
näringsrik, ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök, inga gifter i skolans leksaker eller i
kommunens byggmaterial.
Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt platser
som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal
service såsom förskolor, vård- och omsorgsboende och kollektivtrafik.
För att uppnå en socialt hållbar utveckling ger vi Uddevalla kommuns alla invånare, föreningar och
näringsliv – i tätort såväl som landsbygd – förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning. I
vårt arbete kring arbetsmarknad jobbar vi för ett entreprenöriellt och innovativt förhållningssätt. Detta
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gör vi bland annat med hjälp av ett utvecklat arbetsmarknads- och integrationsarbete och genom en ökad
samverkan med civilsamhället. Vårt mål är att individer ska in i sysselsättning, nyanlända och ungdomar
snabbt ska lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. Bra, jämlika och trygga skolor ger studiero
och förbättrade studieresultat. Genom ett fokus på förebyggande arbete vägleder vi ungdomar bort från
droger och kriminalitet.
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En socialt hållbar utveckling kräver också att våra invånare känner sig trygga i de offentliga miljöerna.
Genom att vi har ett bättre samarbete mellan kommunen och polisen skapar vi trygghet på gator och
torg. En utveckling av stadskärnan och andra centrumområden skapar ökad trygghet och trivsel i de
offentliga miljöerna. Detta skapar en levande stad som är värd en omväg.
Vi tror att vi skapar ett starkare och stabilare samhälle, såväl som frihet för individen, om vi arbetar för
att åstadkomma jämställdhet, bejakar allas lika rättigheter och värde, samt inser att mångfald är en
styrka. Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social delaktighet har bättre
hälsa och välmående. Därför strävar vi efter att åstadkomma integration, inkludering och delaktighet.
Vi gör detta genom arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder, men även genom att
stötta kulturverksamhet och föreningar och med deras hjälp skapa ett samarbete som gör att kommunen
och civilsamhället tillsammans når fler invånare.
Samverkansmajoriteten strävar efter att genom ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap åstadkomma
breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska frågor med kvalitet och professionalitet som
riktmärke.
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Sammanfattning
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar inför flerårsplan 2019-2021. Skrivelsen innehåller
bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till flerårsplan innebär.
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Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är
problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för den ökande befolkningen behöver
nettokostnaderna minskas med ca 200 mkr under åren 2019-2021 för en genomsnittskommun av
Uddevallas storlek. Alternativt måste skattesatsen justeras med 1,60 skattekronor. Det bekräftar den bild
som beskrivits under flera år men det kommer allt närmare i tiden och kräver snabbare åtgärder.
Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker till för att finansiera de ökade
kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb och ökar efterfrågan på
de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och
därefter kommer en större ökning av antalet äldre. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i arbetsför
ålder vilket ökar på problematiken. Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både för en
ökad kapacitet och förbättringar av befintliga lokaler.
Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om de kommande
åren så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. Med dagens information baserat
på Sveriges kommuner och landstings senaste ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla
inte annorlunda än andra kommuners. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov av
lägre kostnader eller ökade intäkter. Uddevallas utmaningar delas av de flesta kommuner i Sverige.
En finansiering för de ökade kostnaderna för befolkningsförändringarna och ökade driftskostnader för
investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid. Kommundirektören och nämnderna fick
uppdraget att långsiktigt redovisa åtgärder som minskar kommunbidragen med sammantaget 205 mkr i
förutsättningarna inför planeringen.
Förslaget till flerårsplan 2019-2021 som här presenteras baseras på oförändrad skattesats om 22,16
kronor. Detaljerna och förändringarna till nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas budget och
verksamhet”.
Utfördelningen av kommunbidrag from 2019 är omfattande. De är brutto 92 mkr större än budget 2018
och inklusive åtgärder för minskade nettokostnader om 39 mkr är de 53 mkr. Tillskotten finansieras av
ökade skatteintäkter samt att en större andel av skatteintäkterna går till verksamheten och att resultatet
därmed försämras. Det leder till att en lägre andel av investeringarna kan finansieras med egna medel
och upplåningen ökar därför. Det leder också till en ytterligare utmaning att återställa resultatet till
finansiellt mål. Beredskapen för en ekonomisk nedgång är mycket låg.
En viktig förutsättning i förslaget är att behovet av minskade nettokostnader verkställs om 39 mkr och
ger resultat. För 2020-2021 tillkommer ytterligare 89 respektive 149 mkr som inte är fördelade per
nämnd.
Behovet av minskade nettokostnader framöver kan illustreras i följande diagram. Kalkylen bygger på
kostnader för demografin som täcker förskola, grundskola, gymnasium samt särskilt och ordinärt
boende inom äldreomsorg är schablonberäknade och ökade kapitalkostnader är uppskattade utifrån en
investeringsnivå om 380 mkr årligen från 2021. Nivån är i nämndernas planering större och det bör
observeras att demografin påverkar verksamheter härutöver. Det leder till att förändringstrycket är ännu
större än vad som visas nedan.
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Nedanstående tabell över utfallet för de finansiella målen sammanfattar effekten av det scenario som
beskrivs i denna skrivelse. De fyra finansiella målen är färgmarkerade och det som är markerat med rött
uppfyller inte målen.
För att synliggöra den längre utmaningen i den ökande demografiska kostnaden har en utblick gjorts för
perioden 2021-2028. Den bygger på kostnader för delar av demografin i enlighet med
befolkningsprognosen 2017 och att skatteintäkterna utvecklas som de gjort i genomsnitt under 10 år.
Tabellen visar att inget av de finansiella målen nås under perioden 2019-2021. Utfördelningen av
kommunbidrag är större än de ökade skatteintäkterna samtidigt som investeringsnivån ökar kraftigt efter
en period av låg investeringstakt. Resultatet är svagt trots att mycket omfattande åtgärder för minskade
nettokostnader är medräknade i planen. Därför menar ekonomiavdelningen att det fortsatta arbetet med
att konkretisera och genomföra dessa effektiviseringar måste prioriteras. Alternativet är att intäkterna
istället måste förstärkas, ex genom höjning av utdebiteringen. Utmaningarna från ovanstående diagram
förstärks genom ytterligare avsättningar för demografin, återställande av finansiella mål samt ökade
kapitalkostnader för investeringar.
Nettokostnadsandel (%)
Soliditet (%)
Egenfinansering (%)
Investeringsnivå (%)
Investeringsnivå (mkr)
Låneskuld (mkr)
Egen låneskuld (mkr)
Resultat (mkr)
Behov av minskade nettokostnader
Finansiellt mål nås
Finansiellt mål nås inte

Utfall Prognos
2017
2018
97,2%
99,8%
65,8%
68,0%
94%
40%
7%
9%
223
259
3 002
3 190
86
-1
92
7
0

Budget
2019
99,9%
53,9%
17%
23%
795
4 018
662
3
0

Plan
Plan Utblick Utblick Utblick Utblick
2020 2021
2022
2023
2024
2025
98,7% 98,7% 97,3% 97,3%
97,4% 97,4%
44,3% 40,2% 41,2% 42,2%
43,4% 44,6%
21%
32% 88,2% 92,0%
95,2% 99,2%
26%
19%
9%
8%
8%
8%
941
708
330
330
330
330
5 088 5 670 5 807
5 931
6 045
6 145
1 432 1 914 1 951
1 975
1 989
1 989
48
49
102
106
108
112
89
149
264
265
290
320

Utblick
2026
97,4%
45,9%
102,3%
7%
330
6 236
1 980
115
321

Utblick
2027
97,4%
47,4%
105,8%
7%
330
6 315
1 959
120
330

Utblick
2028
97,4%
48,9%
109,2%
7%
330
6 382
1 926
125
317

Utblick
Mål
2029
97,4% 98,0-97,4
50,4%
öka
112,0%
75,0
7%
7-8
330
6 441
1 885
128
300

Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av ekonomin
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 % 2018.
Tillväxten i omvärlden väntas förstärkas 2019 vilket gynnar svensk export, samtidigt som den inhemska
efterfrågan försvagas. Sammantaget innebär det att svensk BNP växer något långsammare 2019 jämfört
med i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar minska.
Antalet arbetade timmar förväntas inte öka alls 2019 vilket medför att det sker en snabb uppbromsning
av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan
kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba
befolkningsutvecklingen för med sig.
Skatteunderlagstillväxten betydligt svagare
Kommuner och landsting har under de senaste årens långa konjunkturuppgång, som vi nu närmar oss
slutet på, kunnat vänja sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genomsnitt
uppgått till närmare 2 % per år. Det är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för den närmast
föregående konjunkturcykeln och har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av
sysselsättningsökning.
Men ingen högkonjunktur varar för evigt och enligt vår prognos stagnerar arbetade timmar nästa år.
Beräkningarna för perioden därefter förutsätter att den svenska ekonomin går mot konjunkturell balans.
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Det innebär betydligt svagare utveckling av sysselsättningen än under den tidigare återhämtningsfasen.
Perioden 2016–2021 utvecklas skatteunderlaget allt svagare.
Skatteunderlag utvecklas betydligt svagare de närmaste åren

Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019

Olika komponenters bidrag till den procentuella förändringen

Rensat för effekter av pris- och löneökningar faller ökningstakten från 2,5 % 2016 till nära noll mot
slutet av perioden. Variationen år från år är betydande, till stor del beroende på principerna för hur
kommunernas och landstingens pensionskostnader redovisas och påverkar prisutvecklingen. Det reala
skatteunderlagets starka beroende av antalet arbetade timmar framgår tydligt av diagrammet ovan. När
arbetade timmar stagnerar eller till och med minskar åren 2019–2020 blir utvecklingen av
skatteunderlaget nästan lika svag.
Skatt på pensioner, som utgör en knapp fjärdedel av skatteunderlaget, skapar också stora variationer
mellan åren. I år bidrar pensionerna inte alls till att skatteunderlaget ökar. Det är en viktig förklaring till
att det reala skatteunderlaget ökar mindre än i fjol trots att sysselsättningsökningen är nästan lika stark.
Behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin
Behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin. Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. Förra
året ökade folkmängden med 144 000 personer. Det är den största ökningen sedan 1861. De kommande
tio åren beräknas Sveriges befolkning öka med ytterligare 1 050 000 invånare, och skulle därmed
passera 11 miljoner. Det innebär ett kraftigt tryck på att bygga ut verksamheterna i kommuner och
landsting – och inte minst på investeringar i nya verksamhetslokaler. Den största utmaningen är dock
sammansättningen av befolkningsökningen. Befolkningen växer särskilt snabbt i yngre och äldre åldrar.
Dessa grupper har särskilt stora behov av kommunernas och landstingens verksamheter.
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Diagram 1 • Procentuell utveckling för olika åldersgrupper på fem och tio års sikt

Efter att ha ökat med i genomsnitt 0,5 % per år de senaste decennierna beräknas de årliga demografiskt
betingade behovsökningarna till nästan 1,5 % per år de närmaste åren, en ökningstakt som håller i sig
under lång tid. Det innebär, i dagens kostnadsnivå, en årlig kostnadsökning som är cirka 10 miljarder
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kronor högre per år än vad som tidigare gällt till följd av befolkningsutvecklingen. Problemet är att
antalet personer i yrkesverksam ålder ökar väsentligt långsammare än den totala befolkningen. I
genomsnitt är ökningen cirka 0,6 % per år fram till 2021. Som framgår av nedanstående diagram har
utvecklingen av demografiska behov och antalet personer i yrkesverksam ålder följts åt relativt väl i
över 30 år. Den utveckling vi ser framför oss innebär därför ett dramatiskt skifte i förutsättningarna för
att finansiera ökade behov av välfärdstjänster.

Befolkningen 20–64 år respektive demografiskt betingade behov, procentuell förändring

Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden
2017

2018

2019

2020

2021

BNP*

2,7

2,9

2,1

1,4

1,6

Sysselsättning, timmar

2,0

2,1

0,1

-0,4

0,1

Relativ arbetslöshet

6,7

6,2

6,3

6,5

6,6

Timlön, konjunkturlönestatistiken

2,4

2,5

3,1

3,4

3,5

Konsumentpris, KPIF-KS

1,7

1,6

1,6

2,1

2,0

Realt skatteunderlag

1,3

1,4

0,5

0

0,6

Befolkning 15-74 år

1,1

0,6

0,7

0,4

0,5

Utgångsläge inför planeringen

Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande plan för 2018-2020. Förutsätt-ningarna
i den planen är för närvarande relativt oförändrade. Resultatet för 2017 blev högre än budget och
prognosen för 2018 förväntas bli sämre än planen.
För Uddevalla kommun kan vi konstatera att 2017 års resultat blev något bättre än planerat både genom
tillfälliga intäkter och överskott i verksamheten. Den bedömning som nu kan göras avseende 2018 är
lägre än gällande plan på grund av svagare tillväxt i skatteunderlaget samt fortsatta underskott i
verksamheten. För närvarande beräknas ett totalt underskott om 30 mkr för 2018.
Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat sedan mitten av 2008 och har gått från en årstakt på 25 mkr
till ca 48 mkr i dagsläget. Ökningstakten har avtagit under de senaste åren och en utplaning har skett på
denna nivå. Den centralt budgeterade posten för försörjningsstöd uppgår till 14 mkr som tidigare.

10

Arbetsmarknaden

2017 var ur arbetsmarknadssynpunkt ett bra år med stark ekonomi och god jobbtillväxt. I slutet av 2017
hade 94 000 fler personer arbete i Sverige jämfört med samma tid föregående år. Samtidigt som antalet
arbetstillfällen ökar växer bristen på arbetskraft med den komptetens som arbetsgivarna efterfrågar.
Många arbetssökande saknar gymnasieexamen, vilket är en förutsättning inom många yrken.
Arbetsförmedlingens prognos pekar på en fortsatt stark arbetsmarknad, men bristen på rätt kompetens
riskerar att dämpa tillväxt och sysselsättningsökning.
Följande diagram visar arbetslösheten i Uddevalla, riket och Västra Götaland fr.o.m. januari 2015 t.o.m.
februari 2018. Arbetslösheten redovisas som andel av den registerbaserade arbetskraften.
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I februari 2018 var 8,5 % av arbetskraften i kommunen öppet arbetslös eller i program med
aktivitetsstöd. Detta är en högre nivå än både länet (6,4 %) och riket (7,4 %). Jämfört med motsvarande
tidpunkt 2017 har arbetslösheten i både kommunen och länet minskat med nära en halv procentenhet.
Även i riket noteras en nedgång i arbetslösheten, dock i lägre omfattning.
Uddevalla noterade i februari 2018 en ungdomsarbetslöshet på 10,4 %, vilket är högre än både riket (9,5
%) och länet (7,6 %). Under det senaste året har ungdomsarbetslösheten i kommunen minskat med 1,4
procentenheter, motsvarande minskning i länet och riket var 1,7 och 1,6 procentenheter.
Män har en högre arbetslöshet än kvinnor i både Uddevalla, länet och riket. Särskilt tydligt är detta i
gruppen ungdomar 18-24 år där arbetslösheten i Uddevalla är 7,5 % för kvinnor och drygt 13 % för
män. Sett till hela arbetskraften var 7,7 % av kvinnorna och 9,2 % av männen i Uddevalla arbetslösa
eller i program med aktivitetsstöd.
Utrikes födda är en grupp som möter särskilda utmaningar på arbetsmarknaden. I kommunen är 28,7%
av den utrikes födda arbetskraften antingen öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd. Detta är
en betydligt högre nivå än både riket (20,9 %) och länet (19,3 %).
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Invånarantal och befolkningsprognos

31 december 2017 hade Uddevalla kommun 55 763 folkbokförda invånare. Under 2017 ökade
befolkningen med 599 personer, vilket är en kraftig minskning jämfört med 2016 då befolkningsökningen uppgick till närmare 1 000 personer. Den största delen av befolkningstillväxten kan förklaras
av att 2 883 personer flyttade till kommunen medan endast 2 361 flyttade från den. Detta ger ett positivt
flyttnetto om 472 personer, varav cirka 2/3 är gentemot utlandet och cirka 1/3 är gentemot länet. Under
2017 föddes det 672 barn och 602 kommuninvånare avled, vilket skapar ett födelseöverskott på cirka
70 personer.
Sammantaget var befolkningsökningen under 2017 cirka 100 personer lägre än prognosticerat, vilket
till största delen beror på att kommunens födelseöverskott och inflyttning var lägre än förväntat. Den
lägre inflyttningen förklaras i första hand av att inflyttningen från utlandet blev mindre än vad som
antogs vid prognostillfället. Migrationsverket beviljade färre uppehållstillstånd än väntat och under
senare delen av året minskade Uddevallas andel av rikets kommunmottagna till följd av lagen om ett
gemensamt mottagande.
Kommunens prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att fortsätta under överskådlig
framtid, dock i lägre omfattning än rekordåret 2016. Befolkningstillväxten väntas i första hand komma
från ett positivt flyttnetto men även antalet födslar väntas öka då de stora kullarna som föddes i början
av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern och därmed når de åldrar i vilka många får barn.

Demografiska förändringar

Före 2013 uppgick de demografiskt betingade behovsökningarna till ca 0,5 % per år i kommunerna.
Den situationen har förändrats dramatiskt. De närmaste åren ökar behoven enligt Sveriges kommuner
och landstings senaste prognoser med ca 1 %. Denna kostnadsökning var känd redan före den ökade
flyktingsströmmen och trenden har förstärkts av den snabbt ökande befolkningen, men nivån förändras
vid olika befolkningsantaganden.
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Källa: Migrationsverket

Sedan våren 2016 har antalet asylsökande i Sverige stabilisterats på en låg nivå och Migrationsverket
bedömer att mellan 17 000 och 30 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2018. Av dessa

bedöms mellan 900 - 2 400 vara ensamkommande barn. Prognosen för 2019 är 15 000 - 40 000
asylsökande. Bedömningen tar hänsyn till att den tillfälliga lagen som begränsar rätten till
uppehållstillstånd upphör under mitten av 2019. En återgång till permanenta uppehålls-tillstånd som
huvudregel och mer generösa bestämmelser för anhöriginvandring kan medföra att fler väljer att söka
asyl i Sverige.

Årlig befolkningsökning enligt prognos juni 2017
Faktisk befolkningsökning 2010-2017 samt prognos
2018-2021
1 200
1 000
800
Prognos

700

600

Utfall
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400
200
0

350 288 374 495 492 663 984 599 800 795 710 750
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Årlig befolkningsökning 2010-2017, prognos 2017-2021
De närmaste åren sker fortsatta demografiska förändringar. De kommande åren förväntas trycket på
såväl förskolan, grundskolan som gymnasiet öka. De yngre äldre ökar och även åldersgruppen över 80
år växer. Antalet barn och ungdomar samt äldre ökar mer än antalet personer i arbetsför ålder.
Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resursfördelning som ska ske. De demografiska
förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom kommunen. Ibland kan dessa vara inom
samma nämnds område men även omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt.

Prognosticerad befolkningsförändring jmf 2017
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-200

0 år

1-5 år

6-15 år 16-19 år 20-64 år 65-79 år 80-84 år

2018

2019

2020

85 år -

2021
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Ökning av antalet invånare i åldersgrupper 2018 – 2021
Ålder

2017

2018

2019

2020

2021

684

20

40

55

70

1-5

3 395

65

130

220

320

6-15

6 563

230

400

535

690

0

16-18

1 838

5

65

135

190

19-44

17 790

215

440

645

850

45-54

7 260

60

70

-10

-45

55-64

7 274

50

120

235

295

65-79

8 298

140

285

405

560

80-84

1 636

30

80

90

105

85-w

1 650

-5

-30

0

15

55 763

805

1 600

2 310

3 055
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Summa

Tabell - Förändring av antal invånare i olika åldersgrupper, faktisk befolkning 2017, prognos 20182020.
Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska
kostnader som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för
verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende särskilt
boende och ordinärt boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnaderna beräknas som ett
genomsnittligt belopp per invånare i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service från nämnden.
Det bör observeras att demografin kan påverka verksamheter härutöver.

Långtidsprognos t.o.m. 2040

Prognoser på kommunnivå görs regelbundet för den närmaste 10-årsperioden. På delområdesnivå
omfattar prognoserna vanligtvis den kommande 5-årsperioden. Denna längre framskrivning redovisar
en bedömning av befolkningsutvecklingen de kommande 25 åren fram till 2040. Fokus har lagts på
utvecklingen i de åldrar som är viktigast ur planeringssynpunkt, dvs. barn och ungdomar samt äldre.
Prognososäkerheten ökar ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Nedanstående långtidsframskrivning ska ses som en möjlig utveckling utifrån de förutsättningar som var kända vid
prognostillfället i maj 2017. Det faktiska utfallet kan på lång sikt bli både högre och lägre men
prognosen tydliggör ändå ett viktigt budskap: vi kan i framtiden förvänta oss en kraftig ökning av antalet
äldre och vi kommer på sikt även att ha fler barn och unga. Barn och unga ökar kraftigast i början av
prognosen medan de äldre ökar senare.
Den arbetande delen av befolkningen ökar i antal men minskar i andel, framförallt i förhållande till de
äldre generationerna. 2017 befann sig 56 % av Uddevallas befolkning i det som kan räknas till
yrkesverksamma åldrar, 20-64 år. 2040 förväntas 53 % tillhöra denna grupp.
Antalet personer i åldern 20-64 år förväntas under prognosperioden öka med 15 % jämfört med idag.
Motsvarande siffra för gruppen 0-19 år är 30 % och för personer 65 år och äldre 32 %.
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Andelen som är 65 år och äldre ökar och befolkningens medelålder stiger. 2017 var 21 % av Uddevallas
befolkning ålderspensionärer. Antalet pensionärer ökar stadigt under hela prognosperioden och andelen
som är 65 år och äldre väntas ha ökat till 23 % vid prognosperiodens slut.
Under prognosens senare del ser vi en kraftig ökning i åldersgrupperna 80-84 år respektive 85 år och
äldre. Antalet ålderspensionärer förväntas öka med 32 % fram till 2040. I åldergruppen 80-84 år väntar
vi en ökning om 55 % medan vi bland de allra äldsta, 85 år och äldre, väntar en ökning på drygt 60 %.

Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är svår att förutse och är beroende av flera faktorer. Med såväl
ett positivt födelse- som flyttnetto antas även de yngre åldersgrupperna komma att öka. 2040 förväntas
antalet barn och unga i åldern 0-19 år vara cirka 30 % fler än idag. Under den första delen av prognosen
väntas en stor ökning av antalet barn i förskoleåldern, vilket är en följd av att de stora kullarna som
föddes runt 1990 väntas få barn. På lång sikt väntas den största ökningen inom grundskolan och
gymnasiet, men även förskolan kommer att påverkas.
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Några av de förväntade förändringarna fram till 2040:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uddevallas befolkning bedöms öka med drygt 12 000 personer
Antalet barn i förskoleåldrarna, 1-5 år, ökar med knappt 20 %
Antalet barn i grundskoleåldrarna, 6-15 år, ökar med ca 30 %
Antalet ungdomar i gymnasieåldern, 16-18 år, ökar med knappt 45 %
Antalet personer i åldern 19-64 år ökar med ca 15 %
Antalet ålderspensionärer ökar med drygt 30 %
Åldersklassen 65-79 år ökar med drygt 20 %
Åldersklassen 80-89 år ökar med ca 55 %
Åldersklassen 90 år och uppåt ökar med ca 75 %

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som
verksamhet. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kan också beskrivas som att varje
generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning
inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och
ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktiges styrkort visar övergripande mål och målsättningar fram till 2018 utifrån tre
perspektiv, medborgare, medarbetare och ekonomi. Kommunen anses ha god ekonomisk hushållning
när de 24 målsättningarna från kommunfullmäktiges styrkort visar på god måluppfyllelse. God
måluppfyllelse innebär att 75 % av målen inom perspektiven medborgare och medarbetare samt
perspektivet ekonomi ska vara uppnådda.
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FINANSIELLA MÅL 2019-2021

En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast en
miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi, även
om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis
prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt styrprinciperna ska de
finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och
budget. Följande finansiella mål gäller för perioden 2018-2021. Målen har skrivits fram för år 2021
enligt samma principer.
•
•
•
•

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto
Soliditet
Investeringsnivå
Egenfinansiering av investeringar
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Mål enligt strategisk plan

2018

2019

2020

2021

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av
skatter och bidrag

97,4

97,4

97,4

97,4

Soliditet %

63,5

64,0

64,5

65,0

Investeringsnivå i % av skatteintäkter

8

8

8

8

Egenfinansiering av investeringar %

75

75

75

75

Ovanstående mål ger följande effekter på resultat och investeringar:
mkr
Resultat
Maximal investeringsnivå

2018

2019

2020

2021

86

90

93

96

264

277

285

295

Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad
driftsredovisning
Nedan följer de effekter som flerårsplanen får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Det kan
konstateras att inget finansiellt mål uppnås för perioden 2019-2021 trots omfattande åtgärder som
beräknas leda till minskade nettokostnader. Det är först när investeringsnivån begränsas som soliditeten
och den finansiella styrkan har möjlighet att öka.
Följande tabell och diagram visar utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter.
Nettokostnadsandel (%)
Soliditet (%)
Egenfinansering (%)
Investeringsnivå (%)
Investeringsnivå (mkr)
Låneskuld (mkr)
Egen låneskuld (mkr)
Resultat (mkr)
Behov av minskade nettokostnader
Finansiellt mål nås
Finansiellt mål nås inte

Utfall Prognos
2017
2018
97,2%
99,8%
65,8%
68,0%
94%
40%
7%
9%
223
259
3 002
3 190
86
-1
92
7
0

Budget
2019
99,9%
53,9%
17%
23%
795
4 018
662
3
0

Plan
Plan Utblick Utblick Utblick Utblick
2020 2021
2022
2023
2024
2025
98,7% 98,7% 97,3% 97,3%
97,4% 97,4%
44,3% 40,2% 41,2% 42,2%
43,4% 44,6%
21%
32% 88,2% 92,0%
95,2% 99,2%
26%
19%
9%
8%
8%
8%
941
708
330
330
330
330
5 088 5 670 5 807
5 931
6 045
6 145
1 432 1 914 1 951
1 975
1 989
1 989
48
49
102
106
108
112
89
149
264
265
290
320

Utblick
2026
97,4%
45,9%
102,3%
7%
330
6 236
1 980
115
321

Utblick
2027
97,4%
47,4%
105,8%
7%
330
6 315
1 959
120
330

Utblick
2028
97,4%
48,9%
109,2%
7%
330
6 382
1 926
125
317

Utblick
Mål
2029
97,4% 98,0-97,4
50,4%
öka
112,0%
75,0
7%
7-8
330
6 441
1 885
128
300
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Kostnader och intäkter
Pris- och löneutveckling

Arbetsmarknadsläget innebär en något högre löneökningstakt de kommande åren. Den finansiella
beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget för
skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på
de faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att
arbetsgivaravgifterna är oförändrade. En något ökad kommunalt finansierad löneökningstakt medan
inflationen pendlar runt 2 %.
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%

2019

2020

2021

Löneökningstakt

3,1

3,4

3,5

Löneökningstakt gällande plan

3,4

3,4

-

Prisutveckling

1,6

2,1

2,0

Prisutveckling gällande plan

2,0

2,0

-

Löneökningstakt i procent
Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande
perioden (ackumulerade belopp):
mkr
Lönereserv

2019

2020

2021

137

225

318

14

28

43

151

253

361

-7

-8

-

Prisreserv (varor och tjänster)
Summa
Ändring jämfört med gällande plan

Pris- och lönereserv

Pensionskostnader

Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av de
framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. Ambitionen
i detta beslut anses vara genomförd i och med den avsättning som gjordes på 96 mkr i bokslutet för
2014. Resultatet av denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvars-förbindelsen inte ökar
särskilt mycket och ökningen i nedanstående tabell är föranledd av intjänandet av ny pension till de
anställda.
Osäkerheten i bedömningen av utfallet är stor på grund av den komplexa konstruktionen av
pensionsförmåner för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp, vilken är en grupp som ökar i
organisationen.
mkr
Pensionskostnader (brutto)

2017

2018

2019

2020

2021

190

195

198

206

218

Taxor och avgifter

Förändring av taxor och avgifter från 2018 till 2019 ska vara begränsad och en höjning bör maximalt
uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2019 - 2021.
Kostnadsutvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och prisutveckling
som framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån kommunens övergripande
kostnadsstruktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader är det sammanvägda indexet för
2019 beräknat till 2,6 %. Förändringar av taxor och avgifter utöver denna uppräkning ska särskilt
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redovisas och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter oavsett vilken nivå i
organisationen som beslutar om ev. förändringar.

Nettokostnadsandel

Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som
används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2015-2018 är max
98,0 %, vilket innebär att resterande 2,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a. egenfinansiering
av investeringar. Varje procentenhet motsvarar ca 34 mkr.
I denna flerårsplan uppnås inte målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan för något av åren 20192021.
%
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Nettokostnadsandel

Bokslut
2017

Prognos
2018

2019

Plan
2020

2021

97,2

100,9

99,8

99,3

99,0

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2018 års nivå om 22,16
kronor.
Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen grupp
med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen.
Skillnaden i skattesats har som mest varit 85 öre och som minst 13 öre (2013). För 2018 uppgår den till
45 öre.

Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 15 % i förhållande
till bokslut 2017. I nedanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter,
inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. Utvecklingen påverkas starkt av den
ökade befolkningen. I intäkterna ingår de s.k. välfärdsmiljarderna som gått från riktade bidrag för den
ökande flyktingströmmen till ett permanentat tillskott till kommunerna.
Skatteintäkterna förutsätter att befolkningsökningen i Uddevalla följer den aktuella befolkningsprognosen. Vår prognos är en högre befolkningsutveckling än riket i snitt och det ger större
skatteintäkter och ytterligare bidrag på grund av ökningen. En indikation om en överskattning av
ökningen var utfallet för 2017, där ökningen blev ca 100 färre än prognosen. En avvikelse nedåt ger
betydande effekter på skatteintäkterna. Som exempel minskar den samlade intäkten med ca 40 mkr
redan 2019 om befolkningsökningen ökar med 600 istället för 1000. I skatteintäktsberäkningen har
använts en förväntad befolkning som är 200 personer mindre än befolkningsprognosen av
försiktighetsskäl.
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mkr

Skatt, utjämning och bidrag
Förändring (%)
Ackumulerad förändring (%)
Ändring jämfört med gällande plan
(mkr)

Bokslut

Prognos

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

3 228

3 308

3 485

3 593

3 723

-

2,5

5,4

3,1

3,6

100,0

102,5

108,0

111,3

115,4

+28

-29

+35

+34

-

Utveckling av skatteintäkter, generella statsbidrag och bidrag
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Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är respektive
nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga för nämndens
verksamhet.

Finansnetto

Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens
finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll.
Finansnettot budgeteras till 8 mkr för 2019, vilket är klart lägre än prognos 2018. Det är en följd av de
ökande investeringsnivån 2019.
För 2020 beräknas finansnettot till -11 mkr och för 2021 till -25 mkr. De höga investeringsnivåerna,
som inte kan finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella
kostnader.

Investeringar

Investeringsnivån är ett finansiellt mål som visar hur stor del som investeringarna utgör av
skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Målet i strategiska planen 2015-2018 är max 7-8 %.
Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa
investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär en
ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna.
Följande tabell visar att de nivåer som finns med flerårsplanen.
mkr
Investeringar skattefinansierad
verksamhet
Investeringsnivån %

Bokslut

Prognos

Plan

2017

2018

2019

2020

223

328

795

941

2021
0
708

7

10

23

26
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Investeringsnivån överstiger kraftigt det finansiella målet för samtliga tre år i planeringsperioden.
Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas
kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive
investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt kommunbidrag.
En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader.
I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas nya brandstationer i Uddevalla och
Ljungskile, Källdalsskolan, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya förskolor, gruppbostäder LSS, nytt
badhus, upprustning av centrum samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljerad lista se
”Kommunens investeringar 2019-2028”.
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Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan
Lokalförsörjningsplan för 2018-2028 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad för
2019-2021 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har utgjort
underlag för nämndernas investeringsbudget för 2019-2021.

Självfinansieringsgrad av investeringar

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av investeringarna som finansieras med egna pengar i form
av avskrivningar och resultat. Målet i strategiska planen 2015-2018 är minst 75 %.
%
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Självfinansieringsgrad

Bokslut
2017

Prognos
2018

2019

Plan
2020

2021

94

29

18

20

31

För att klara målet måste avskrivningar och resultat uppgå till 596 mkr för 2019. De budgeterade
avskrivningarna uppgår till 137 mkr och resultatet till 8 mkr, vilket ger en egenfinansiering på 145 mkr.
Resterande del 650 mkr måste lånefinansieras. Investeringsnivåerna 2019-2021 är betydligt större än
tidigare vilket leder till att målet om egenfinansiering inte nås.

Soliditet

Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. Målet
i strategiska planen 2015-2018 är att solditeten ska öka. Soliditeten för 2019-2021 kommer istället att
minska främst på grund av högre investeringsnivåer men också ett lågt resultat.
%
Soliditet

Bokslut
2017

Prognos
2018

2019

Plan
2020

2021

65,8

66,7

52,8

43,0

38,8

Skulder och räntor
Upplåning
mkr
Total låneskuld
Varav vidareutlåning till
bolagen
och stiftelser
Varav ”kommunens egen
låneskuld”

Bokslut

Prognos

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

3 002

3 190

4 018

5 088

5 670

2 916

3 191

3 356

3 656

3 756

86

-1

662

1 432

1 914

Som framgår av tabellen ökar låneskulden med ca 2 600 mkr under perioden 2019-2021. Kommunens
andel av detta är ca 1 800 mkr då investeringarna är omfattande under 2019-2021. Resterade avser
bolagens upplåning som preliminärt antas öka med ca 700 mkr per år i planen. Kommunens limit för
bolagen överstiger beräknad vidareutlåning till bolagen med ca 200 tkr för 2019 vilket motiveras av
Att krediten används för varierande likvidbehov under året och tidigare har utfallet varit ca 300 tkr
mindre än det planerade och tillfälliga behovet
För närvarande är låneskulden i allt väsentligt vidareutlånad till bolagen och stiftelserna, vilket
tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2017.
Kommunens ökande låneskuld enligt plan innebär ett minskande positivt finansnetto.
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Externränta

Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 2,0 % för 2019, 2,2 % för 2020 och 2,2 % för 2021.
Det faktiska utfallet för 2017 blev 1,68 %.

Internränta

För 2019 föreslås internräntan att sänkas från 1,75 % till 1,5 %. Detta är i linje med kommunens
genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med Sveriges kommuner och landstings
rekommendation. I planeringen görs en korrigering för effekterna genom en kommun-bidragsväxling
vid omräkningen från fasta till löpande priser.

Finansiell profil (KFI)
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Sammanställningen är baserad på Kommunforskning i Västsveriges (KFi) finansiella profil för
Uddevalla för 2014-2016. Denna jämför hur Uddevalla ligger till i förhållande till Västra Götalands och
Hallands 55 kommuner för åtta finansiella nyckeltal. Mätningen visas med en rankingplacering där 1 är
det starkaste resultatet och 55 är det svagaste.
Uddevalla har på totalen förbättrat sin placering 2016 med fyra steg jämfört med 2015, från plats 31 till
27 bland Västra Götalands och Hallands 55 kommuner. Årets mål enligt strategiska planen är minst
plats 27, dvs Uddevalla ska vara på övre halvan. Målet för 2016 är därmed uppnått.
Nyckeltal

Plats

Trend

2014

2015

2016

Resultat före extraordinära poster

26

22

21

Skattefinansieringsgrad av investeringar

31

26

10

Soliditet

38

38

39

Kassalikviditet

51

47

46

Finansiella nettotillgångar

25

23

21

Skattesats

40

44

44

Budgetföljsamhet

26

18

19

Resultat före extraordinära poster, snitt 3 år

24

26

19

Genomsnitt totalt

33

31

27

2015-16

I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla förbättrat sig för fem nyckeltal, försämrat sig i två
medan ett är oförändrat. De nyckeltal som förbättrats mest är ”Resultat före extraordinära poster, snitt
3 år” och ”Skattefinansieringsgrad av investeringar”. För skattefinansieringsgrad av investeringarna är
det en låg investeringsnivå som ger förbättringen, vilket har andra negativa effekter än det strikt
ekonomiska perspektivet.
För 5 av 8 nyckeltal är resultatet lite bättre än medel för kommunerna men skattesatsen, soliditeten och
kassalikviditet är sämre. Skattesatsen och soliditeten är två viktiga nyckeltal i sammanhanget som
kräver långsiktiga åtgärder för att påtagligt förändra. Kassalikviditetens resultat är en följd av
kommunens strategi om att kunna använda kommunkoncernen för att ha så låg egen likviditet som
möjligt.
Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger ungefär som genomsnittet i Västra Götaland och Halland.
I den övergripande bilden hamnar Uddevalla i den grupp av kommuner som har ett ”Starkt resultat”
(genomsnitt 2014 – 2016) och ”Varken stark eller svag finansiell ställning” (soliditet 2016 inkl.
pensionsskulden mellan 0 – 20 %).
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Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett kontrollerat finansiellt läge. Resultatnivån
bör dock bibehållas på mellan 2 % till 3 % i förhållande till verksamhetens brutto-kostnader för att
stärka kommunens balansräkning. Detta behövs för att möta förväntade framtida utmaningar. Det är
viktigt att kommunen stärker sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa på
grund av att kommunerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investeringar och ökade behov
hänförliga till befolkningsförändringar.

Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden!
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Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 2040 är att klara de ökade
kostnaderna både för en åldrande befolkning och ökningen i de yngre åldrarna. Det kommer att leda till
en högre kostnadsutveckling för de demografiska förändringarna än vad som hittills varit fallet. En
uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta framöver. Det ser ut att bli mycket svårt att
möta detta med den normala tillväxten utan kräver förändringar i skatteuttag alternativt nya sätt att ge
service som leder till lägre kostnadsutveckling, förmodligen en kombination av dem.
Med de prognoser som nu kan göras utifrån de ökningar i skatteunderlaget som är troliga ger det kraftiga
underskott med nuvarande skattesats och det kräver effektiviseringar alternativt skatteökning framåt.
En utblick har gjorts fram till 2028 och säkerheten i prognoserna avtar förstås med tiden. Beräkningarna
bygger på att det finansiella nettokostnadsmålet ska nås från 2022 och för att ha möjlighet att fördela ut
kompensation för de direkta demografiska ökade kostnaderna och ökade kapitalkostnader för
investeringarna så utmynnar det i ett finansieringsbehov som 2022 uppgår till 264 mkr och 2028 till 334
mkr. Satsningar utöver direkt demografi och investeringar kräver ytterligare ökning av effektiviseringar
eller ökad skatt.
Nettokostnadsandel (%)
Soliditet (%)
Egenfinansering (%)
Investeringsnivå (%)
Investeringsnivå (mkr)
Låneskuld (mkr)
Egen låneskuld (mkr)
Resultat (mkr)
Behov av minskade nettokostnader
Finansiellt mål nås
Finansiellt mål nås inte

Utfall Prognos
2017
2018
97,2%
99,8%
65,8%
68,0%
94%
40%
7%
9%
223
259
3 002
3 190
86
-1
92
7
0

Budget
2019
99,9%
53,9%
17%
23%
795
4 018
662
3
0

Plan
Plan Utblick Utblick Utblick Utblick
2020 2021
2022
2023
2024
2025
98,7% 98,7% 97,3% 97,3%
97,4% 97,4%
44,3% 40,2% 41,2% 42,2%
43,4% 44,6%
21%
32% 88,2% 92,0%
95,2% 99,2%
26%
19%
9%
8%
8%
8%
941
708
330
330
330
330
5 088 5 670 5 807
5 931
6 045
6 145
1 432 1 914 1 951
1 975
1 989
1 989
48
49
102
106
108
112
89
149
264
265
290
320

Utblick
2026
97,4%
45,9%
102,3%
7%
330
6 236
1 980
115
321

Utblick
2027
97,4%
47,4%
105,8%
7%
330
6 315
1 959
120
330

Utblick
2028
97,4%
48,9%
109,2%
7%
330
6 382
1 926
125
317

Utblick
Mål
2029
97,4% 98,0-97,4
50,4%
öka
112,0%
75,0
7%
7-8
330
6 441
1 885
128
300
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Investeringsnivå (%)

Resultat (mkr)

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

150
100
50
0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Egenfinansering (%)

150%

Nettokostnadsandel (%)

100%
50%
0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

101,0%
100,0%
99,0%
98,0%
97,0%
96,0%
95,0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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Låneskuld (mkr)

Soliditet (%)

8 000
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40,0%
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2 000

0,0%
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0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Varför ökar låneskulden? (mkr) 2019-2021
4000
3000

Upplåning

565

2000

1000

Resultat o avskrivningar

2480
2444
562

0
Utgifter

Utlåning bolag
Investeringar

Egen låneskuld (mkr)
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
-500
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Finansiering

Känslighetsanalys

Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de effekter
som händelserna har:
Händelse

Årseffekt 2019,
mkr

Löneförändring med 1 %-enhet

+- 25

Förändring av antalet anställda med 100

+- 44

Inflationsförändring med 1 %-enhet

+-

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå)

+- 31

Förändrad kommunalskatt med 1 kr

+- 119

Förändrad kommunalskatt med 10 öre

+- 12

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet

+- 34

Genomsnittlig ränta med 1%-enhet

+- 10

Ändrad befolkning med 100 personer

+- 10*

7

* exkl. effekter på kommunal service
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RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET
RESULTATBUDGET
mkr
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Bokslut
2017

944
-3981
-116
1
-3 152

Prognos
2018
916
-4139
-114
2
-3 334

Plan
2019

836
-4192
-137
0
-3 492

Plan
2020

853
-4230
-151
0
-3 528

Plan
2021

870
-4342
-175
0
-3 647

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT

2 474
753
63
-46
92

2 566
757
66
-47
7

2 658
828
82
-73
3

2 748
838
91
-101
48

2 855
864
96
-119
49

Nettokostnadsandel inkl finansnetto
Finansnettos andel av skatter och bidrag
Resultat i % av skatter och bidrag

97,2%
0,5%
2,8%

99,8%
0,6%
0,2%

99,9%
0,3%
0,1%

98,7%
-0,3%
1,3%

98,7%
-0,6%
1,3%

BALANSBUDGET
mkr
Anläggningstillgångar
- varav långfristiga fordringar
Omsättningstillgångar
- varav kassa, bank och korta placeringar
SUMMA TILLGÅNGAR

Bokslut
2017

4 898
2 916
594
309
5 492

Prognos
2018
5 366
3 191
330
30
5 696

Plan
2019

6 189
3 356
330
30
6 519

Plan
2020

7 279
3656
330
30
7 609

Plan
2021

7 913
3756
330
30
8 243

Eget kapital
- varav årets resultat
Avsättningar
- varav pensionsskuld
Skulder
- varav långfristiga lån
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1 696
92
105
50
3 692
3 002
5 492

1 703
7
94
44
3 899
3 190
5 696

1 705
3
86
46
4 728
4 018
6 519

1 753
48
58
48
5 798
5 088
7 609

1 803
49
60
50
6 380
5 670
8 243

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen
Soliditet

86
65,8%

-1
68,0%

662
53,9%

1432
44,3%

1914
40,2%

KASSAFLÖDESBUDGET
mkr
Finansieringsbehov
Investeringar
Försäljning
Summa investeringar
Finansiering
Från den löpande verksamheten
Utlåning (-) / amortering (+)
Utbetalning av övriga avsättningar
Upplåning (+) / amortering (-)
Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfr skulder
Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel
Summa finansiering
Investeringsnivå (andel av skatter och bidrag)

Bokslut
2017

Prognos
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

-223
0
-223

-305
0
-305

-795
0
-795

-941
0
-941

-708
0
-708

376
-397
0
353
0
-109
223

67
-275
0
188
0
279
259

132
-165
0
828
0
0
795

171
-300
0
1 070
0
0
941

226
-100
0
582
0
0
708

6,9%

9,2%

22,8%

26,2%

19,0%
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Nämnd/Styrelse

Kommunfullmäktige och revision
Kommunstyrelse
Barn och utbildningsnämnd
Barn och utbildningsnämnd demografi
Socialnämnd
Socialnämnd demografi
Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Valnämnden
Försörjningsstöd
Driftreserv för nytt badhus
Utökad ersättning kapitalkostnader invest.
Utökad ers. utanför demografiberäkning
Nämndernas över/underskott
Fördelning effektiviseringar
Behov av minskade nettokostnader
Summa nämnder/styrelser

Bokslut Prognos
2017
2018

0,0
-3 129,8

-90,3
-139,8
-1,6
-14,0
0,0
0,0
0,0
-38,9
0,0
0,0
-3 249,7

-10,7
-232,2
-1 461,7
-22,6
-1 373,2
-17,7
-107,3
-147,8
-0,1
-14,0
-20,0
-102,3
-10,0

0,0
0,0
-3 403,6

0,0
89,0
-3 353,7

0,0
149,0
-3 370,6

-53,6
30,6

-116,2
31,5

-121,7
33,1

-230,2
52,0

-352,3
73,0

-3 152,8

-3 334,4

-3 492,2

-3 531,9

-3 649,9

2 474,0

2 566,0

2 657,8

2 748,0

2 855,0

754,0
62,9
-46,2

757,0
65,5
-46,9

827,5
83,1
-73,6

838,0
91,3
-101,2

864,0
96,3
-119,4

Resultat efter finansiella poster

91,9

7,2

2,6

44,2

46,0

REDOVISAT RESULTAT

91,9

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-1 295,8

-1 316,1

-90,7
-137,3
-0,1
0,0
0,0

Plan
2021

-10,7
-234,7
-1 461,7
1,1
-1 373,2
-8,6
-107,3
-147,8
-0,1
-14,0
-20,0
-65,7
0,0

Summa verksamhetens nettokostnad

-10,7
-233,3
-1 405,0

Plan
2020

-10,7
-242,5
-1 461,7
0,0
-1 373,2
0,0
-112,3
-143,4
-1,3
-14,0
-20,0
-24,5
0,0

Övriga ej fördelade poster ***
Eliminering internt finansnetto

-10,3
-241,4
-1 335,4

Plan
2019

0,0
-18,8

7,2

2,6

44,2

46,0

99,8%

99,9%

98,8%

98,8%

Specifikation ej fördelade poster:

2017

Arbetsgivaravgifter
Avtalsförsäkringar
Pensioner
Pris och lönereserv
Riktade statsbidrag tillskott
Övriga poster

5,7
2,0
-64,4
0,0
0,0
3,1

6,3
0,0
-49,1
-57,2
0,0
-16,2

4,0
0,0
-61,6
-62,9
-0,4
-0,8

4,0
0,0
-63,6
-165
-6,0

4,0
0,0
-74,0
-276
-6,0

Summa ej fördelade poster

-53,6

-116,2

-121,7

-230,2

-352,3
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KOMMUNENS ORGANISATION
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET
Belopp i miljoner kronor (mkr).
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
År

Kommunbidrag

2018

10,7

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
-

2019

10,7

-

2020

10,7

-

2021

10,7

-

Kommunbidragsförändring
Kommunfullmäktiges kommunbidrag är oförändrat för kommande år.
Det pågående arbetet med demokratifrågor fortsätter under planperioden. Syftet är att ge medborgarna
möjlighet till ökat inflytande samt att stärka och stödja den representativa demokratin. Även arbetet med
ungdomsfullmäktige fortgår för att ungas inflytande ska öka.

Verksamhetsbeskrivning

Kommunfullmäktiges samlade ram innefattar omkostnader för kommunfullmäktige, kommunens
revisorer, överförmyndaren och vänortskommittén.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter och
ersättare, lokalhyra, webb-sändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset samt kostnader
kring ungdomsfullmäktige. Ny arbetsordning för ungdomsfullmäktige kommer att träda i kraft under
2019. Utfallet för arvodeskostnaderna 2018 har varit högre än avsatt budget, som har justerats i den
detaljbudget som lagts för 2019. Detta har föranlett en översyn av samtliga kostnader inom
kommunfullmäktiges budgetram. Omfördelning har även skett från överförmyndaren och
vänortskommittén, omfördelningen förväntas inte få några större konsekvenser 2019. Omfördelningen
från vänortskommittén har varit möjlig att genomföra till 2019 då det inte kommer vara någon
vänortskonferens detta år. Dock behöver vänortskommittén tillföras budgetmedel 2020 då det åter igen
är vänortskonferens i den nordiska kedjan. Inom kommunfullmäktiges budgetposter föreslås en
minskning av annonskostnaderna, där annonsering sker i en tidning istället för tre.
Kommunens revisorer
Revisorernas budget omfattar kostnader för sakkunnigt biträde beträffande administration och arvoden
och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna samt utbildning och utveckling. Den största
kostnaden avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning. Från och med
april 2018 svarar Ernst & Young för grundläggande revisionstjänster och administration.
Överförmyndaren
Överförmyndarens budget omfattar främst kostnader för arvoden och ersättningar till gode män,
förvaltare (även kallad ställföreträdare), överförmyndaren, dess ersättare samt lön och omkostnader för
överförmyndarkontoret. Under 2018 har antalet ensamkommande barn minskat kraftigt jämfört med de
senaste åren. Kostnaden för arvoden till ställföreträdare har minskat beroende på att en större andel av
kostnaderna betalas den enskilde själv. Orsaken är att kontoret avsätter mer tid till granskning, vilket
medför en högre kvalitet och därmed en mindre arvodeskostnad för kommunen. En viss minskning av
ramen har skett. Omfördelning görs till kommunfullmäktige.
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Vänortskommittén
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig kontaktverksamhet samt
arvoden till ledamöter. 2019 kommer det inte vara vänortskonferens, därav har vänortskommitténs
budget minskat och omfördelning har gjorts till kommunfullmäktige, såsom tidigare nämnts.
mkr

Bokslut

Budget

2017
Kommunbidrag

Budget
Löpande pris
2019

Plan

Plan

2018

Budget
Fast pris
2019

2020

2021

10,3

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

0

0

0

0

0

0

Investeringar
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KOMMUNSTYRELSEN
År

Kommunbidrag

2018

233,3

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
25,5

2019

-3,4

229,9

32,9

2020

-5,1

228,2

88,2

2021

-7,6

225,7

60,5

Kommunbidragsförändring
Kommunstyrelsens kommunbidrag minskar med 3,4 mkr för 2019, 5,1 mkr för 2020 och 7,6 mkr för
2021.
Det tidigare tillskottet om 5 mkr till arbetsmarknadsåtgärder avseende i första hand ungdomar upphör
från 2019. Kommunbidraget har utökats med 1,7 mkr för finansiering av ordningsvakter i centrum samt
0,3 mkr för utökning av flexlinjen.
Kommunstyrelsens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -4,9 mkr och är avdraget
i ovanstående kommunbidrag.
Uppdrag:
•

En projektsatsning görs för att utvidga det samarbetsprojekt som pågått på förskolorna på norr
kring arbetsmiljö, föräldrasamverkan, hemkultur och hederskultur, läsning och
språkstimulerande arbetssätt till all personal på dessa förskolor.

•

Genomföra en utvärdering av effekterna av omläggningen av linjenätet för stadsbussarna

•

Starta en process för att flytta stadshuset till centrum och därvid se på möjligheterna att
kombinera detta med ändamålsenliga lokaler för kultur

•

Utreda förutsättningarna för att driva kommunens fastigheter i bolagsform

•

Möjliggöra laxtrappa i Bäveån till ovanliggande vattensystem

•

Kommundirektören ges i uppdrag att leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna
konkretisera de förslag till strukturella förändringar i organisation och arbetsmetoder som
långsiktigt minskar kostnaderna. Arbetet ska ske tillsammans med nämndernas presidier.
Målet är att leverera konkreta, genomförbara förslag successivt som beslutas av
kommunfullmäktige och fördelas från centrala effektiviseringar till respektive nämnd. En
kontinuerlig dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen är central i arbetet, en del av detta
skapas genom bl.a. uppsiktspliktsmöten.
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•
•

Att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap)
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när
investeringen är färdigställd.
Ovanstående kommunbidrag kommer att justeras i takt med att besparingar och föreslagna
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2020-2021.
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Verksamhetsbeskrivning
Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetet med övergripande arbetsmarknadsfrågor och
har det samordnande ansvaret för integrationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera
arbetsmarknadsprogram och insatser för särskilt utsatta grupper, så som personer med en funktionsnedsättning, utrikesfödda, insatser för ungdomar samt arbetslivsutvecklande projekt. Förutom det
samordnande ansvaret för nyanländas etablering och övriga integrationsfrågor, så bedriver avdelningen
egna integrations- och etableringsaktiviteter. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar även
rättighetslagstiftningen 2009:724 Nationella minoriteter och minoritetsspråk, samt arbetet med
Förvaltningsområde för finska språket.
Avdelningen för juridik och administration leder och samordnar förvaltningens interna
gemensamma processer och lämnar kvalificerat administrativt och juridiskt stöd till bl. a. kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, nämnder och förvaltningar, kommunens bolag och
kommunledning. Vidare lämnas stöd till samverkande överförmyndare i Norra Bohuslän samt
räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Även kommunens arkiv och förvaltning av kommunens
ärende- och dokumenthanteringssystem samt kommunledningskontorets ekonomifrågor ingår i
avdelningens verksamhet. Kommunstyrelsens dataskyddsombud finns inom avdelningen.
Avdelningen för strategisk samhällsplanerings ansvar är anpassat till kommunstyrelsens
verksamhetsansvar och omfattar områdena översiktlig planering av användning av mark och vatten,
kommunens energiplan och miljöledningssystem, kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi,
verksamhetsplanen/genomförandeplanen för samhällsbyggnad, förprövning av planbesked, markanvisningar och större exploateringsprojekt, vatten och avloppsverksamheten, bostadsförsörjning, övergripande transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt inomkommunala och regionala kollektivtrafikfrågor i samverkan med kollektivtrafik-myndigheten i Västra Götaland samt lokalförsörjning.
Ekonomiavdelningens uppdrag är att ge kommunens politiska ledning, kommundirektör och
förvaltningar bra information och beslutsunderlag samt stöd inom avdelningens ansvarsområden.
Avdelningens huvudsakliga kommunövergripande ansvarsområden är: styrning och ledning, planering,
redovisning, uppföljning, internbank, in- och utbetalningar, inköpsprocessen samt
kommunövergripande upphandlingar.
IT- avdelningen har systemansvar för kommunens tekniska plattform och datanät samt för
kommunens gemensamma telefonsystem. Avdelningen ansvarar för att kommunens alla PC,
iPad, Chromebooks och telefoner fungerar tillsammans med kommunens verksamhetssystem.
Avdelningen deltar i IT-upphandlingar, tillhandahåller användarstöd och på förvaltningarnas uppdrag
sköter drift av verksamhetssystem. Avdelningen stöder verksamheternas digitalisering med bl.a. etjänster, processkartläggning, automatisering/robotisering, integrationer och projektstöd.
Kommunikationsavdelningen har det övergripande ansvaret för kommunikationsarbetet i
kommunen såväl internt som externt. Kommunikationsavdelningen utvecklar och driver kommunens
interna och externa kanaler för kommunikation via bl.a. Inblicken, uddevalla.se, sociala media,
presskontakter mm, utarbetar policys och riktlinjer, varumärket för platsen Uddevalla samt ger stöd och
råd i kommunikationsfrågor. Avdelningen ansvarar även för kontaktcenter, försäkringsfrågor,

30

konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning samt ombud för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Personalavdelningen är arbetsgivarföreträdare och ansvarar för att skapa och upprätthålla
kommunens övergripande styrdokument och processer inom personalområdet i syfte att säkerställa rättssäkerhet. Personalavdelningen ska skapa mervärde i organisationen och verkar på uppdrag av
kommundirektörens ledningsgrupp. Avdelningens uppdrag är att strategiskt och operativt stödja
organisationens chefer utifrån gällande lagar, avtal och styrdokument till ökad måluppfyllelse och
effektiv organisering. Avdelningen verkar för att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
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Tillväxtavdelningen ansvarar för kommunens tillväxtarbete, inklusive folkhälsoutveckling.
Arbetssättet är att möta tillväxt och utveckling i samverkan med det omgivande näringslivet, samhället,
samt regionala, nationella och externa intressenter inom högskola och andra kunskaps-intensiva
organisationer. Ett starkt fokus är att positionera Uddevalla utanför kommunen, genom att ingå i
partnerskap, samverka eller leda regionala utvecklingsprojekt. Inriktningen för folkhälso-utvecklingen
kopplas till förvaltningar, den sociala ekonomin, samt knutet till samverkansavtal med Västra
Götalandsregionen. Avdelningen har fem verksamhetsområden, vilka är näringslivs-utveckling,
maritim utveckling, strategisk kompetensförsörjning, folkhälsoutveckling, samt tillväxtprojekt.
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Nämndens styrkort 2019-2022
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Ekonomisk översikt
mkr

Kommunbidrag
Investeringar

Bokslut

Budget

Budget
Löpande pris
2019

Plan

Plan

2018

Budget
Fast pris
2019

2017

2020

2021

241,4

233,3

229,9

242,5*

234,7

232,2

4,4

25,5

32,9

32,9

88,2

60,5

*Inkl 6,1 mkr för stadsutvecklingsprojekt
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Kommunbidragsförändringar
Nämndens budgetram för 2019 uppgår till 236,4 mkr och innehåller utökning om 2,0 mkr för Trygghet
i centrum, 0,3 mkr för utökning av flexlinjen, samt 2,5 mkr avseende 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön på en förskola. Dessutom har ramen utökats med 1,7 mkr för ordningsvakter i centrum,
denna satsning är ej med i ramen 2020-2021. De 2,5 mkr ingår ej i budgetramen för 2021. Justering har
också gjorts med -1,1 mkr på grund av nya riktlinjer för internhyror. Nämnden har tillförts 0,8 mkr från
övriga nämnder avseende finansiering av dataskyddsombud.
Utöver detta har ramen för 2019 minskats med 4,9 mkr avseende effektiviseringar. Dessa berör
kommunikationsavdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, arbetsmarknadsavdelningen
samt kommunstyrelsen politisk styrning. Kommunikationsavdelningens effektivisering uppgår till 0,3 mkr och avser minskning av tjänst på kontaktcenter som inte bör medföra någon större konsekvens.
Personalavdelningens neddragning på -1,3 mkr berör främst personalkostnader både vad gäller facklig
tid, samt en tjänst som HR-partner som inte tillsätts vid pensionsavgång. Dessa åtgärder kan medföra
negativ påverkan både för brukare och medarbetare. Ekonomi-avdelningens anpassning med -0,2 mkr
hanteras genom tillfällig vakanshållning av tjänster som även här kan medföra negativ påverkan för
brukare och medarbetare. Arbetsmarknadsavdelningens effektivisering uppgår till -2,0 mkr gällande
neddragning av tjänster som kan innebära en negativ konsekvens för medarbetarna då ett förändrat
arbetssätt kan ställa högre krav på ordinarie medarbetare. Här är det viktigt att arbeta med delaktighet
för att försöka mildra förändringen och den eventuella negativa konsekvensen. Effektivisering på 1,1 mkr inom kommunstyrelsen politisk styrning avser bidrag till gång- och cykelväg. Om beslut tas
om genomförande kan detta hanteras genom en avsättning som upplöses under 25 år. Istället för de
1,4 mkr som finns avsatta i ramen för 2018, blir det en kostnad på 0,3 mkr per år, i så fall kan ramen
minskas med 1,1 mkr.
Vad gäller stadsutvecklingsuppdraget har kommunstyrelsen tagit beslut den 28 november. Där föreslås
kommunfullmäktige att besluta om finansiering och avsättande av medel för det inledande förstudieoch planeringsskedet av projektet. Sedan tidigare finns 2,0 mkr avsatt för projektet inom avdelningen
för strategisk samhällsplanering. Om kommunfullmäktige bifaller, tilldelas kommunstyrelsen
ytterligare 6,1 mkr och då skulle nämndens kommunbidrag uppgå till 242,5 mkr.

Investeringar
Den beslutade investeringsramen för 2019 uppgår till 32,9 mkr, varav 14,0 mkr avser Brandstation
Ljungskile och 10,0 mkr Brandstation Uddevalla. 1,1 mkr är avsatt 2019 till nytt personalsystem,
2,8 mkr till beslutsstödsystem och 2,0 mkr till tvätteri inom arbetsmarknadsavdelningen. ITavdelningens investeringsram uppgår till 3,0 mkr. Investering av e-arkiv som pågår under 2018 har
försenats och 0,5 mkr av investeringsutgiften uppkommer 2019.

Budget per verksamhetsområde
mkr
Kommunstyrelsen politisk styrning
Kommunledningskontoret
Räddningstjänsten

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

0,0

34,1

34,1

150,6

302,5

151,9

0,0

50,5

50,5

Inom ramen för kommunstyrelsen politisk styrning ingår budgetposter för medfinansiering och
medlemsavgifter m.m. Kommunen är medlem i samt lämnar bidrag till ett antal föreningar och
intresseorganisationer, samt delfinansierar projekt, nedan redovisas beräknad omfattning för dessa och
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diverse övriga budgetposter (vissa belopp är dock preliminära):

Vad gäller köp av turistverksamhet har 1 062 tkr avsatts för ersättning till Uddevalla Turism AB.
Den politiska organisationen kommer att utökas något under kommande mandatperiod. Detta kommer
att innebära ökade kostnader för bl.a. kommunstyrelsen. Ramen har inte ökats för detta.
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2018

1 405,0

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
409,0

2019

31,2

1 436,2

420,0

2020

53,4

1 458,4

398,0

2021

77,0

1 482,0

238,0

Kommunbidragsförändring

Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019

Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag ökar med 31,2 mkr för 2019, 53,4 mkr för 2020 och
77,0 mkr för 2021.
Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och elever
i samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, fritids, grundskola F-9 och gymnasieskola
ökar under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat behov av
kommunbidrag på 23,2 mkr för 2019, 45,4 mkr för 2020 och 69,0 mkr för 2021. Beloppen ingår i
ovanstående utökning av nämndens kommunbidrag.
Därutöver tillförs nämnden 5 mkr i ökat kommunbidrag som kompensation för ökad volym i de
verksamheter som inte ingår i demografianslaget ovan.
Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -17,0 mkr och är avdraget i
ovanstående kommunbidrag.
Uppdrag:
•
•
•
•
•

•
•

Fortsatt prioritering att minska barngrupperna i förskolan
Satsa på fler kommunala dagbarnvårdare
Utred villkoren för enskild pedagogisk omsorg
Plan för gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (BuN och KFN)
Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande kommuner
med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda utbildning från
grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete med
arbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske med företagens och kommunens
kompetensförsörjning
Att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap)
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden
när investeringen är färdigställd.
Ovanstående kommunbidrag kommer att justeras i takt med att besparingar och föreslagna
effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2020-2021.
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Verksamhetsbeskrivning

Barn och utbildningsnämnden svarar för att Uddevallas invånare har tillgång till barnomsorg och
utbildning. Även genomförandeansvaret för cirka 1500 gymnasieelever från närliggande kommuner
inom Fyrbodal ingår i nämndens ansvar genom samverkansavtal. De olika verksamheterna ska
uppmuntra till utveckling och lärande, ge stöd och ha positiva förväntningar på varje individ med
tydlig fokusering på mål, resultat, uppföljning och en god livskvalitet. All förskole- och
utbildningsverksamhet för barn och ungdomar, även enskild och fristående verksamhet, finansieras
över Barn och utbildnings budget. Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen erhålls statsbidrag
för att stödja lärlingsutbildningen. Inom vuxenutbildningen finns utbildningar som helt eller delvis
finansieras med statsbidrag. De senaste åren har, för samtliga verksamheter, flera riktade statsbidrag
införts som måste sökas av barn och utbildningsförvaltningen och alltså inte tilldelas kommunen
generellt (automatiskt) och kanaliseras via kommunbidraget.
Förskola och pedagogisk omsorg
Kommunen erbjuder förskola och pedagogisk omsorg utifrån familjers olika behov. I kommunen kan
föräldrar välja mellan kommunala och fristående verksamheter som vänder sig till åldersgruppen 1–
5 år. Fristående pedagogisk omsorg vänder sig till åldersgruppen 1-13 år. Den fristående
verksamheten är dock inte en del av nämndens uppdrag men den står under nämndens tillsyn.
Förskoleklass
Förskoleklass är sedan höstterminen 2018 obligatoriskt från det år då barnen fyller sex år.
Förskoleklassen är lokal- och verksamhetsmässigt knuten till grundskolan.
Grundskola
Grundskolan utgör det obligatoriska skolväsendet för elever 7 – 16 år. Inom kommunen finns
kommunala och fristående grundskolor med delvis olika profiler. Kommunen ansvarar för att alla
barn och ungdomar, vars hemkommun är Uddevalla, får tillgång till grundskola.
Grundsärskola
Grundsärskola är en skolform för elever 7 – 16 år med utvecklingsstörning. Grundsärskolan ligger
under verksamhetschefen för grundskolas ansvar och samorganiseras i viss mån med grundskolan.
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Fritidshem
Kommunen ansvarar för tillgång till fritidsverksamhet för barn från sex till och med tolv års ålder.
Verksamheten är lokal- och verksamhetsintegrerad inom grund- och grundsärskola. Samverkan sker
med kultur- och fritidsförvaltningen i öppen verksamhet i vissa kommundelar för barn mellan tio och
tolv år. Även fristående fritidshem finns i kommunen.
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Gymnasieskola
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. Den förbereder för yrkesverksamhet
eller högskolestudier. På senare tid har elevens rätt att välja program och skola ökat. I kommunen
finns kommunala Uddevalla gymnasieskola och några fristående gymnasieskolor som tillsammans
erbjuder ett stort antal utbildningar. Uddevalla gymnasieskola får ca 50 % av sina elever från andra
kommuner, främst inom Fyrbodal.
Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskola är en frivillig skolform för elever med utvecklingsstörning i åldersgruppen 16 –
21 år. Gymnasiesärskolan ligger inom verksamhetschefen för gymnasieskolas ansvar och är
lokalintegrerad i Uddevalla gymnasieskola. Liksom gymnasieskolan tar gymnasiesärskolan emot
andra kommuner och elever från Uddevalla går i gymnasiesärskola på annan ort.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå inkl.
yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux) samt utbildningar inom
Yrkeshögskolan. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) ingår numera som en del i kommunal
vuxenutbildning.
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Nämndens styrkort 2019-2022
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Ekonomisk översikt
mkr

Kommunbidrag
Investeringar

Bokslut

Budget

Budget
Löpande pris
2019

Plan

Plan

2018

Budget
Fast pris
2019

2017

2020

2021

1 335,4

1 405,0

1 436,2

1 461,7

1 460,6

1 484,3

72,5

429,0

420,0

420,0

398,0

238,0

Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019

Fram till 2017 har genomförandegraden av investeringsplanens listade objekt varit mycket låg. Detta
pekar på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp objekt
som inte kunnat genomföras enligt den uppgjorda planen. Det är mycket viktigt att den tidplan som
lokalförsörjningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för
investeringsplanen. Detta fordrar ett ökat samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt att
nödvändiga prioriteringar beslutas i kommunens politiska ledning.
Kommunfullmäktige har i sitt beslut om flerårsplan för 2019-2021 beslutat om ekonomiska ramar för
treårsperioden. Utifrån befolkningsprognos tillförs respektive verksamhet resurstillskott för att
bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. Därutöver tillförs nämnden 5 mkr i ökat kommunbidrag som
kompensation för ökad volym i de verksamheter som inte ingår i demografianslaget ovan. Beslutet
om ökade ramar för BUN under 2019 kompletteras med krav på effektiviseringar om 17 mkr för 2019.
Effektiviseringsuppdragets omfattning är ca 1,2 % av ingående kommunbidrag.
Många av de effektiviseringar som kommer att genomföras får bara effekt del av år/ halvår vilket
innebär krav på ökade effektiviseringar för att ligga i fas med kommande effektiviseringskrav år 2
och 3.
Budget per verksamhetsområde
mkr

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Förskola

80,2

467,2

387,0

Grundskola/Fritidshem

82,5

805,3

722,8

Särskola

10,8

71,7

60,9

Gymnasieskola

205,8

405,9

200,1

Vuxenutbildning

43,2

109,7

66,5

0,5

24,9

24,4

Gemensam verksamhet

• Förskola: 10 mkr för att ge möjlighet att bibehålla barngruppernas storlek då statsbidraget
reducerats. Effektiviseringsuppdrag 4,3 mkr.

• Grundskola/fritidshem: 3 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i
•
•
•
•

grundskolan. Effektiviseringsuppdrag 8,4 mkr.
Särskola: Effektiviseringsuppdrag 0,7 mkr.
Gymnasieskola: 1 mkr avsätts för asylelever. Effektiviseringsuppdrag 2,3 mkr.
Vuxenutbildning: 7 mkr för att upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen.
Effektiviseringsuppdrag 0,7 mkr.
Gemensam verksamhet: Effektiviseringsuppdrag 0,6 mkr

Utöver verksamheternas egna effektiviseringar ska alla verksamheter gemensamt arbeta med att
effektivisera utvalda aktiviteter och processer. Gemensamma områden att gå vidare med är lovskolor,
rekryteringsprocess, läromedel, speciallokaler, specialkompetenser, upphandling och digital strategi.
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SOCIALNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2018

1 316,1

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
29,0

2019

25,6

1 341,7

28,0

2020

34,5

1 350,6

50,0

2021

40,0

1 356,1

67,0

Kommunbidragsförändring
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Socialnämndens kommunbidrag ökar med 25,6 mkr för 2019, 34,5 mkr för 2020 och 40,0 mkr för 2021.
Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga
ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är
framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats till
ett ökat behov av kommunbidrag på 8,3 mkr för 2019, 17,2 mkr 2020 och 26,7 mkr 2020. Beloppen
ingår i ovanstående utökning av nämndens kommunbidrag.
Därutöver tillförs socialnämnden 5 mkr i ökat kommunbidrag som kompensation för ökad volym i de
verksamheter som inte ingår i demografianslaget ovan. Som exempel på verksamheter som inte ingår
kan nämnas daglig verksamhet, personlig assistans samt individ- och familjeomsorg.
Under 2019 beräknas byggnationen i kvarteret Sundberg att vara klart. Byggnationen kommer att
innefatta både äldreboende och en grupp- och servicebostad. I nämndens kommunbidrag ingår sedan
tidigare kompensation för ökad verksamhetskostnad till följd av det nya boendet. Utanför
socialnämndens kommunbidrag upptas 7,7 mkr som kompensation för ökad nettokostnad för hyran
vilket kompenseras nämnden senare. Därutöver tillförs socialnämnden med 13,7 mkr som kompensation
för att de riktade statsbidragen för personalkostnader inom äldreomsorg och individ- och familjeomsorg
upphör.
Utanför socialnämndens kommunbidrag upptas 14 mkr som ställs till kommunstyrelsens för-fogande
att användas under året för tillfälligt tillskott till nämnden avseende kostnader för försörjningsstödet
som överstiger 34 mkr. Om den totala kostnaden för försörjningsstödet överstiger 48 mkr finansieras
dessa utanför nämndens kommunbidrag. Inget anslag är dock upptaget i denna del och belastar resultatet
om det blir aktuellt.
Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -7,7 mkr och är avdraget i
ovanstående kommunbidrag.
Uppdrag:
•

Påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning

•

Höj habiliteringsersättningen.

•

Starta upp ett nytt korttidsboende för barn.

•

Ta fram underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde och att överväga om LOV (lag om valfrihet) skall tillämpas inom fler
områden

•

Öppna mötesplatser för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, Ljungskile

•

Att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap)
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•

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

För samtliga nämnder och styrelser gäller att kommunbidragen kommer att justeras i takt med att
besparingar och föreslagna effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2020 - 2021.
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när
investeringen är färdigställd.

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för
socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende;
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•

•
•
•
•
•

•

Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen (SoL) sägs om socialnämnd. I huvudsak
regleras detta genom biståndsparagrafen 4kap 1 §. Socialnämnden ansvarar även för
speciallagstiftningarna LVU (lag om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbrukare)
samt familjerätt genom föräldrabalken
Den kommunala hälso- och sjukvården som reglerar kommunens primärvårdsansvar för
sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som uppfylls genom bland
annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans.
Invandrar- och flyktingverksamhet – där socialtjänsten idag framför allt ansvarar för
mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar.
Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning
Alkohollagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, tillsyn över
tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel, tillsyn
över handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn över försäljning av elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare samt yttranden enligt automatspelslagen
Borgensåtagande för hyreskontrakt – när medborgare på egen hand inte kan få tillgång till
bostad.

Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär
att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den
har rätt till och i olika former.
Socialtjänsten är till och med 30 april organiserad i fyra verksamhetsområden och 2 avdelningar.
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Socialtjänsten är från och med 1 maj organiserad i fem avdelningar.
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Nämndens styrkort 2019-2022
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Ekonomisk översikt
mkr

Kommunbidrag

Bokslut

Budget

Budget
Löpande pris
2019

Plan

Plan

2018

Budget
Fast pris
2019

2017

2020

2021

1 295,8

1 316,1

1 341,7

1 373,2

1 381,8

1 390,9

17,4

29,0

28,0

28,0

50,0

67,0

Investeringar

Budget per verksamhetsområde (enligt räkenskapssammandraget)
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mkr

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Individ- och familjeomsorg

45,6

246,8

201,2

Insatser enligt LSS/SFB

92,7

440,7

348,0

Omsorg om äldre och
funktionsnedsatta

102,3

869,6

767,3

0,1

59,6

59,5

Gemensam verksamhet

Tabellen visar belopp utifrån definitioner enligt räkenskapssammandraget (RS). Inom uppställda
verksamheter finns sammanställda belopp tillhörande dess verksamhetsgrupp.
Budget per verksamhetsområde/avdelning
mkr

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Individ- och familjeomsorg

46,5

293,9

247,4

Stöd och service

85,8

370,7

284,9

Vård och omsorg

65,6

488,3

422,7

Bistånd

24,4

244,5

220,1

2,0

123,5

121,5

16,4

95,8

79,4

Hälso- och sjukvård
Administrativa avdelningen

Tabellen visar belopp utifrån den organisatoriska uppdelningen. Belopp redovisas per avdelning. Inom
varje avdelning ingår olika verksamhetsgrupper enligt räkenskapssammandragets definitioner.
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2018

90,3

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
130,3

2019

-4,4

85,9

187,0

2020

-9,4

80,9

226,5

2021

-9,4

80,9

172,5

Kommunbidragsförändring
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Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med 4,4 mkr för 2019 och 9,4 mkr för 2020 och
2021.
Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader uppgår till -9,7 mkr och är avdraget i
ovanstående kommunbidrag. I beloppet ingår -2,0 mkr som avser åtgärder som ger lägre interna
hyreskostnader för övriga nämnder. En omfördelning av de -2,0 mkr kommer att ske i samband med att
internhyrorna fastställs för 2019.
Uppdrag:
•

Utöka underhållet på gator och vägar under 2019 med fokusering på ökad tillgänglighet.

•

Fortsatt kartläggning av förorenad mark för att ge underlag för planering och sanering

•

Ta fram en ny avloppspolicy som bygger på teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och att
skadliga substanser från avloppsslam inte skall spridas på åkermark

•

Utvärdera parkeringsbestämmelserna för Uddevalla kommun och behovet av avgiftsfri,
tidsbegränsad parkering

•

Undersöka förutsättningarna för ett samarbete med ägarna till de privata
parkeringsanläggningarna för att effektivare utnyttja parkeringshusen.

•

Planera för och genomföra en upprustning och förnyelse av Dalabergs centrum i samverkan
med övriga fastighetsägare och genom en bred medborgardialog

•

Ta fram en långsiktig plan för investeringar i gång- och cykelvägar i hela kommunen för att
få ett bättre sammanhängande cykelvägsnät

•

Anlägg nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och till Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket

•

Fortsatt renovering av Gula Villan tillsammans med andra förvaltningar

•

Att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap)

•

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

För samtliga nämnder och styrelser gäller att kommunbidragen kommer att justeras i takt med att
besparingar och föreslagna effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2020 - 2021.
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när
investeringen är färdigställd.
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Verksamhetsbeskrivning
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Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att åstadkomma en god livskvalitet genom att skapa en
social och ekologisk hållbar kommun med god teknisk försörjning. Samhällsbyggnadsnämnden ska
verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Inom nämndens
ansvarsområde ryms detaljplanering, bygglov, byggtillsyn, miljötillsyn, kommunens fastigheter,
marker, skogsvård, exploatering, trafik, gator, parker samt service som lokalvård, kost och fordon.
Nämnden ska bidra till att förverkliga kommunens vision samt verka för samverkan och helhetssyn för
ett optimalt resursutnyttjande.
Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens totala omsättning är ca
765 mkr, varav 112 mkr är kommunbidrag. Största inkomsten i nämndens budget är interndebitering
från övriga nämnder när det gäller exempelvis fastigheter, lokalvård och måltidsservice.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett processbaserat arbetssätt för att hela tiden bibehålla en
effektiv samhällsbyggnadsorganisation som följer samhällbyggnadsprocessen. Detta gör förvaltningen
genom att arbeta för en stark struktur, tydliga processer i alla delar och med ett ständigt
förbättringsarbete för att gå i takt med samhället. Samhällsbyggnadsförvaltningen organiseras i en
linjestruktur med fem avdelningar som följer samhällsbyggnadsprocessen och sorteras under
förvaltningschefen.

Planeringsavdelningen

Avdelningens uppdrag är att samordna planeringen av samhället och ansvara för en enhetlig fysisk
planering. Planeringsavdelningen har till uppgift att skapa, utveckla och driva processer som möjliggör
en effektiv och hållbar planering av samhället. Avdelningen svarar också för att förvärva strategisk
mark och förvalta kommunens markinnehav inklusive skogsbeståndet och de kommunala
naturreservaten. Här finns ansvaret för kommunens Geografiska informationssystem (GIS) och energi
och klimatrådgivning. De strategiska styrdokumenten som tas fram på kommunledningskontoret ger
förutsättningar för det fortsatta arbetet inom planeringsavdelningen. Här sorteras också kommunens
ansvar för hamn och renhållning. Avdelningen har två enheter, Process- och GIS-utveckling samt Planoch exploatering.
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Myndighetsavdelningen

Avdelningen arbetar för det nationella målet ”God bebyggd miljö” genom att främja en ändamålsenlig
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse och andra anläggningar. Inom
avdelningen finns den kommunala lantmäteriverksamheten, vilken utgör en egen myndighet.
Avdelningen ansvarar för information och rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll
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och handläggning enligt framförallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen,
fastighetsbildningslagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Medborgare ska uppfatta
myndighetsutövningen som ändamålsenlig, meningsfull och rättssäker. Inom avdelningen finns
enheterna Lantmäteri, Bygg- och miljöprövning och Miljötillsyn.
Lantmäterimyndighetens uppgift är att ansvara för en effektiv och rättssäker fastighetsindelning. Den
kommunala lantmäterimyndigheten ansvarar för lantmäteriförrättningar och bildande av
samfällighetsföreningar inom Uddevalla kommun. Bygg- och miljöprövning ansvarar för prövning med
utgångspunkt från plan- och bygglagen och miljöbalken. I prövning ingår ärenden som
tillståndsgivning, lovgivning, anmälningsärenden, registreringar och dispensärenden av exempelvis
strandskydd, avloppstillstånd, värmepumpar, bygglov, förhandsbesked mm. Enheten ska även utföra
fortlöpande tillsyn av regelefterlevnaden inom samma områden. Ansvar för att bidrag lämnas till
anpassning och återställning av bostäder enligt bestämmelserna i lagen om bostadsanpassningsbidrag,
finns också på enheten. Genom tillsyn, information och kontroll av allt från livsmedelshantering och
vatten, till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar enheten Miljötillsyn för att
förhindra skador på människors hälsa och på miljön. Enhetens verksamhet styrs av livsmedelslagen
med tillhörande förordningar och föreskrifter samt miljöbalken med följdlagstiftning (inklusive lokala
föreskrifter), EG-förordningar, strålskyddslagen och tobakslagen. I tillsyn och kontroll, i allt från stora
företag till privatpersoner, ingår både anmälda och oanmälda inspektioner, information och rådgivning.
Tekniska avdelningen

Den tekniska avdelningen ansvarar för förvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla kommunala
byggnader samt gator, vägar och parker. Avdelningen ansvarar också för den kommunala
trafikövervakningen och kommunala parkeringsplatser samt båtplatser. Avdelningen har en sektion och
sammanlagt sex enheter.
Enheten trafik och förvaltning förvaltar kommunens byggnader, trafikmiljöer, allmänna platser,
industrispår, kajer och bryggor, tillhandahåller samhällsfunktioner och skapar regler att följa på allmän
platsmark och i trafik. Enheten projekt utgör en professionell beställarkompetens och genomför
Uddevalla kommuns investeringar i fastigheter och gator.
Inom sektionen drift finns enheterna fastighet, gata och park, byggservice måleri och byggservice bygg.
Enheten fastighet ansvarar för tillsyn, skötsel samt felavhjälpande och förebyggande underhåll av
kommunens byggnader inklusive beredskap dygnet runt för att säkerställa fastighetens och
verksamhetens funktion. Enheten gata och park ansvarar för tillsyn, skötsel samt felavhjälpande och
förebyggande underhåll av kommunens trafikmiljöer, allmänna platser, parker och tätortsnära skog
inklusive beredskap dygnet runt för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet på kommunens
gator och allmänna platser. Enheterna byggservice bygg och måleri genomför underhållsåtgärder och
ombyggnationer av kommunens byggnader samt bostadsanpassningsåtgärder i privata fastigheter.
Serviceavdelningen

Serviceavdelningens uppdrag är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och
verksamheter. Målet är en tydlig, transparent och effektiv avdelning med fokus på kvalitet och
professionalitet. I avdelningen ingår måltidsservice, lokalvårdsservice samt facilitet och fordon.
Servicen består i huvudsak av lokalvård i kommunens lokaler, administration och samordning av
kommunens fordon, kommuntryckeri, posthantering och konferensservice på stadshuset samt att
tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola och socialtjänst. Samtliga serviceuppdrag ska
utföras enligt beställningar som ska följa upprättade avtal och överenskommelser (SLA) som arbetats
fram 2018.
Verksamhetsstöd

Avdelningens grunduppdrag är att ge förvaltningsövergripande stöd och styrning inom områdena
ekonomi, verksamhet och politik. Inom avdelningens ansvarsområde ligger idag: samordning av
förvaltningens ekonomiska och verksamhetsmässiga planering och uppföljning, internkontroll, styr och
ledningsstöd, nämndadministration, registratur, arkivvård/stöd, ekonomiadministration, personaladministration, IT-samordning och utveckling samt verksamhetsutveckling. Avdelningen ansvarar även
för viss samordning och styrning av förvaltningens verksamhetsnära administration.
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Ekonomisk översikt
mkr

Bokslut

Budget

Budget
Löpande pris
2019

Plan

Plan

2018

Budget
Fast pris
2019

2017

2020

2021

Kommunbidrag

90,7

90,3

85,9

112,3

107,3

107,3

Investeringar

84,0

130,3

187,0

187,0

226,5

172,5
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Inför internbudgetarbetet för verksamhetsplan 2019–2021 har Samhällsbyggnadsförvaltningen på
uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden genomfört en jämställdhetsanalys med utgångspunkt i 2018 års
budget. Analysen omfattade i första hand den verksamhet som finansieras helt eller delvis av
kommunbidrag. Analysen visade att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet i stor utsträckning
präglas av ett jämställdhetsperspektiv och inga omfördelningar av kommunbidraget har gjorts utifrån
ett jämställdhetsperspektiv.
Under 2018 har riktlinjer för internhyror reviderats vilket medför en annan kostnadsfördelning än
tidigare. Till följd av detta har nämndernas kommunbidrag justerats för att överensstämma med de nya
intäkts- och kostnadsnivåerna. I samband med övergången till komponentredovisning 2017 skedde en
preliminär kommunbidragsförändring av samhällsbyggnadsnämndens ram. Denna förändring har nu
återförts. Beloppen har reviderats och en slutlig justering gjorts mellan drifts- och investeringsbudget,
samtidigt som en omfördelning skett mellan nämnderna. En utredning görs för närvarande av
samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen, kommunledningskontoret av eventuella
ytterligare effekter av införandet. Ytterligare justeringar av kommunbidragen kan därför komma att ske
när utredningen är klar.
Under 2019 kommer Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet att genomföra effektiviseringar
motsvarande 9,7 mkr, varav ca 3,5 mkr innebär minskade kostnader för övriga nämnder i form av sänkta
hyror. Effektiviseringarna som pekar mot övriga nämnder justeras i samband med kommunbidragsväxling till följd av de nya internhyrorna. Ytterligare effektiviseringar kommer att genomföras inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen motsvarande 6,4 mkr.
Samhällsbyggnadsnämndens totala omsättning är 765 mkr varav endast en liten del (112,3 mkr 2019)
avser kommunbidrag. I Arbetet med effektiviseringar så har Samhällsbyggnadsförvaltningen
genomlyst all verksamhet och inte bara den kommunbidragsfinansierade. Detta innebär att inte samtliga
effektiviseringar ska dras på kommunbidraget utan detta kommer att justeras allt efter som.
Effektiviseringarna handlar framförallt om vakansprövning, minimera slöserier genom ett processbaserat arbetssätt, renodla uppdrag för att säkerställa att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgift.
För att säkerställa att korrekta avgifter tas ut och att kostnader belastar rätt verksamhet kommer
förvaltningen i större utsträckning att arbeta med tidsskrivning vilket antas generera ökade intäkter. I
arbetet med detaljbudget har stor restriktion vidtagits när det gäller kostnader för kurser, konferenser
och andra utbildningar, liknande förvaltningscentral styrning kommer att genomföras löpande under
hela planeringsperioden. Arbetet med digitalisering antas kunna effektivisera förvaltningens arbete,
vilket framförallt kommer att märkas genom att vissa tjänster inte återbesätts alternativt endast
återbesätts till viss del. Genom att investera i fordon och maskiner kan arbete plockas hem och utföras
i egen regi till en lägre kostnad, framförallt inom gatu- och parkdriften.
Samhällsbyggnadsnämnden har utöver effektiviseringarna på 9,7 mkr fått en ökad ram med 5,3 mkr
2019. Detta avser 5 mkr för ett utökat underhåll av gator och vägar med ett särskilt fokus på
tillgänglighet samt 0,3 mkr löpande för drift av Gula Villan på Emaus.
Investeringar
Under planeringsperioden kommer arbetet med att rusta upp centrum att fortsätta vilket motsvarar en
investeringsutgift på ca 57 mkr för planeringsperioden varav majoriteten av investeringarna planeras
genomföras under år 2019. Projekt kring utveckling av Å-rummet kommer att starta under 2019 men
majoriteten av utgifterna kommer under 2020 när själva byggnationen planeras starta. Den totala
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investeringsutgiften bedöms uppgå till ca 30 mkr. Enligt beslutad investeringsplan ligger hela
investeringsutgiften (11 mkr) år 2019 vilket alltså inte bedöms bli utfallet. Investeringsutgiften för
kvarteret Sundberg bedöms bli dubbelt så hög än vad som anges i investeringsplanen. Under 2018 har
en förstudie genomförts och investeringsutgiften bör justeras utifrån resultatet från förstudien. Större
avvikelser från investeringsplanen kommer att lyftas till kommunfullmäktige för nytt
igångsättningsbeslut.
Under perioden kommer arbetet med högvattenskydd med kajpromenad att ta fart. En total
investeringsutgift om 170 mkr ingår i investeringsplanen för planeringsperioden.
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Delar av det planerade underhållet belastar investeringsbudgeten (samtliga åtgärder över 0,35 mkr) som
reinvesteringar. 40 mkr avsätts årligen i investeringsplanen för planerat underhåll i kommunens
fastigheter. Underhållet av gator och vägar har varit eftersatt i många år. Samhällsbyggnadsnämnden
har därför i investeringsplanen skruvat upp investeringstakten i gator och vägar till 25 mkr årligen
(tidigare 7 mkr/år). Kommunfullmäktige har begärt att nämnden återkommer med en beskrivning av
åtgärder innan igångsättningsbeslut för reinvesteringar i gator och vägar kan ges.
Budget per verksamhetsområde
mkr

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Planeringsverksamhet

26,4

36,4

10,0

Myndighetsutövning

32,9

51,1

18,2

Teknisk verksamhet

383,5

457,7

74,2

Service

196,9

198,9

2,0

13,7

21,7

8,0

653,4

765,8

112,4

Gemensam verksamhet
Summa

Samhällsbyggnadsnämnden omsätter 765 mkr, varav 60 mkr är internhandel inom förvaltningen. Av
nämndens totala omsättning är 112,3 mkr finansierat genom kommunbidrag. Majoriteten av nämndens
intäkter är interna intäkter inom den tekniska verksamheten (fastigheter) och serviceverksamheten
(måltidsservice, lokalvårdsservice och bilpool). Intäkterna för den tekniska verksamheten avser främst
hyror för kommunens fastigheter. Utöver de interna intäkterna så har nämnden externa intäkter i form
av extern uthyrning av lokaler, markupplåtelse, markarrenden, intäkter för bergtäkt, tomträtter, taxor
och avgifter. Under planeringsperioden kommer även exploateringsintäkter från försäljning av tomter
på Sundsstrand. Verksamhetsstöd finansieras främst av övriga verksamheter genom interndebitering.
Detta för att kostnader ska belasta rätt verksamhet.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2018

139,8

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
34,5

2019

4,0

143,8

127,5

2020

8,0

147,8

178,3

2021

8,0

147,8

170,0

Kommunbidragsförändring
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Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med 4,0 mkr för 2019 och 8,0 mkr för 2020 och 2021.
På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 20 mkr för 2019
och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus. Den
bedömda slutliga kostnaden för drift- och kapitalkostnader uppgår till ca 20 mkr när anläggningen är
klar. Under perioden 2019 - 2021 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först
den dag då badhuset tas i drift.
Uppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan för gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal (BuN och KFN)
Plan för fritidsgård och idrottshall i Källdal
Tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen
Ta fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och idrottscentrum
Utreda möjligheterna och presentera förslag för tillgänglighetsanpassade och
tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom ramen för ett ”Ungdomens kulturhus”
Utvärdera föreningsstödet och ta fram förslag till nya bestämmelser för samtliga
föreningsbidrag
Att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap)
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

För samtliga nämnder och styrelser gäller att kommunbidragen kommer att justeras i takt med att
besparingar och föreslagna effektiviseringsåtgärder konkretiseras och genomförs för 2020 - 2021.
Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när
investeringen är färdigställd.
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Verksamhetsbeskrivning

Kultur och fritids övergripande mål och principer för styrning
Kultur och fritidsnämndens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för invånarna att uppleva, skapa,
påverka och delta i ett rikt kultur- och fritidsliv i Uddevalla. Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet
med reglementet, särskilt värna om att barn och ungas förutsättningar för detta stärks. Målet är att skapa
verksamhet som är relevant och intressant, som speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i
samverkan med invånare och besökare.
Kultur och fritids verksamhet syftar till att:
 Stärka demokrati och yttrandefrihet
 Stärka folkhälsan
 Stärka social gemenskap
 Stärka den kulturella infrastrukturen i samhällsutvecklingen
För att stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och kulturell infrastruktur för
alla invånare, på ett jämlikt och jämställt sätt, har kultur och fritid ett antal principiella
ställningstaganden som ska styra utvecklingen av verksamheten. Kultur och fritid ska aktivt arbeta för
att stärka tillgängligheten och attraktiviteten i all verksamhet.
Verksamheterna ska:
Tillgänglighet
 vara öppna på tider då invånarna har behov av den och har möjlighet att besöka/delta i den
 vara möjliga att ta sig till och delta i oavsett funktionsvariation
 vara möjlig att delta i oavsett invånarens ekonomiska förutsättningar
 vara möjlig att delta i oavsett bakgrund, ex utifrån faktorer som etnicitet, utbildningsnivå, kön,
sexuell läggning, religiös trosuppfattning eller socialt kapital
Attraktivitet
 Ha en lustfylld, underhållen och ändamålsenlig fysisk miljö
 Präglas av ett inbjudande socialt klimat som uppmuntrar till delaktighet hos besökaren/brukaren,
och ett gott och kompetent bemötande från personalen
 Erbjuda och samskapa ett utbud som matchar invånarnas behov och önskemål
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Kultur

Kulturverksamheten bidrar till samhällsutvecklingen genom att skapa och främja ett levande kulturliv i
Uddevalla, som möjliggör för alla invånare och besökare att utöva, möta och uppleva en mångfald av
kulturuttryck samt att bli utmanade av konst och kultur.
Kulturverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för barn, ungdomar och unga vuxna att utveckla
sin kreativa, konstnärliga och innovativa förmåga. Möjligheten att själv skapa och få utrymme för
kreativa krafter, gör livet rikare och ger större möjligheter att forma sitt eget liv.
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Kulturverksamheten syftar till att värna och utveckla den kulturella och konstnärliga gestaltningen i
utvecklingen och bevarandet av kommunen. Verksamheten ska främja ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas genom att dåtida, samtida och framtida kulturuttryck får ta plats i det
offentliga rummet.
Kulturen bidrar till att stärka det demokratiska samhället och yttrandefriheten, att göra livet mer
meningsfullt, samt att stärka gemenskapen mellan olika grupper av människor. Kulturverksamheten
skapar förutsättningar för både nuvarande och framtida invånare att känna stolthet och engagemang.
Kulturverksamheten bidrar därmed till att Uddevalla blir en attraktiv plats att besöka, leva, bo och verka
i.
Prioriterade grupper: Barn och unga (0-26 år)
Bibliotek

Syftet med biblioteksverksamheten är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamheten syftar till att öka intresset
och lusten för bildning, upplysning, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt, genom att
vara en inbjudande och naturlig mötesplats öppen för alla invånare att ta del av och forma. Med kulturell
verksamhet menas exempelvis föreläsningar, författarbesök, läsecirklar, utställningar eller sagostunder.
Syftet med biblioteksverksamheten är att bidra till barns och ungas språkutveckling och att stimulera
till läsning.
Prioriterade grupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och
personer som har annat modersmål än svenska (i enlighet med bibliotekslagen)
Unga

Den öppna fritidsverksamhetens syfte är att erbjuda en frivillig, öppen och trygg mötesplats där ungas
egna intressen, erfarenheter och kunskaper tillvaratas för att bidra till personlig och social utveckling.
Verksamheten ska bygga på de ungas engagemang och vilja att medverka, uppleva och påverka. Syftet
är att unga ska få stöd i att bli den främsta resursen i sitt eget liv, och känna delaktighet i ett större socialt
sammanhang.
Syftet med att driva öppen fritidsverksamhet i olika stadsdelar är att se och fånga upp ungas behov och
intresse av fritidsaktiviteter i bred bemärkelse, med nära tillgänglighet till där de unga rör sig.
Prioriterade grupper: 10-12 år klubbverksamhet, 13-18 år öppen fritidsgårdsverksamhet
Fritid

Kultur och fritid stödjer föreningslivets organisationer för att skapa förutsättningar för ett brett utbud av
kultur och fritidsaktiviteter. Ett utbud vilket motsvarar invånarnas önskemål och behov, ett utbud som
bygger på människors engagemang och vilja att gemensamt ta ansvar, ett utbud som utvecklas beroende
på samtidens trender och nya inriktningar.
Syftet med stödet till föreningslivet är att skapa förutsättningar för allmännyttiga, ideella föreningar att
organisera sig och bedriva verksamhet. Stödet ska utgå från demokratiska värderingar, normer och ideal.
Ett sådant ideal är att verksamheten ska vara tillgänglig och öppen för alla oavsett kön, ålder,
socioekonomi och etnicitet. Kommunens stöd ska medverka till att alla människors lika värde
respekteras och att allas rätt och möjlighet att medverka i föreningsverksamhet stärks.
För att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter i föreningslivets organisationer krävs lokaler att bedriva
verksamhet i, i syfte att träna, mötas, tävla och arrangera. Stödet till föreningslivet syftar till att skapa
dessa förutsättningar.
Prioriterade grupper: Stödet till föreningslivet syftar till att sätta barn och ungas aktiviteter främst (7-20
år), med vuxna som goda ledarförebilder.
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Ekonomisk översikt
mkr

Bokslut

Budget

Budget
Löpande pris
2019

Plan

Plan

2018

Budget
Fast pris
2019

2017

2020

2021

Kommunbidrag

137,3

139,8

143,8

143,4

147,8

147,8

Investeringar

11,2

34,5

127,5

127,5

178,3

170,0
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Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med 4,0 mkr för 2019 och 8,0 mkr för 2020 och 2021.
Utökningen ska användas till ny fritidsgård, idrottshall och infotek/bibliotek i Källdal.
På särskild rad i driftbudgeten, (”Driftreserv för nytt badhus”), upptas ett utrymme på 20 mkr för 2019
och framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus.
Under perioden 2019–2021 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstå först den
dagen då badhuset tas i drift.

Investeringar
Framtidens bad
I flerårsplanen 2016-2018 beslutades att den ekonomiska ramen för ett nytt badhus ska uppgå till 400
mkr. Kommunfullmäktige har beslutat att placeringen ska vara på Windingsborg, där nuvarande badhus
är placerat. Arbetet är med Framtidens bad är nu i ett projekteringsskede och projektör är upphandlad.
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 att investeringsramen för projektet utökas till 464 mkr.
Enligt flerårsplanen 2019–2021 finns en driftreserv för nytt badhus på 20 mkr, utifrån den ekonomiska
ramen på 400 mkr. De ekonomiska förutsättningarna behöver inarbetas och finansieras i flerårsplanen
2020–2022. En ny driftskostnadskalkyl behöver tas fram och redovisas i budgetdialogen 2019 i enlighet
med riktlinjer för investeringar och tillämpningsanvisningar till dessa.
Tillfälligt bad/tillgång till bad under byggnation av Framtidens bad
Utifrån uppdraget från kommunfullmäktige, att lösa behoven av tillgång av bad under tiden byggnation
sker, har förslag till lösningar framarbetats för ett provisoriskt bad. Ett tillfälligt bad ska enligt uppdraget
ges förutsättningar att bedriva skolsimskola för kommunens skolelever samt ge träningsmöjlighet till
idrottsföreningen Uddevalla Sim. Den provisoriska lösningen ska inte innehålla möjlighet till
tävlingsverksamhet. Om möjligt ska även allmänheten erbjudas tillgång till bad under vissa tider.
Kultur och fritidsnämnden har beslutat att inriktningen för tillfälligt bad ska vara överbyggnad av
Landbadet. Kommunfullmäktige har beslutat att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att beställa
projektering av tillfälligt bad på Landbadet, samt anslå 15 mkr år 2019 och 15 mkr 2020 i kommunens
investeringsbudget. Dessa belopp är grovt beräknade och man kommer att återkomma med mer
specifika belopp när kalkylen reviderats. Beroende på avskrivningsregler kan delar av investeringen
behöva skrivas av under driftsperioden av tillfälligt bad. Driftsperioden beräknas bli preliminärt 3 år,
vilket medför en ökad kapitalkostnad på ca 10,5 mkr per år. Investeringen måste prövas av
kommunfullmäktige före igångsättning och då kan utrymmet komma att ändras. Detsamma gäller behov
av tillfälligt utökat kommunbidrag.
Aktivitetspark
Arbete pågår med att anlägga en aktivitetspark med lokalisering i Skeppsviken. Under våren 2018 har
detaljprojektering av gestaltningsförslaget utförts för att skapa förutsättningar för beräkning av
budgetpris. Markmiljöteknisk undersökning, bergsbesiktning samt riskanalys för vibrationsarbeten är
genomförd. Bygglov är sökt för anläggandet av aktivitetsparken. Upphandling under hösten och
byggnationen beräknas stå klart sommaren 2019. Investeringsmedel för 2018 är 6,0 mkr i beslutad
flerårsplan 2018–2020. Investeringsutrymmet behöver överföras till 2019. Utökat kommunbidrag för
drift- och kapitalkostnader har tilldelats 2017 med 0,5 mkr.
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Källdalsskolan, delfinansiering fritidsgård, bibliotek och fullmåtts idrottshall
Byggnation av Källdalsskolan startade hösten 2017. Kultur och fritidsnämnden har i budgetdialogen
redovisat årliga driftskostnader för kultur och fritids verksamheter och har i flerårsplanen 2017–2019
erhållit investeringsutrymme till etablering av ny fritidsgård, bibliotek och fullmåtts idrottshall. Fram
till och med 2018 10 mkr, 10 mkr för 2019 och 32,5 mkr för 2020.
Kultur och fritidsnämnden äskade i budgetdialogen 2018 9,6 mkr för ökade kostnader för drift- och
kapitalkostnader. I beslutad flerårsplan tilldelades 4,0 mkr 2019 och på helår 8 mkr för 2020. Det
innebär att det saknas 1,6 mkr att driva verksamheterna på Källdal vilket kommer att påverka öppettider
och verksamhetens innehåll.
Rimnersvallen, anpassning till SM-standard samt läktare
Förvaltningen har tidigare lyft behovet av att bygga en ny ersättande läktare på Rimnersvallen för att
bl.a. lösa läktarplatser för personer med funktionsnedsättning samt platser för media. Läktaren ska knyta
ihop Rimnersvallen med Rimnershallen. En beställning om projektering har skickats till
samhällsbyggnadsförvaltningen av dels SM-standard, dels etapp II på Rimnersvallen.
Investeringsutrymme i flerårsplanen 2019–2021 med budget 2019 avseende Rimnersvallens etapp II,
7,5 mkr 2019 och 7,5 mkr 2020. Ökade drift- och kapitalkostnader är beräknade till 0,7 mkr, dessa ryms
inte i tilldelat kommunbidrag utan kompenseras nämnden när investeringen är färdigställd.
Investeringsutrymme i flerårsplanen 2019–2021 med budget 2019 avseende Rimnersvallens anpassning
till SM-standard är upptagen till 10 mkr för 2019. Beloppets storlek är dock inte fastställt, då
investeringen måste prövas av kommunfullmäktige före igångsättning och då kan utrymmet komma att
ändras. Detsamma gäller behov av utökat kommunbidrag.
Kulturskolan
I många år har behovet att underhåll och renovering av lokalerna på Skolgatan 4 påtalats. Underhållet
har under längre period legat på ett minimum, bland annat i väntan på beslut om en eventuell flytt till
Sinclair. När det inte längre var aktuellt, kom förslaget om att bygga ett kulturhus som även det inte är
aktuellt just nu. Skolgatan 4 är emellertid så dåligt underhållet att en renovering är nödvändig för att
kunna bedriva verksamhet. Det ligger i kommunens intresse att bevara ett hus med så gamla anor och
att kunna bedriva verksamhet i det även i framtiden.
Behovsanalys och behovsbeskrivning är Skolgatan 4 är lämnad till samhällsbyggnad. Denna föreslog
två åtgärder; dels endast renovering, dels renovering och utbyggnad. Nästa steg för samhällsbyggnad är
att ta fram en förstudie. Denna förstudie bör genomföras senast våren 2019 och en reinvestering påbörjas
2020. Syftet med att begära en förstudie för ombyggnation är resurseffektivisering på längre sikt samt
synergieffekter. Förvaltningen kan då erbjuda kulturskola, fri ungdomsverksamhet samt lokaler för
föreningslivet under samma tak och i gemensamma lokaler. Detta ersätter i så fall de olika lokaler som
kultur och fritid i dagsläget hyr och som under delar av tiden står tomma.
Kultur och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag utifrån flerårsplan 2018–2020 om att utreda
möjligheter att få verksamhetsanpassade och tillgängliga lokaler för kulturskolan. Reinvestering finns
med i kommunens flerårsplan 2019–2021. Investeringsutrymmet i flerårsplanen är preliminärt 15 mkr
2020 och 15 mkr 2021 samt ett behov av utökat kommunbidrag 2021 med 2,1 mkr.
Konstgräs
I Uddevalla kommun finns flertalet konstgräsplaner. Kultur och fritidsförvaltningen har i egen regi bl.a.
en fullmåttsplan på Rimnersvallsområdet samt mindre planer på näridrottsplatserna på Dalaberg och
Tureborg. Utöver dessa finns tre konstgräsplaner på föreningsanläggningar, som kommunen medverkat
till finansiering av och äger till viss utsträckning. Konstgräsplanerna har vid stort användande en
livslängd på ca 8 år, vilket innebär att efter denna tid behöver göras reinvesteringar i nya
konstgräsmattor. Under flerårsplaneperioden 2019–2021, finns behov att reinvestera konstgräset på
Undavallen. Investeringsutrymme finns i planen med 2,6 mkr för 2020, kostnad för kapitalkostnader
finansieras inom befintlig ram.
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Utveckling av Gustavsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken
Kommunfullmäktige
har givit uppdrag att
under 2016–2018 utveckla området
Gustafsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviken med utökade möjligheter för friluftsliv och mötesplats
Bodele. Förvaltningen har genomfört samråd med länsstyrelsen vilket resulterade i ett klargörande från
Länsstyrelsen om att alla i samrådet angivna aktiviteter kräver tillstånd. Länsstyrelsen beslutade att ge
dispens från strandskyddsbestämmelserna och tillstånd från föreskrifterna för Gustavsberg
naturvårdsområde, för att utföra tillgänglighetsåtgärder och placera utegym på fastigheten Gustavsberg
1:6 i Uddevalla kommun. Nästa fas i detta arbete involverar beräkning av kostnader för utegym med
mera stöd av samhällsbyggnad samt äskande om investeringsmedel i budgetdialog 2019, innan
beställning sker.
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Uppdraget om utveckling av Gustafsberg/Landbadet/Bodele/Skeppsviden är kopplat till ett större
område och dess utveckling. I arbetet med denna process har kultur och fritid identifierat behov som rör
olika verksamheter som kan finnas i området.
Löpande investeringar
Investeringsnivån för reinvesteringar i form av inventarier och maskiner är 5,0 mkr för respektive år
under planperioden. Investeringsobjekten fastställs i samband med förvaltningens arbete med budget
2019. Ökade drift- och kapitalkostnader finansieras inom tilldelat kommunbidrag.

Budget per verksamhetsområde
Ovanstående innebär nedanstående nettobudget (kommunbidrag per verksamhetsområdet (löpande
priser i mkr)
mkr

Intäkter

Kostnader

Nettokostnad

Kultur

2,3

-35,8

-33,5

Bibliotek

0,8

-22,8

-22,0

Unga

3,0

-19,6

-16,6

Fritid

15,9

-68,8

-52,9

Gemensam verksamhet

0,0

-18,4

-18,4
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VALNÄMNDEN
År

Kommunbidrag

2018

1,6

Ändring

Kommunbidrag

Investeringar
-

2019

-0,3

1,3

-

2020

-1,5

0,1

-

2021

-1,5

0,1

-
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Kommunbidragsförändring
Nästa planerade val är EU-val 2019.

Verksamhetsbeskrivning

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till kommun, landsting och riksdag som äger rum
vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-parlamentet som äger rum vart femte år
samt för folkomröstningar. Valnämnden har 7 ledamöter och 4 ersättare.

mkr

Kommunbidrag
Investeringar

Bokslut

Budget

Budget
Löpande pris
2019

Plan

Plan

2018

Budget
Fast pris
2019

2017

2020

2021

0,1

1,6

1,3

1,3

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0
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SAMMANSTÄLLD BUDGET 2019
FRÅN FLERÅRSPLAN TILL SAMMANSTÄLLD BUDGET
En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för kommande år.
Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2019. Den utgår
från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i juni och har sedan reviderats med
tillkommande beslut under hösten. Den består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av
2018. Alla sammanställningar i prognos 2018 för företagen och kommunen bygger på den senaste
resultatprognos som gjorts under 2018.

Korrigering har skett för 2018 års resultatprognos från senaste delårsrapport
Justering av låneskuld till följd av lägre investeringar
De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av en lägre låneskuld
Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris, kompensation för löneökning
lärare 2018, justering av effekter på grund av nya riktlinjer för internhyror, utökning av barn- och
utbildningsnämndens kommunbidrag för att anordna gymnasieutbildning för asylsökande
ungdomar samt utökning av kommunstyrelsens kommunbidrag avseende projektmedel för
områdesplan Bäveån.
Uppdragen för nämnderna har ersatts med samverkansmajoritetens nya uppdrag

•
•
•
•

•

Investeringsbudgeten för 2019 har kompletterats med ett objekt för konstnärlig gestaltning om ett
budgeterat belopp om 2 mkr. Detta är finansiellt en summa som ingår i de totala investeringsutgifterna
för respektive investeringsobjekt i planen och är därmed ingen utökning. Detta baseras på antaget
styrdokument för gestaltning av offentliga miljöer (antagen av KF 2011-04-13 § 87) och riktlinjer för
investeringar. För den praktiska hanteringen behövs en samlad budget.

Resultatkommentarer kommunkoncernen

Diagrammen och tabellerna nedan sätter in resultatet och de ekonomiska nyckeltalen i ett historiskt
perspektiv. Det sammanlagda resultatet för kommunen och företagen är ungefär i nivå med de närmast
föregående åren. Under åren 2012-2015 har omfattande engångsintäkter för arbetsmarknadsförsäkringar
drivit upp kommunens resultatnivå. Det ”egentliga” resultatet är därför klart lägre för kommunen och
därmed också koncernen för dessa år. Resultatet ska ställas i ljuset av de senaste årens stora
finansieringsbehov av investeringar och kommande planerade investeringar.

Resultat, mkr

250

Omsättning kommunkoncernen (mkr) och resultatandel (%)

5 600

200

5 100

150

4 600

5%

3%

4 100

100

3 600

50

3 100

0

2 600

1%

2 100

-50

-1%

1 600

-100

1 100

-150

600

-3%

100

Budget 2019

2017

2016

2015

2014

2013

Årets resultat i % av omsättning

Prognos 2018

Omsättning

2012

-5%

2011

-400

2010

Budget 2019

2017

2016

2015

Företagens resultat

Prognos 2018

Kommunens resultat

2014

2013

2012

2011

-200
2010

Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i juni:
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100%

Investeringar (mkr) och egenfinansiering (%)

90%

1 400

34%

1 200

33%

1 000

32%

800

31%

Soliditet %

80%
70%
60%
50%
600

40%

30%

400

20%
200

10%

30%
29%
28%
27%

0%

0
2010

2011
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2013

2014

Investeringsvolym, mkr

2015

2016

2017 Prognos Budget
2018
2019

26%
2010

Egenfinansiering av investeringar

2011

2012

2013

2014
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2016

2017

Prognos Budget
2018
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Kommunkoncernens investeringar
Investeringarna har haft en tydligt trend uppåt de senaste åren och är fortsatt omfattande i budget 2019
och framåt. Samtidigt har koncernens förmåga att egenfinansiera dessa försvagats påtagligt från 2010
och framåt. Effekten av detta är att koncernens soliditet sjunker och låneskulden ökar.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är kommunkoncernens utveckling inte tillfredställande. En minskning av
soliditeten ger en allt högre låneskuld som med dagens ränteläge inte är alltför påtaglig men kan
förändras över tid och då blir den finansiella belastningen mer kännbar. En förbättrad soliditet kan
åstadkommas genom en bättre balans mellan resultatnivå och investeringsnivå. Den faktiska
utvecklingen går istället i motsatt riktning – oförändrat resultat och ökande investeringar.
Följande tabell visar investeringar per företag. För mer detaljer se ”Kommunens investeringar 2019”
samt avsnitten om ”Verksamhet 2019” för respektive företag.
mkr

Bokslut

Prognos

Budget

Plan

Plan

2017

2018

2019

2020

2021

189

305

795

749

737

Uddevalla Energi AB

91

86

98

68

77

Uddevalla Hamnterminal AB

13

22

79

54

11

Uddevalla Omnibus AB

10

4

21

3

3

0

0

0

1

1

344

335

106

HSB stiftelse Jakobsberg i Uddevalla

2

1

49

50

0

Stiftelsen Ljungskilehem

2

5

1

1

1

Gustafsbergsstiftelsen

0

0

0

0

0

Uddevalla Vatten AB

99

141

163

159

102

Västvatten AB

0

0

1

0

0

Mitt Bohuslän

2

2

7

754

901

Kommunen

Uddevalla Turism AB
Bostadsstiftelsen Uddevallahem

Totalt

1 321

9

6

1 286

908
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Nyckeltal historik

2010

2011

2012

2013

2014

Omsättning

3 998

4 108

4 166

4 289

4 430

4 651

102

86

98

130

107

Balansomslutning

4 975

5 239

5 391

5 600

Investeringsvolym

353

374

406

Egenfinansiering
av investeringar

95 %

90 %

2 360
29 %

Årets resultat

Låneskuld
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Soliditet

2017

Progn.
2018

Budget
2019

5 005

5 223

5 369

5 490

123

211

106

104

93

6 002

6 444

6 744

7 274

7 534

8 428

529

591

653

556

754

902

1 321

85 %

75 %

63 %

66 %

94 %

94 %

47 %

34 %

2 547

2 670

2 706

3 066

3 340

3 400

3 400

3 976

4 773

29 %

30 %

31 %

31 %

31 %

33 %

32 %

32 %

30 %

2015

2016

KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION
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BOLAGEN
UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (UUAB)-KONCERNEN
Ekonomisk översikt
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
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Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

785,8

781,3

733,1

726,6

61,2

73,5

54,4

-24,1

1 797,8

1 712,6

1 814,7

1 751,3

198,6

112,2

134,8

112,9

371

364

368

355

I bolagskoncernen UUAB - ingår koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings AB med dotterföretagen
Uddevalla Energi AB (100 %) som i sin tur har dotterföretagen Uddevalla Energi Elnät AB (100 %),
Uddevalla Energi Värme AB (100 %), Uddevalla Kraft AB (100 %) och Bohusgas AB (100 %),
Uddevalla Hamnterminal AB (100 %) med dotterföretaget Swan Falk Shipping AB (100 %), Uddevalla
Omnibus AB (100 %), Uddevalla Turism AB (100 %).
Samtliga resultat är efter finansiella poster, dvs. före ev. bokslutsdispositioner och skatt.

Bolagens andel av koncernens nettoomsättning

Uddevalla
Omnibus AB
14 %

Uddevalla
Turism AB
1%
Uddevalla
Utvecklings
AB
0%

Uddevalla
Hamnterminal AB
15 %
Uddevalla
Energi AB
70 %

Resultatkommentar bolagskoncernen UUAB

UUAB-koncernen budgeterar ett resultat på 61 mkr för 2019. Prognosen för 2018 uppgår till 74 mkr.
Resultatutvecklingen har varit relativt stabil sedan 2010 och relationen mellan resultat och investeringar
har gjort att soliditeten successivt, dock från en mycket låg nivå. Investeringarna för 2019 budgeteras
till 199 mkr och redovisas under respektive bolag.
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Verksamhetens utveckling kan beskrivas i nyckeltal med ett historiskt perspektiv, se tabell.
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UUABkoncernen
Nyckeltal historik

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Prognos Budget
2018
2019

Antal anställda

381

382

416

405

368

372

339

355

364

371

Omsättning

675

687

694

676

641

673

695

727

781

786

Årets resultat efter
finansiella poster

31

33

40

27

35

4

46

-24

74

61

Balansomslutning

1 692

1 697

1 712

1 649

1 674

1 805

1 834

1 751

1 713

1 798

Investeringsvolym

92

115

139

76

157

259

104

113

112

199

Låneskuld

1 358

1 331

1 308

1 242

1 237

1 320

1 292

1 230

1 150

1 175

Soliditet %

8

9

11

13

14

13

15

15

18

20

UUAB – MODERBOLAGET (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

0,9

0,9

0,9

0,9

-0,4

0,1

-0,3

4,5

132,5

132,5

123,0

145,1

Investeringar

0

0

0

0

Antal anställda

0

0

0

0

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Verksamhet 2019

Bolagets rörelsekostnader är koncerngemensamma och består av bland annat av administration, arvode för VD
och styrelse, revision mm.
Handlingsplan:
•
•
•

Genomföra planeringsdialoger med bolagskoncernens presidier och VD.
Samråd med dotterbolagen angående ärenden av större vikt eller av principiell betydelse.
Se till att säkerställa rutiner så att kommunstyrelsen löpande får underlag från bolagen som
för att kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolagen i koncernen.UUABs VD sammankallar till
löpande möten med dotterbolagens VD.
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UDDEVALLA ENERGI AB (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

554,3

542,1

515,4

512,3

60,2

65,4

53,5

-25,3

1 497,1

1 482,0

1 564,5

1 516,3

Investeringar

97,8

85,9

92,3

90,5

Antal anställda

157

152

152

149

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019

Balansomslutning

Verksamhet 2019

Koncernen Uddevalla Energi består av moderbolaget Uddevalla Energi AB och dotterbolagen
Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi Värme AB, Uddevalla Kraft AB samt Bohusgas AB.
Fjärrvärme
Budget 2019 förutsätter några väsentliga komponenter: fortsatt god tillgänglighet i Lillesjö
kraftvärmeverk med >97% tillgänglighet, bibehållna intäkter på mottagningsavgifterna samt stabila
biobränslekostnader. Nyanslutningarna antas motsvara gjorda effektiviseringar. Fjärrvärmetaxan i
Uddevalla har sänkts med ca 2 % för mindre företag men även de större företagen får en sänkning, dock
betydligt lägre. Villataxan sänks med 3-4 % i Uddevalla och något lägre i Ljungskile.
Elnät
Elnät står inför avsevärda investeringar de kommande åren varför en taxehöjning på 1,5 % har
genomförts. Transiteringskostnaden minskar något. Det är inte bolagets avsikt att maximera
elnätsintäkterna även om det är möjligt ur ett reglermodellperspektiv. Resultatet ökar jämfört med 2018
då lösen av leasingkontrakt avseende äldre mätare är gjord och de nya mätarna är inte på plats.
Renhållning
Renhållningen genomför en taxehöjning med 4,2 % för hushållsavfall och 1,5 % för slam för att
finansiera bl.a. minskade intäkter från deponin Havskuren, ökade kvittblivningskostnader för returträ
och ökade kostnader för hantering av rötbart material. Slammottagningsavgiften för kunderna
harmonieras med densamma avgift från Västvatten. Därutöver kommer kostnaden för kvittblivningen
av verksamhetsavfall att öka i takt med marknadens förändring.
Pellets
Beräknad produktion är 44 000 ton varav 42 000 ton avser 2019 års leverans och resterande är
eftersläpning från 2018. Koncernnyttan beräknas uppgå till ca 6,2 mkr och ingår i resultatet. Relativt
omfattande verksamhetsutveckling krävs för att ytterligare stabilisera fabrikens prestanda.
Elhandel
Antalet nya kunder beräknas inte öka i större omfattning. Företaget marknadsför i högre grad
elförsäljning till företag. Dessa avtal har väsentligt lägre marginal än till konsumenter, men utgör ett
värdefullt komplement i vår leverantörs relation till respektive företagskund. Fler anvisningskunder
byter till ett rörligt avtal med lägre marginal.
Stadsnät
Affärsområde stadsnät är idag en stabil verksamhet och justerar fokus till att öka takten vad gäller teknik
och affärsutveckling avseende Internet of Things. Beräknat fler än 6 000 villakunder samt 350
företagskunder vid årets slut.
Kraftproduktion
Beräknat elpris för 2019 års produktion är satt till 35 öre/kWh, vilket naturligtvis kan svänga under året.
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Energitjänster
För att kontrollera det ekonomiska utfallet av nysatsningarna solstolpar och försäljning av solpaneler till
fastigheter ligger dessa verksamheter i en egen produktgrupp.

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr
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Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

116,8

126,0

101,0

101,6

8,0

15,0

6,0

11,9

193,5

128,0

138,5

117,3

79,0

22,0

39,0

12,6

82

83

77

80

Verksamhet 2019

Budgeten omfattar koncernen Uddevalla Hamnterminal, vilket även inkluderar det helägda
dotterbolaget SwanFalk Shipping AB.
Koncernen verkar på en internationell och konkurrensutsatt marknad och det som sker i omvärlden,
både i Sverige och inom världsekonomin, har påverkan på det som sker i den dagliga verksamheten i
hamnen. Förväntade godsvolymer över Uddevalla hamn, och därmed intäkter, är som alltid svår-bedömt
och svängningar sker snabbt.
Fokusområden i verksamheten för kommande år kommer bland annat att vara att utveckla
Sörviksområdet, för att på sikt kunna lämna ytterligare ytor i inre hamnen, samt att arbeta mot stabila
och ökade godsvolymer.
Kommande års budgeterade godsvolymer över kaj beräknas till 1 020 tusen ton, vilket är lägre än
beräknat utfall 2018. Orsaken är främst att spannmålshanteringen i hamnen beräknas minska med
ungefär hälften mot ett normalår på grund av att den torra och varma sommaren haft stor negativ
påverkan på skörden. För övriga godsslag så är inga förändringar beräknade. Adderande till
godsvolymerna över kaj tillkommer dessutom närmare 100 tusen ton i budget som inte skeppas med båt
utan enbart hanteras på terminalsidan och transporteras till och från hamnen med lastbil och tåg.
Terminalvolymerna i budget beräknas öka något jämfört med tidigare.
För 2019 budgeteras investeringarna till 17 mkr. Till detta kommer investeringen i två nya kranar, totalt
beräknade till ca 62 mkr. De totala investeringarna uppgår därmed till 79 mkr.
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UDDEVALLA OMNIBUS AB (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

111,3

109,5

110,8

109,8

-1,2

-2,5

0,0

-4,9

101,6

96,0

102,4

110,0

Investeringar

21,5

4,0

3,2

9,7

Antal anställda

125

120

130

117

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
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Balansomslutning

Verksamhet 2019

Uddevalla Omnibus bedriver linjetrafik, som underentreprenör till Bivab, för trafikhuvudmannen
Västtrafik. Bolagets bussar används för stads- och skoltrafiken i Uddevalla respektive Uddevalla
kommun samt för Ronden (region-/sjukresor), viss regiontrafik i mellersta Bohuslän och till så kallad
anropsstyrd tågersättning.
Bolagets nettoomsättning, som budgeteras till 111,3 mkr, avser ersättningar för de upphandlade
trafikåtaganden som anges ovan. Ersättningar justeras med index och är till viss del även baserade på
rörliga andelar. Incitamenten utgår dels ifrån kvalitet – enligt kvartalsvisa undersökningar genom
intervjuer med resenärer – samt med förändring av antalet resande som grund.
Det budgeterade resultatet före dispositioner och skatt redovisas till -1,2 mkr. Bolagets intäkter
överstiger kostnader för verksamheten, också med hänsyn tagen till de finansiella kostnaderna, dock
inte när planenliga avskrivningar medräknas. Eftersom avskrivningar inte belastar likviditeten innebär
nuvarande ställning att verksamheten generar ett positivt likviditetsflöde.
Uddevalla Omnibus söker aktivt tillämpliga anbudsförfaranden i syfte att såväl expandera verksamheten
och därigenom skapa ytterligare intäkter såväl som att på så sätt generera bidrag till de
fasta/gemensamma kostnader.
Uddevalla Omnibus planerar att investera i åtta bussar under räkenskapsåret 2019. Av dessa är tre bussar
beställda – bestämt av återvunnen upphandling för ”Mellersta Bohuslän”. Härtill ska läggas de fyra
elbussar som kommer att trafikera Uddevalla stadstrafik från halvårsskiftet 2019.
Trafikhuvudmannen bestämmer hur bussarna ska utrustas, maximala ålder för de bussar som trafikerar
visst trafikslag, men också genomsnittsåldern för hela trafikflottan inom sådant trafikslag (till exempel
stadstrafiken). Operatören investerar i fordon i enlighet med trafikhuvudmannens beslut, som regleras i
trafikavtal som i sin tur är baserat på upphandlingsunderlaget.
Budgeterade investeringar i fordon uppgår i allt till 21,5 mkr. Beroende på produktionskapacitet hos
fordonstillverkare är merparten av leveranser beräknade att inkomma sent under verksamhetsåret 2019.
Bristen på förare är alltjämt ett stort problem. En viss förbättring kan skönjas. En mindre ökning av
antalet förare har budgeterats för räkenskapsåret 2019, vilket innebär att medelantalet anställda ökar till
125 medarbetare.
Uddevalla Omnibus kommer också under 2019 att fokusera på aktiviteter med målet att dra till sig fler
resenärer. Och än mer nöjda resenärer. Vi har kvar vår målsättning att uppnå 95 % i Västtrafiks NKI
mätningar (Nöjd Kund Index). Fler resenärer och fler nöjda resenärer, i vår stadstrafik, innebär
incitamentersättning till Uddevalla Omnibus enligt aktuella trafikeringsavtal.
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Vi arbetar vidare med att minska vår miljöpåverkan genom att använda ny teknik samt välutbildade och
motiverade förare. Målet är att fordonsparken ska bestå av hybrider och i en nära framtid eldrivna bussar
(eller lika goda alternativ). Samtliga bussar drivs med HVO, ett syntetiskt miljövänligt drivmedel.
Investeringsbudgeten omfattar en buss för stadstrafik. Investeringar är avhängiga vårt projekt med
eldrivna bussar. Nämnda projekt avser eldrivna bussar inom befintliga avtal med Västtrafik och
beräknas att implementeras vid årsskiftet 2018/2019.
Som konsekvens av nedläggningen av trafiken med Expressbussar ska färre trafikåtagande volymer
bära kostnader med en oförändrad struktur för verksamhet (lokaler m.m.), vilket avspeglar sig i
resultatbudgeten. Budgeten påverkas också av marknadsbrist på verkstadsmekaniker såväl som förare.

UDDEVALLA TURISM AB (100%)
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Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

5,9

6,4

6,0

5,4

-5,3

-6,7

-4,8

-5,1

Balansomslutning

6,9

7,7

7,0

13,1

Investeringar

0,3

0,3

0,3

0,1

7

9

10

9

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Antal anställda

Verksamhet 2019

Samarbetet med övriga kommuner i Bohuslän fortgår och den tagna positioneringen av att vara hjärtat
i Bohuslän består. Varpå bolaget under året kommer fortsätta arbetet med att förstärka Uddevalla som
maritim stad, samt aktivt medverka till besöksnäringens tillväxt och utveckling. Via bolagets fyra
affärsområden:
Skärgårdsbåtarna i Uddevalla
2018 satsades på ett nytt bokningssystem där kunden lätt kan boka sina resor och kommer koppla detta
till ett CRM-system för att skapa bättre relation med våra nya och gamla kunder. 2019 kommer bolaget
fokusera säljarbetet mot nya och gamla samarbetspartners i form av hotell och konferensanläggningar
och jobba mer tematiserat, med specialkryssningar riktade mot barn och historiska varvsturer. En lättare
renovering av m/s Byfjordens salong kommer ske i vår.
Förstudien Från Väg Till Vatten – utan utsläpp kommer att presenteras under året, och förhoppningsvis
ge bolaget en guidning vilket trafik- och fartygsbehov som bolaget står inför i framtiden och med vilken
sorts båtar, kollektivtrafik vs trivseltrafik.
Bassholmens Gästhem och Gästhamn
Ett nytt hyreskontrakt är tecknat för drift av anläggningen om endast ett år. Bolaget kommer att sänka
gästhemmets dygnshyra på för- och eftersäsong för att öka attraktiviteten för skolklasser och föreningar.
Ett arbete att ta fram en handlingsplan, strategi för Bassholmen kommer genomföras under 2019 av
Tillväxtkontoret, Uddevalla Kommun.
Uddevalla Turistcenter
Ny lansering av uddevalla.com på engelska kommer ske under första tertialet. Även bokningsportalen
med hyrcyklar, gästhamnsplatser, båtturer och guidningar kommer att få en högre tillgänglighet, Arbetet
med appen Upplev Uddevalla och digitala guidningar av olika platser, väl utvalda resandeanledningar
som strandpromenaden och Skalbankarna etc. kommer att lanseras under året. Bolaget kommer utöka
samarbetet med de Bohuslänska turistorganisationerna och på sikt anställa säsongsanställda
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Bohuslänvärdar. Samarbetet med Destination Uddevalla fortskrider främst via de sociala medierna
Instagram, Trip Advisor, Facebook och You Tube, men också via en ökad satsning på att skapa
aktiviteter ihop åt bolagets bästa ambassadörer – medborgarna i vår kommun.
Uddevalla Gästhamn med sommarkafé
Gästhamnens renovering hoppas bolaget ska ge effekt detta året. Trygghet och trivsel är något som
Uddevalla Turism AB anser är ett gott värdskap. Segeltävlingar som Bohus Racet och event kring detta
som Hamnkalaset ska genomföras och via en inhyrd säljfunktion 2019 är ambitionen att få till fler
tävlingar för att positionera Uddevalla som en självklar plats för regattor och andra maritima
tillställningar.
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Strategiskt arbete
Tillsammans ska Destination Uddevalla och Uddevalla Turism AB arbeta för att se över en ny
strukturell organisation, med en gemensam hållbar strategi och vision för besöksnäringen och dess
tillväxt i Uddevalla. Detta arbete ska omfatta alla de funktioner som det idag avsätts resurser för, samt
de behov som finns även framåt.
I det korta perspektivet ska Destination Uddevalla och Uddevalla Turism AB:s, gemensamma intressen
synkas med de resursbehov bolagen har och kan samordnas kring. Därtill ska ses över vilka mål,
målgrupper och fokusområden bolagen har, för att bli effektiva resursmässigt även på lång sikt, för en
konkurrenskraftig och hållbar utveckling för att skapa en attraktivare plats att verka på, bo och besöka.

STIFTELSERNA
BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

333,7

311,1

309,1

303,3

40,0

40,0

40,0

37,5

2 137,3

2 096,5

2 127,4

1 824,0

105,7

335,2

335,2

344,3

81

81

81

78

Verksamhet 2019

Verksamheten kommer under 2019 i huvudsak att omfattas av nyproduktion, förvaltnings- och
ombyggnation av fastighetsbeståndet. Stiftelsen äger och förvaltar vid utgången av år 2018, 4 5 98
lägenheter och 730 lokaler. Härtill kommer garage och parkeringsplatser.
Stiftelsen har en omsättningsökning på 24,6 mkr som kommer från hyreshöjningar i samband med ROTrenoveringarna samt hyresintäkter för de nya lägenheterna på Rudan, EOL samt Sundberg (18,3 mkr).
Vi har inte förhandlat om 2019 års hyreshöjning med hyresgästföreningen. Under året kommer vi att
hyra ut fler p-platser vilket påverkar intäkterna med 1,5 mkr.
Skuldportföljen beräknas öka med 100 mkr i samband med nyproduktion (Sundberg) vilket innebär att
räntekostnader ökar med 6,2 mkr baserat på en ränta på 2,22 % inkl. borgensavgift. I budgeten ingår en
kostnad för ränteförsäkring om 1,7 mkr.
Balansomslutningen beräknas öka med 607 mkr och det beror på nybyggnationsprojektet Sundberg som
pågår samt ROT-renoveringarna.
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Under året budgeterar stiftelsen med att investera 104 mkr (335 mkr) i stiftelsens fastigheter samt 1,4
mkr i inventarier. Stiftelsen slutför ROT-renoveringen av fastigheterna på Östanvindsvägen och på
Tureborgsvägen 22 och påbörjar renovering av en fastighet på Skogslyckan efter sommaren. Andra
större investeringar är fasad- och fönsterbyte på Trygghetsboendet på Skogslyckans torg samt balkongoch fönsterbyte på fastigheten på Nordens väg 1. Nyproduktionen i centrum (Sundberg) beräknas vara
klar före sommaren 2019 och inrymmer lägenheter, kontor, äldreboende och gruppboende.
Uddevallahem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att
minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara
fossilfira senast år 2030 och att energianvändningen minskas med 30 procent.
Soliditeten beräknas öka till över 19 % vilket är i linje med Uddevallahems affärsplan.

HSB:s STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA (100 %)
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Ekonomisk översikt
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

34,5

33,8

33,9

33,3

0,8

2,8

0,2

2,1

269,2

248,4

273,7

256,6

49,0

1,0

0

1,9

0

0

0

0

Verksamhet 2019

Stiftelsen bildades 1947 och har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla
förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtelse av hyresbostäder.
Under 2019 kommer stiftelsen att ha fokus på att slutföra påbörjat stambyte i 87 lägenheter på
Jakobsberg. Inleda förhandlingar och projektering av stambyte i 114 lägenheter på Walkeskroken 2020.
Utveckla målen för ett aktivt och ansvarsfullt hållbarhetsarbete. Anpassa lokaler på Trygghetsboendet
Sofiedal i Ljungskile utifrån behov och efterfrågan. Utveckla nya bostäder vid Spinnrocksvägen mellan
Hasselberget och Herrestads Kyrka.

STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM (100 %)
Ekonomisk översikt
Mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

13,8

13,7

13,7

13,2

1,2

0,3

0,2

2,0

83,1

85,6

86,2

85,4

0,5

5,1

5,1

2,2

3

3

3

3
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Verksamhet 2019

Verksamheten kommer under 2019 i huvudsak att omfattas av förvaltning av fastighetsbeståndet.
Stiftelsen äger och förvaltar vid utgången av år 2018, 180 lägenheter jämte 20 lokaler. Härtill kommer
garage och parkeringsplatser.
Vi har inte förhandlat om 2019 års hyreshöjning med hyresgästföreningen. Stiftelsen fortsätter och
slutför målningsarbetet på Korpemyren under 2019 och arbetar vidare med den yttre miljön på
Parkvägen. Investeringar är planerat till 0,5 mkr i nya låssystem.
Stiftelsen har två heltidsanställda och under perioden april-september anställs en miljövärd för
utemiljöarbete.
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GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

Nettoomsättning

2,6

2,2

2,7

3,4

Resultat efter finansiella poster

0,0

0,1

0,0

-1,3

Balansomslutning

6,3

6,9

6,8

7,5

Investeringar

0

0

0

0

Antal anställda

6

6

6

6

Verksamhet 2019

Stiftelsens huvuduppgift är att ”främja ungdomars utbildning och uppfostran” i enlighet med donator
Anders Knapes vilja. För närvarande sker detta genom årlig utdelning av stipendier. Sedan 2013 har
stiftelsen delat ut 225 000 kr eller 15 000 kr/stipendiat/år. Från 2019 har stiftelsen beslutat att höja
stipendiesumman till 20 000 kr/stipendiat/år.
Förutom löpande underhåll av stiftelsens byggnader, parkmark och vägar genomförs 2019 bland annat
restaurering av Gustafsbergs badrestaurang vilket delvis kräver extern finansiering. En
byggnadsvårdsplan för stiftelsens 31 byggnader, varav 26 är byggnadsminnen, följs.
Hotell- och vandrarhemsrörelsen drivs som tidigare i egen regi men för vandrarhemmets del genom
samarbete med Svenska Turistföreningen STF.
Av stiftelsens 493 hektar mark är ca 331 hektar skogsmark. Avverkning av skog sker årligen genom en
långsiktig skogsbruksplan.
Stiftelsens vattenledningsnät är sedan 2013 anslutet till kommunens ledningsnät och anläggningen
benämns nu distributionsanläggning där provtagningar av det kommunala vattnet sker fyra gånger per
år.
Den årliga verksamheten med stipendieutdelning, fastighetsförvaltning, hotell- och
vandrarhemsverksamhet samt skogsskötsel fortsätter som tidigare. Någon eller några av stiftelsens
byggnadsminnesförklarade hus kommer att restaureras enligt 2007-års byggnadsvårdsplan. Detta kräver
i huvudsak extern finansiering.
Övrigt fastighetsunderhåll mm 2020-2021 (utan prioritetsordning)
• Bikupan målas
• Fortsatt omtapetsering av möbler i Societeten.
• Vägunderhåll. Saknas grus på många vägar. Kontinuerligt.
• Fortsatt dränering söder om badrestaurangen. Planeras.
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ÖVRIGA FÖRETAG
UDDEVALLA VATTEN AB (100 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
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Investeringar
Antal anställda

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

114,4

101,5

107,6

99,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 021,9

931,6

957,5

833,1

163,4

141,5

134,9

99,4

0

0

0

0

Verksamhet 2019

Uddevalla Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i
kommunen, vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten
och därmed förenliga verksamheter.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget äger samtliga VA-anläggningar i
Uddevalla kommun. Tillsammans med kommunen beslutar bolaget om utbyggnader, upprustningar och
VA-taxor. Uddevalla Vatten AB har inga anställda utan den dagliga driften och annan förenlig
verksamhet sköts av det gemensamma bolaget, Västvatten AB som svarar för driften av VAanläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun.
Topografin i Uddevalla är tydligt kuperad och lerdalgångar växlar med berg i dagen. I kustnära områden
blir inslaget av berg mer tydligt. Bebyggelsestruktur och topografi förstärker varandra och gör VAsystemet utbrett med långa ledningar, många pump- och tryckstegringsstationer och behov av
reservoarer. Den huvudsakliga vattenförsörjningen kommer från en större ytvattentäkt, men det finns
också ett antal mindre vattenverk i kommunen. Avloppsreningen byggs upp av ett stort verk och flera
mindre.
Uddevalla Vatten AB är ett taxekollektiv och ska enligt lag bära de nödvändiga kostnader som krävs
för att tillhandahålla tjänsterna, i detta fall vatten och avlopp. VA-verksamhet bedrivs enligt självkostnadsprincipen. De nödvändiga kostnader som tas ut fördelat per vattentjänst ska finansieras via
motsvarande intäkt, så kallad bruknings- och anläggningstaxor. Taxekollektivet ska ha en balanserad
budget. För 2019 läggs en ökning av brukningstaxan på 2,0 % och anläggningstaxan 3,0 %.
2019 kommer Uddevalla Vatten förutom att arbeta med den löpande driften och utvecklingen i
kommunen sätta extra fokus på VA-plan, åtgärdsplan för förnyelsebehov på 10 års sikt eller längre,
statusbedömningar av anläggningarna och framtida slamhantering. Mariebergs råvattenledning ska
färdigställas under året och ett intensivare arbete med att renovera reservoarer i Uddevalla kommer att
inledas 2019. Dessa båda insatser är lagda som så kallade VA-fonder. Andra insatser som kommer göras
under året är skyltning av vattenskyddsområden, bygga Hässleröds överföringsledning för vatten och
spillvatten mellan Hässleröd och Bodele för att ersätta lokala verk, fortsätta arbetet med utbyggnad av
kommunalt vatten på Fräknestranden och investera i en slamtork som bidrar till att reducera antal
producerad ton/år samt uppfylla kommande krav på hygienisering. Det torkade slammet underlättar
spridning alternativt eldning tillsammans med biobränslen.
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VÄSTVATTEN AB (53 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

85,6

81,3

81,2

75,9

0,0

0,0

0,0

0,0

14,9

14,9

13,3

15,7

Investeringar

0,9

0

0

0

Antal anställda

103

103

97

99

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
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Balansomslutning

Verksamhet 2019

Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av vattenbolagen i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och
Uddevalla kommun. Bolaget ansvarar för drift, underhåll, kompetens och utveckling av kommunernas
vatten- och avloppsverksamheter. Detta görs på uppdrag av ägarbolagen. Genom det gemensamma
bolaget Västvatten erbjuds abonnenterna god service och tillgänglighet. Med egna och inhyrda resurser
levererar Västvatten AB ett säkert dricksvatten och en god avloppshantering i kommunerna.
Budgeterat resultat för 2019 är 0 mkr, vilket är i linje med bolagets resultatkrav. Bolagets alla kostnader
och intäkter fördelas mellan ägarbolagen. Bolagets största utgift är personalkostnader. All personal är
anställd i Västvatten och arbetar sedan via Västvatten för anläggningsbolaget. Alla kostnader och
intäkter som finns i Västvatten fördelas ut till anläggningsbolagen via tidskrivning eller fördelningsnycklar. Västvatten gör alltså ingen vinst utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna.
2019 kommer Västvatten förutom att arbeta med den löpande driften och utvecklingen i kommunerna
sätta extra fokus på VA-plan, åtgärdsplan för förnyelsebehov på 10 års sikt eller längre, statusbedömningar av anläggningarna, kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsplan och framtida
slamhantering. Under 2019 kommer del av personalen flytta till nya lokaler vilket innebär att Västvatten
får en lokal som man kan växa i, det innebär förutom en bättre arbetsmiljö för befintlig personal även
en investering under 2019 i de nya lokalerna.

RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN (64 %)
Ekonomisk översikt
mkr

Budget

Prognos

Budget

Bokslut

2019

2018

2018

2017

Nettoomsättning

85,5

83,4

82,2

78,2

Resultat efter finansiella poster

-0,2

-1,5

0,0

1,2

Balansomslutning

55,7

48,6

47,3

44,7

Investeringar

7,5

1,5

0,3

2,2

Antal anställda

200

200

189

199

Verksamhet 2019

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som omfattar Uddevalla, Lysekil och
Munkedals kommuner. Förbundet styrs av en politiskt sammansatt direktion och utgör även myndighet
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för räddningstjänsten och sotningsverksamheten. Inriktningen under kommande år är att minska
belastningen på miljön både i samband med bränder och andra olyckor och i den dagliga verksamheten.
Förbundet är juridiskt bundna att ge olycksförebyggande information till medborgare,
medlemskommuner, företag och andra myndigheter. För detta krävs externa kommunikationsinsatser
och en väl fungerande intern kommunikation. Det ska ske genom att ha ett aktivt nyhetsflöde som
innehåller aktuell och relevant information på hemsidan. Medarbetarna ska genom ett aktivt intranät få
relevant information inom verksamheten.
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Ekonomiska medel finns avsatta av Uddevalla kommun för att uppföra en ny brandstation på
Exercisvägen under år 2019-2021. Det finns även medel avsatta för en flytt av nuvarande brandstation
i Ljungskile till f.d. reningsverket. En projektering för ny brandstation har startat och innebär ett
samarbete mellan kommunen och förbundet. Även flytt av Ljungskilestationen innebär visst arbete.
Efter utredningar konstaterades att samarbetet mellan de båda räddningstjänstförbunden Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)-RMB bör utvecklas. Därför har de båda förbundens
direktioner fattat beslut om ett gemensamt ledningssystem med ett inre befäl. Framtidens olyckor liksom
erfarenheter av komplexa händelser i landet möts på effektivaste sätt med en stärkt ledningsstruktur.
Samarbetet mellan de båda räddningstjänstförbunden ska stärkas utifrån förbundens befintliga
organisationer. Implementering och driftsättning av det gemensamma ledningssystemet kommer att ske
under året.
I syfte att skapa effektivare administrativa organisationer i länet, med ambitionen att använda
kompetenser optimalt, kommer Räddsam Västra Götaland fortsätta att arbeta med dessa frågor.
Styrningen av räddningstjänstverksamheten i kommunerna har varit en del i utredningen ”En effektivare
kommunal räddningstjänst” (SOU 2018:54). Denna utredning medför viss osäkerhet vad beträffar
arbetet med nytt handlingsprogram för nästa mandatperiod.
Regeringen har i sin försvarsinriktningsperiod år 2016–2020 pekat på de att vi ska öka operativa
förmågan och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Planeringen för såväl militärt försvar
som civilt försvar har återupptagits och genomförs enligt de anvisningar som regeringen har beslutat.
För vår del innebär det att vi fortsätter under året med planering för höjd beredskap enligt de anvisningar
som nu är kända.
En av förbundets strategier är att ha beredskap för framtiden. För att leva upp till detta genomförs en
studie av framtida insatsberedskap, responstid och operativ förmåga. Jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv ska beaktas vid rekryteringar och jämställdhetsplan utarbetas. Den fastställda
värdegrunden ska bearbetas under året och bli en naturlig del av vårt vardagliga arbete och hjälpa oss
att nå våra verksamhetsmål.

90

RESULTATBUDGET
Belopp i mkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
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VERKSAMHETENS RESULTAT
Andel i intressebolags resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Skatt

ÅRETS RESULTAT

Koncernen
Budget Prognos
2019
2018
2 005
-4 961
-359
-3 315
2 658
827
170
0
9
-74
105
-12
93

2 046
-4 887
-322
2
-3 161
2 566
757
162
0
5
-47
120
-16
104

Kommunen
Budget Prognos
2019
2018
836
-4 192
-136
-3 492
2 658
828
-6
83
-74
3

916
-4 138
-114
2
-3 334
2 566
757
-11
65
-47
7

3

7
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BALANSBUDGET
Belopp i mkr

Koncernen
Budget
Prognos
2019
2018

Kommun
Budget
Prognos
2019
2018
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TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggn
Maskiner och inventarier
Pågående arbete
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar och
bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd/lager och exploateringsområden
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

14

14

13

13

6 861
402
499

5 895
317
657

2 496
148
79

1 851
135
79

75
8
7 859

75
8
6 966

97
3 356
6 189

97
3 191
5 366

104
424
41
569

104
412
52
568

70
230
30
330

70
230
30
330

8 428

7 534

6 519

5 696

2 423
93
2 516

2 319
104
2 423

1 702
3
1 705

1 695
7
1 702

54
159
44
257

51
147
57
255

46
40
86

44
50
94

4 773
882
5 655

3 976
880
4 856

4 064
664
4 728

3 236
664
3 900

8 428

7 534

6 519

5 696

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatteskuld
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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KASSAFLÖDESBUDGET
Belopp i mkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

Verksamhetsnetto före förändring av
rörelsekapital
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Justering för rörelsekapitalets förändring
Förändring av förråd/lager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av immateriella tillgångar
Inköp av materiella tillgångar
Avyttrade materiella tillgångar
Inköp av finansiella tillgångar
Avyttrade finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Koncernen
Budget
Prognos
2019
2018

Kommunen
Budget
Prognos
2019
2018

93
361

104
335

3
128

7
101

454

439

131

108

0
-12
2
444

-4
-5
-102
328

0
0
0
131

-8
-7
-26
67

0
-1 252
0
0
0
-1 252

0
-871
0
0
0
-871

0
-794
0
0
0
-794

0
-305
0
0
0
-305

0
-165
0
828

0
-275
0
234

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kortfristig utlåning
Långfristig utlåning
Återbetald utlåning
Långfristig upplåning
Utbetalning av avsättningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
0
0
797
0797

0
16
0
246
262

663

-41

ÅRETS KASSAFLÖDE

-11

-281

0

-279

52
41

333
52

30
30

309
30

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-

-
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2019-2028
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Belopp i mkr

Total
investering

t.o.m
2018

2019

2020

2021

20222028

Behov
Behov
Prövas
kommun- kommunföre
bidrag
bidrag
igång2019
Helår
sättning

1. Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut alt. påbörjats

KS
KS
KS
BUN
BUN
BUN

Beslutsstödsystem
Brandstation Ljungskile
Brandstation Uddevalla
Ny förskola Kurveröd
Ny förskola Sundstrand
Tillbyggnad Hälle 1

3,8
16,0
150,0
45,0
40,0
12,0

1,0
2,0
2,0
12,0
11,0
4,0

2,8
14,0
10,0
33,0
29,0
8,0

BUN
KFN
KFN
SBN

Källdalsskolan inkl storlek+, sär och idrott
Källdalsskolan, delfinanisering
Källdalsskolan, inventarier
Källdalsskolan

250,0
50,0
3,2
5,5

40,0
10,0

110,0
10,0

0,5

5,0

BUN Ramnerödskolan
SBN Ramnerödskolan

303,0
5,5

47,0
5,5

106,0

BUN
SBN
SBN
SBN
KFN

70,0
15,0
20,0
15,0
400,0

4,0
15,0
20,0

16,0

Äsperöd skola ombyggnad
Kungstorget
Kungsgatan Etapp 1
Kungsgatan Etapp 2-3
Framtidens bad

SUMMA

20,0

15,0
80,0

80,0

58,0

0,5
0,5

100,0
30,0
3,2

150,0

50,0

50,0

2. Nyinvesteringar

Tvätteri inom arbetsmarknadsavd
Nytt lönesystem
Äsperöd förskola om- och tillbyggnad
Ny förskola norr(Dalaberg 1:1 alt. Hovhult vid Hsk))
Killingen förskola
Ny förskola Söder/Centrum
Parken förskola om- och tillbyggnad
Bokenäs förskola
Ny förskola Hälle 2
Herrestad förskola ombyggnad
Dalabergs förskola nybyggnad
Malögården förskola ombyggnad
Skansen förskola
Bleket förskola
Forshälla/Ammenäs förskola
Källdals förskola
Helenedals förskola
Moduler och övriga lokallösningar
Sandersdal
Unneröd
Ljungskileskolan om- och tillbyggnad
Centrum grundskola F-6 nybyggnad
Centrum grundskola 7-9 nybyggnad
Forshälla/Ammenäs skola
Bokenäs skola ombyggnad
Brandlarm skolor/förskolor
Gymnasieskola ombyggnad Transport

2,0
8,0
36,0
36,0
35,0
36,0
36,0
20,0
36,0
35,0
35,0
5,0
27,0
36,0
36,0
36,0
36,0
20,0
20,0
20,0
400,0
250,0
250,0
250,0
10,0
1,0
10,0

SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC
SOC

Nytt äldreboende Kv Sundberg, hyra
Gruppbostad LSS
Gruppbostad LSS
Servicebostad LSS
Gruppbostad LSS
Gruppbostäder, servicebostäder LSS
Nytt äldreboende
Utrustning och inventarier, nybyggnation
Infrastruktur digitalisering

20,0
20,0
20,0
20,0
130,0
100,0
33,0
30,0

1,1

10,0

2,0
1,1
1,0

100,0

10,0

5,5
10,0
1,0
25,0

1,0
1,0

1,0
9,0
10,0

5,0
17,0
16,0

20,0

20,0
3,0
3,0

10,0
10,0
1,0
1,0

1,0
10,0
10,0

3,0

15,0
9,6
0,4
0,3

0,3

15,0
0,3

30,0

1 404,0 194,0 438,8 483,2 238,0

KS
KS
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN

2,0
4,8
0,2
0,3

150,0
20,0

10,0
10,0
10,0

2,0
3,0

0,3
25,0
10,0

35,0
25,0

1,0
16,0

35,0
20,0
36,0

7,0
7,0
15,0
14,0
14,0
1,0
2,0

10,0
10,0
10,0
15,0
3,0
3,0

0,7
0,9
0,7

5,0
0,7
0,9
0,7
20,6

10,9

83,3

0,3

0,3
0,3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
2,5
2,0
2,0
0,5
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
2,0
2,0
28,0
15,0
15,0
15,0
1,0

25,0

1,0
10,0
10,0
25,0
10,0
10,0

25,0
25,0

0,5
0,5

3,0

385,0
235,0
235,0
249,0
8,0

10,0
130,0
85,0
28,0
21,0

0,7
6,6
3,5
3,0
1,0

0,5

1,0

7,7

7,7
7,0
7,0
7,0
7,0
49,0
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Belopp i mkr

Total
investering

t.o.m
2018

2019

2020

2021

20222028

Behov
Behov
Prövas
kommun- kommunföre
bidrag
bidrag
igång2019
Helår
sättning

2. Nyinvesteringar forts.

SBN

11,0
Å-rummet
Göteborgsvägen Etapp 1 (rondell badhuset/Asplundsgatan)
10,0
Göteborgsvägen Etapp 2-3
18,0
Ombyggnation Sundbergstorget
5,0
Ombyggnation Sundbergstorget (mini)
1,1
Omläggning av kollektivtrafiken
0,5
Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan
10,0
Rydingsberg
9,5
Tuvullsvägen
5,0
Kvarteret EOL
2,0
Ny väg Frölandsvägen - Undavägen
13,0
Ny väg Kuröd - Lillesjö
25,0
Bjursjövägen
5,0
Kasenabbevägen
10,0
Gatuombyggnad VA sanering
20,0
Fastighetsförvärv strategiska & lokalförsörjning
100,0
Förstärkningsarbete hamnplan vid
5,0
Ljungskile Segelsällskap
Översvämningsskydd+kajer Bäveån
450,0
Temalekplats
5,0
Mindre investeringar för genomförande av
handlingsplaner
100,0

KFN
KFN
KFN
KFN

Tillfälligt bad, inbyggnad av Landbadet
Rimnersvallen etapp ll
Rimnersvallen anpassningar SM-standard
Varav konstnärlig gestaltning
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SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN
SBN

SUMMA
KS
BUN
SOC
SBN
SBN
SBN
KFN
KFN
KFN
KFN
KFN

3. Reinvesteringar

IT-investeringar
Inventarier fordon & IT verksamheter
Reinvesteringar i befintlig verksamhet
Planerat underhåll - fastigheter
Planerat underhåll - gator, vägar & allmänplatsmark

Inventarier, utrustning, fordon & maskiner
Kulturskolan, Skolgatan 4
Inventarier och maskiner
Konstgräs, Undavallen
Konstgräs, Fridhemsvallen
Konstgräs, Rimnersvallen

SUMMA
TOTAL
Summa per nämnd
Kommunstyrelsen
Barn och utbildning
Socialnämnden
Samhällsbyggnad
Kultur och fritid
TOTAL

1,0
1,0

10,0
9,0

0,5
0,1
0,5

4,5
1,0

2,0

1,0
20,0

30,0
15,0
10,0
2,0

2 957,1

0,5
0,5

15,0

3,0

1,0
0,5

9,0
9,0
0,5

4,5

1,0
2,0
5,0
10,0
2,0
10,0

12,0
12,0

11,0

2,0
10,0

2,0
10,0

14,0
70,0

75,0
5,0

65,0

260,0

10,0

10,0

10,0

70,0

15,0
7,5
10,0
2,0

15,0
7,5

4,0
30,0

0,2
0,1

0,1

19,9
300,0
180,0
400,0

3,0
30,0
15,0
40,0

2,7
30,0
15,0
40,0

2,2
30,0
16,0
40,0

12,0
210,0
134,0
280,0

250,0
20,0
30,0
50,0
2,6
2,6
3,0

25,0
2,0

25,0
2,0
15,0
5,0
2,6

25,0
2,0
15,0
5,0

175,0
14,0

1 258,1

0,5
0,2
0,1
0,6
1,2
0,2
0,5
1,0
1,8

0,1

0,2
21,6
0,2

0,5

4,8
10,5
0,7
1,0

37,2 236,6 320,5 334,8 2 026,0

5,0

0,1
0,2
0,5
0,1
0,2

0,5
0,5
0,9
0,2
0,1

15,6

247,6

0,6

6,3

x
x

x

2,1

35,0
2,6
3,0

0,0 120,0 137,3 135,2

865,6

0,6

8,4

5 619

231

795

941

708

2 942

27

339

199,7
2 732,0
553,0
1 536,1
596,4
5 617,2

6,1
128,0
0,0
67,1
30,0
231,2

32,9
420,0
28,0
187,0
127,5
795,4

88,2
398,0
50,0
226,5
178,3
941,0

60,5
238,0
67,0
172,5
170,0
708,0

12,0
1 548,0
408,0
883,0
90,6
2 941,6

0,3
7,5
7,7
6,6
5,0
27

7,9
157,5
84,7
44,3
44,9
339
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Kommunfullmäktiges beslut
att fastställa budget för år 2019 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse
samt nämnder på totalt 3 403,6 mkr,
att fastställa flerårsplan för åren 2020 – 2021 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 353,7 mkr,
respektive 3 370,6 mkr,
att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2018-06-13 § 168,
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 018 mkr för kommunen,
kommunens bolag och stiftelser för år 2019.

Tidigare beslut kommunfullmäktige:
Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019

att fastställa skattesatsen för år 2019 till 22,16 kronor,
att fastställa budget för år 2019 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommun-styrelse
samt nämnder på totalt 3 310,5 mkr,
att fastställa flerårsplan för åren 2020 – 2021 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 287,4 mkr
respektive 3 300,6 mkr,
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 170 mkr för
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2019,
att de finansiella målen för 2019-2021 fastställs genom framskrivning av kommunfullmäktiges gällande
styrkort för 2015 - 2018,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven besluta om
kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt eventuella mindre
justeringar av kommunbidragen i övrigt,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag som redovisas,
att fastställa internräntan för år 2019 till 1,5 % och att reglera kommunbidragen för effekterna av
förändringen,
att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inkl. internbudget för år 2019 senast under
december månad 2018,
att godkänna investeringssammanställningen om 795 mkr för 2019, 941 mkr för 2020 samt 708 mkr för
2021,
att nyinvesteringar och reinvesteringar med projektstart 2019 får påbörjas, förutom särskilt markerade
investeringsobjekt som prövas särskilt av kommunfullmäktige före igångsättning,
att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av förutsättningarna för
en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige,
att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av
kommunstyrelsen genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan beställning lämnas till
samhällsbyggnadsnämnden,
att finansieringsansvarig nämnd ska till respektive ärende om externa hyreskontrakt redovisa hur
nämnden avser att finansiera den åtföljande årskostnaden för hyreskontraktet.
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Bilaga 1 Beräkning demografi
BERÄKNING DEMOGRAFI 2018 - 2025
Beräkningsfaktorer

Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019

A-pris tkr
Kompensationsnivå
egen regi
Kompensationsnivå
friskolor

Förskola
1-5 år
144,0

Fritids
Grundskola Gymnasie
6-12 år
6-15 år
16-18 år
37,1
102,3
119,5

75%

74%

81%

Efterfrågenivå

85%

Varav andel egen regi
Varav andel friskolor

58%
42%

57%

63%

62%

76%

83%

100%

95%

88%
12%

95%
5%

ÄO Ordinärt boende
ÄO Särskilt boende
65-79 år 80-84 år
85-65-79 år 80-84 år
85-290,1
290,1
290,1
898,7
898,7
898,7
67%

67%

67%

63%

63%

63%

8%

20%

18%

4%

12%

14%

65-79
8 310
8 335
135
150
115
160
75
40
40
-25
-5
85
30
9 135

80-84
1 645
1 625
30
50
10
15
75
80
95
120
105
15
60
2 280

85+
1 695
1 655
-5
-25
30
15
20
25
20
35
30
70
75
1 945

Befolkningsförändring utifrån senaste prognos (juni 2017)

2017 föreg prognos
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Förskola
1-5
3 475
3 480
75
60
75
85
55
40
35
30
45
10
5
3 995

Fritids Grundskola Gymnasie
6-12
6-15
16-18
6 530
1 835
4 690
6 545
1 860
145
230
5
130
170
60
75
135
70
90
155
55
100
120
35
40
100
70
75
140
55
75
135
30
50
60
65
90
105
60
90
90
55
5 650
7 985
2 420

Demografipeng, tkr per år

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

1-5

6-12

6-15

16-18

Sa BUN

65-79

80-84

85+

Sa SOC

Totalt

7 097
5 678
7 097
8 043
5 204
3 785
3 312
2 839
4 258
946
473

2 257
2 024
1 167
1 401
1 557
623
1 167
1 167
778
1 401
1 401

15 194
11 231
8 918
10 240
7 928
6 606
9 249
8 918
3 964
6 937
5 946

358
4 297
5 013
3 939
2 507
5 013
3 939
2 149
4 655
4 297
3 939

24 907
23 229
22 196
23 623
17 195
16 027
17 667
15 073
13 656
13 581
11 759

5 153
5 726
4 390
6 108
2 863
1 527
1 527
-954
-191
3 245
1 145

3 253
5 421
1 084
1 626
8 131
8 673
10 300
13 010
11 384
1 626
6 505

-572
-2 861
3 433
1 716
2 288
2 861
2 288
4 005
3 433
8 010
8 582

7 834
8 286
8 907
9 450
13 283
13 061
14 115
16 061
14 626
12 881
16 232

32 740
31 515
31 103
33 073
30 478
29 088
31 782
31 134
28 281
26 462
27 991

Demografipeng, tkr ackumulerat

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

1-5

6-12

6-15

16-18

Sa BUN

65-79

80-84

85+

Sa SOC

Totalt

7 097
12 775
19 872
27 915
33 120
36 905
40 217
43 055
47 314
48 260
48 733

2 257
4 281
5 448
6 849
8 406
9 028
10 196
11 363
12 141
13 542
14 943

15 194
26 425
35 344
45 583
53 511
60 117
69 366
78 284
82 248
89 185
95 130

358
4 655
9 669
13 608
16 114
21 128
25 067
27 215
31 871
36 168
40 107

24 907
48 136
70 332
93 955
111 150
127 178
144 845
159 918
173 574
187 155
198 913

5 153
10 879
15 269
21 377
24 240
25 767
27 294
26 340
26 149
29 393
30 539

3 253
8 673
9 758
11 384
19 515
28 189
38 488
51 498
62 882
64 508
71 013

-572
-3 433
0
1 716
4 005
6 865
9 154
13 159
16 591
24 601
33 182

7 834
16 120
25 027
34 477
47 760
60 821
74 936
90 996
105 622
118 503
134 734

32 740
64 256
95 359
128 432
158 910
187 998
219 781
250 915
279 196
305 657
333 648
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Bilaga 2 Genomförandeplanens objekt
Sammanställning av ekonomi, kostnader för gatu- och parkverksamheten och kostnader/intäkter för
mark- och exploateringsverksamheten samt nettokostnad för Västvatten AB.
Inga nya kommunala projekt är uppstartade vilket innebär att nedanstående sammanställning inte är uppdaterad.
Uppdatering sker inom ordinarie ekonomiska uppföljning för respektive projekt.
Genomförandeplan bostäder

GP 2020

3,4

2018

2019

2020

10,0

20,2

10,0

0,5

4,5

0,5

4,5

MEX senare

Mex 2020

0,4

2017

MEX 2019

GP 2019

2016

MEX 2019

2020

MEX 2018

2020

MEX 2017

2019

MEX 2016

2019

MEX hittills

2018

MEX 2019

När kommer de faktiska intäkterna

2018

GP 2018

2017

MEX 2018

2017

GP 2017

2016

MEX 2017

2016

GP 2016

MEX hittills

VA netto

Exploatör

Lgh tot

Ekonomi

MEX 2016

När kommer de faktiska kostnaderna

VA
Objekt

Flerårsplan 2019-2021 med sammanställd budget 2019

A Bostadsprojekt, pågående 2016
A1 Traditionella småhusområden med inslag av lägenheter
Sundstrand E2, A

78 K

Sundstrand E1, C

74 KP

0,0

Sundstrand E2, B
Dalahöjdsvägen

40 KP
18 P

0,0
1,3

Totalt A1

210

A2 Traditionella flerfamiljshus

-0,8

0,5

Utsiktsvägen

40 KP
36 KP
16 KP

0,0
0,0
0,0

Kvarteret Sundberg
Kv Facklan E 2-3

80 U
80 KP

0,0
0,5

Hälle Lider
Kurveröd centr

0,4

0,4

17,2

17,2

31,0

0,0

31,0

3,8

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,4

3,4

11,0

29,2

10,0

0,3

3,0

0,0

0,2
3,4
1,8

1,6

0,8

20,0

0,0

20,0
0,0

10,0
0,0

0,0

0,8

7,4

0,0

Totalt A2

252

0,5

0,0

0,0

1,0

0,0

0,8

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

3,0

0,8

12,8

1,6

0,0

4,4

4,4

Summa kategori A

462

0,9

0,4

17,2

1,0

31,0

0,8

3,8

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

6,4

11,8

42,0

11,6

0,0

24,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

B Bostadsprojekt med antagen dpl som 2016 inte påbörjats
B1 Traditionella småhusområden med inslag av lägenheter
Kissleberg 1:4
Överby 1:31
Åh 1:20
Totalt B1

40 P
40 P
20 P
108

-3,5
3,8
-0,8
-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
-0,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3,2
3,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0

3,4
0,1
0,5
4,0
4

0,0

B2 Traditionella flerfamiljshus
Totalt B2
Summa kategori B

0
108

0,0

0,0
0,0

4,8

0,0

0,0

0,0
5

0,0
0

0,0
0

C Bostadsprojekt under utredning, detaljplaneläggning mm
C1 Traditionella småhusområden med inslag av lägenheter
Tuvullsvägen

23 K

Totalt C1

23

C2 Traditionella flerfamiljshus
Sunningebergen
Tjöstelsröd 1:14
Skälläckeröd 1:12
Bergsgården
Totalt C2
Summa kategori C

Totalt A+B+C

270
30
20
60
380
403

973

4,8
0,0

K
KU
KP
P

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0
0,5

4,8

0,5

0,5

0,1
0,0
0

0,1
0

0,4 17,3

0,0
0

0,5
1

0,0
0

1,0 31,5

0,8

0,5
5

0,0
0

0,5
1

0,0
0

0,0
0

0,0
0

0,0
0

9,1 20,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,7

1,1
1,1
1

6,4 19,0 43,1 16,4

0,0 24,4

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna genomförandeplanen för planperioden 2019-2021 som
underlag till budgetdialog 2019-2021 med tillägget att Skarsjövallen ska läggas in i planen.
(KS2017/00803)
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

§ 192

Dnr KS 2019/00397

Klimatanpassning - skyddsnivå för översvämningsskydd
Sammanfattning
I projektet Kajpromenad med översvämningsskydd som samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat med är målet att skydda staden mot vatten samtidigt som en attraktiv
kajpromenad ska byggas.
En av förutsättningarna för översvämningsskyddet är att fastställa hur högt skyddet
behöver vara. Tidigare förstudie visar på att skyddet behöver vara + 2,61 meter över
havet utifrån havsnivåökningen som förutses ha skett år 2100. Skyddet ska sedan vara
påbyggnadsbart till+ 3,70 meter över havet.
Ett översvämningsskydd har, som regel, en teknisk livslängd på ca 100 år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är osäker till att det är samhällsekonomiskt försvarbart
att bygga för höjder vi, i dag, ser att vi eventuellt uppnår om 80 år då den tekniska
livslängden börjar närma sig sitt slut. Med anledning av det har projekt Kajpromenad
med översvämningsskydd beställt ett PM av Sweco gällande framtida ökade havsnivåer
för Byfjorden där underlag från SMHI samt senaste rön från Länsstyrelsen i Västra
Götaland och MSB beaktats. "PM-Översvämningsskydd i Uddevalla" visar på relativt
jämn havsnivåökning fram till år 2070 men osäkerheten ökar kraftigt mot slutet av
seklet.
Med anledning av den stora osäkerheten av klimatutvecklingen landar
samhällsbyggnadsförvaltningen därför i slutsatsen att Uddevalla kommun bör ändra
inriktning och planera att bygga för år 2070 och höjden + 2,30 meter över havet och
samtidigt förbereda för år 2100 med höjden + 2,80 meter över havet men inte bygga det
fullt ut 80 år i förväg.
Att bygga ett skydd som skapar barriärer mellan staden och vattnet är inte förenligt med
projektets uppdrag om att bygga en attraktiv kajpromenad samtidigt som det är mer
samhällsekonomiskt riktigt att göra rätt sak i rätt tid utifrån de kända förutsättningar
som är fastställda.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2019-04-25 § 172
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04
PM- Översvämningsskydd Uddevalla
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Uddevalla kommun ska planera att bygga översvämningsskydd för år 2070 och
höjden + 2,30 meter över havet med förberedelse för år 2100 och höjden+ 2,80 meter
över havet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

Forts. § 192
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-08-30
Cecilia Sandberg (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
2019-08-12

Handläggare

Översiktsplanerare Amanda Windeman
Telefon 0522- 69 73 27
amanda.windeman@uddevalla.se

Klimatanpassning - skyddsnivå för översvämningsskydd
Sammanfattning

I projektet Kajpromenad med översvämningsskydd som samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat med är målet att skydda staden mot vatten samtidigt som en attraktiv
kajpromenad ska byggas.
En av förutsättningarna för översvämningsskyddet är att fastställa hur högt skyddet
behöver vara. Tidigare förstudie visar på att skyddet behöver vara + 2,61 meter över
havet utifrån havsnivåökningen som förutses ha skett år 2100. Skyddet ska sedan vara
påbyggnadsbart till+ 3,70 meter över havet.
Ett översvämningsskydd har, som regel, en teknisk livslängd på ca 100 år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är osäker till att det är samhällsekonomiskt försvarbart
att bygga för höjder vi, i dag, ser att vi eventuellt uppnår om 80 år då den tekniska
livslängden börjar närma sig sitt slut. Med anledning av det har projekt Kajpromenad
med översvämningsskydd beställt ett PM av Sweco gällande framtida ökade havsnivåer
för Byfjorden där underlag från SMHI samt senaste rön från Länsstyrelsen i Västra
Götaland och MSB beaktats. "PM-Översvämningsskydd i Uddevalla" visar på relativt
jämn havsnivåökning fram till år 2070 men osäkerheten ökar kraftigt mot slutet av
seklet.
Med anledning av den stora osäkerheten av klimatutvecklingen landar
samhällsbyggnadsförvaltningen därför i slutsatsen att Uddevalla kommun bör ändra
inriktning och planera att bygga för år 2070 och höjden + 2,30 meter över havet och
samtidigt förbereda för år 2100 med höjden + 2,80 meter över havet men inte bygga det
fullt ut 80 år i förväg.
Att bygga ett skydd som skapar barriärer mellan staden och vattnet är inte förenligt med
projektets uppdrag om att bygga en attraktiv kajpromenad samtidigt som det är mer
samhällsekonomiskt riktigt att göra rätt sak i rätt tid utifrån de kända förutsättningar
som är fastställda.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04
PM- Översvämningsskydd Uddevalla

Dnr KS

2019/00397

Tjänsteskrivelse
2019-08-12

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att Uddevalla kommun ska planera att bygga översvämningsskydd för år 2070 och
höjden + 2,30 meter över havet med förberedelse för år 2100 och höjden+ 2,80 meter
över havet.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Amanda Windeman
Översiktsplanerare

2(2)
Dnr KS 2019/00397

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden
17
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§ 172

Dnr SBN 2019/00268

Klimatanpassning - skyddsnivå för översvämningsskydd
Sammanfattning
I projektet Kajpromenad med översvämningsskydd är målet att skydda staden mot
vatten samtidigt som en attraktiv kajpromenad ska byggas.

En av förutsättningarna för översvämningsskyddet är att fastställa hur högt skyddet
behöver vara. Tidigare förstudie visar på att skyddet behöver vara + 2,61 meter över
havet utifrån havsnivåökningen som förutses ha skett år 2100. Skyddet ska sedan vara
påbyggnadsbart till + 3, 70 meter över havet.
Ett översvämningsskydd har, som regel, en teknisk livslängd på ca 100 år.
Förvaltningen är osäker till att det är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga för
höjder vi, i dag, ser att vi eventuellt uppnår om 80 år då den tekniska livslängden börjar
närma sig sitt slut. Med anledning av det har projekt Kajpromenad med
översvämningsskydd beställt ett PM av Sweco gällande framtida ökade havsnivåer för
Bytjorden där underlag från SMHI samt senaste rön från Länsstyrelsen i Västra
Götaland och MSB beaktats. "PM- Översvämningsskydd i Uddevalla" visar på relativt
jämn havsnivåökning fram till år 2070 men osäkerheten ökar kraftigt mot slutet av
seklet.
Med anledning av den stora osäkerheten av klimatutvecklingen landar förvaltningen
därför i slutsatsen att Uddevalla kommun bör ändra inriktning och planera att bygga för
år 2070 och höjden+ 2,30 meter över havet och samtidigt förbereda för år 2100 med
höjden+ 2,80 meter över havet men inte bygga det fullt ut 80 år i förväg.
Att bygga ett skydd som skapar barriärer mellan staden och vattnet är inte förenligt med
projektets uppdrag om att bygga en attraktiv kajpromenad samtidigt som det är mer
samhällsekonomiskt riktigt att göra rätt sak i rätt tid utifrån de kända förutsättningar
som är fastställda.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04
PM- Översvämningsskydd Uddevalla
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att Uddevalla kommun ska planera att bygga
översvämningsskydd för år 2070 och höjden + 2,30 meter över havet med förberedelse
för år 2100 och höjden + 2,80 meter över havet.
Vid protokollet
Ola Löfgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

r

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-25

Justerat 2019-04-30
Mikael taxäng
Kent Andreasson

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-30 intygar
OlaLöfgren
Expedierat 2019-05-06

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)

Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnad

Dnr SBN 2019/00268

2019-04-04

UDDEVALLA KOMMUN
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

Handläggare

Projektledare Christine Gunnarsson
Telefon 0522-69 64 91
christine.gunnarsson@uddevalla.se

2019 -05- o7
Diarienr

Klimatanpassning - skyddsnivå för översvämningsskydd
Sammanfattning

I projektet Kajpromenad med översvämningsskydd är målet att skydda staden mot
vatten samtidigt som en attraktiv kajpromenad ska byggas.
En av förutsättningarna för översvämningsskyddet är att fastställa hur högt skyddet
behöver vara. Tidigare förstudie visar på att skyddet behöver vara + 2,61 meter över
havet utifrån havsnivåökningen som förutses ha skett år 2100. Skyddet ska sedan vara
påbyggnadsbart till+ 3,70 meter över havet.
Ett översvämningsskydd har, som regel, en teknisk livslängd på ca 100 år.
Förvaltningen är osäker till att det är samhällsekonomiskt försvarbart att bygga för
höjder vi, i dag, ser att vi eventuellt uppnår om 80 år då den tekniska livslängden börjar
närma sig sitt slut. Med anledning av det har projekt Kajpromenad med
översvämningsskydd beställt ett PM av Sweco gällande framtida ökade havsnivåer för
Bytjorden där underlag från SMHI samt senaste rön från Länsstyrelsen i Västra
Götaland och MSB beaktats. "PM- Översvämningsskydd i Uddevalla" visar på relativt
jämn havsnivåökning fram till år 2070 men osäkerheten ökar kraftigt mot slutet av
seklet.
Med anledning av den stora osäkerheten av klimatutvecklingen landar förvaltningen
därfOr i slutsatsen att Uddevalla kommun bör ändra inriktning och planera att bygga för
år 2070 och höjden+ 2,30 meter över havet och samtidigt fOrbereda för år 2100 med
höjden + 2,80 meter över havet men inte bygga det fullt ut 80 år i förväg.
Att bygga ett skydd som skapar barriärer mellan staden och vattnet är inte förenligt med
projektets uppdrag om att bygga en attraktiv kajpromenad samtidigt som det är mer
samhällsekonomiskt riktigt att göra rätt sak i rätt tid utifrån de kända förutsättningar
som är fastställda.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-04
PM- Översvämningsskydd Uddevalla

Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad

2019-04-04

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att Uddevalla kommun ska planera att bygga
översvämningsskydd för år 2070 och höjden + 2,30 meter över havet med förberedelse
för år 2100 och höjden+ 2,80 meter över havet.

Carina Johansson
Förvaltningschef

Expediera till
Kommunfullmäktige

Christine Gunnarsson
Projektledare
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Sammanfattning - huvudinriktning för klimatanpassning av
översvärn ningsskydd
Syftet med detta PM är att redovisa mål och strategi för klimatanpassning av ett
översvämningsskydd utmed Bytjorden samt ge rekommendationer för hur risken för
översvämning ska minimeras i framtiden . Huvudsyftet med översvämningsskyddet är att
skydda befintlig bebyggelse samt göra marken bakom skyddet lämplig för kommande
nyexploatering.
skyddsnivån ska i första hand bedömas utifrån gällande vetenskapliga kunskapsläge och
ska beräknas vara tillräcklig ca 50 år fram i tiden, dvs. fram till år 2070. Detta baserat på
ett klimatscenario som innebär en pessimistisk syn på utvecklingen, vilket alltså
representerar en högre framtida möjlig högvattennivå i Bytjorden än den som anses vara
mest trolig. Därmed skapas redan idag förutsättningar för ett mera långsiktigt skydd.
För att säkerställa att skyddsnivån hamnar på den säkra sidan ska därför ett värsta
scenario kring klimatutvecklingen tillämpas för utsläpp av växthusgaser. Detta motsvaras
av RCP 8.5, vilket innebär fortsatta höga utsläpp av koldioxid , även på lång sikt. l det
fortsatta arbetet med klimatanpassning är det emellertid viktigt att fortlöpande följa den
vetenskapliga utvecklingen och justera anpassningsarbetet när nya resultat från
klimatforskningen blir offentliggjorda.
översvämningsskyddet kommer emellertid efter 2070 och fram emot 21 00 att ytterligare
behöva nivåanpassas för en högre skyddsnivå för att ge tillräckligt skydd till år 2100. Med
tanke på att skyddsnivån utgår från ett värsta klimatscenario är det emellertid fullt möjligt
att den i dagsläget föreslagna, första skyddsnivån, kan vara tillräcklig längre än 50 år
fram i tiden, dvs. hålla längre än till år 2070.
Som underlag för klimatanpassningsarbetet redovisas i detta PM en sammanställning av
senaste fakta inom området, inklusive nödvändiga analyser för att kunna ge
rekommendation för val av lämplig skyddsnivå, både på medellång och på lång sikt.
Med medellång sikt menas i detta fall fram till år 2070 och lång sikt fram till år 2100.
Detta är samma tillvägagångssätt som Göteborgs Stad tillämpar i sin anpassningsstrategi
för höga havsnivåer.
Klimatanpassning av översvämningsskyddet ska ske utifrån en väldefinierad
systemförståelse så att risken för negativa följdeffekter kan undvikas, såsom t. ex.
påverkan av förhöjda grundvattennivåer och instängda ansamlingar av ytvatten bakom
skydden i samband med kraftig nederbörd.
Vid planeringen av översvämningsskydden ska hänsyn främst tas till följande risker:
• Framtida högvatten i Bytjorden
• Framtida höga flöden i Bäveån
• Framtida skyfall
När det gäller att möta hotet med en stigande havsvattennivå för bebyggelseområdet i
anslutning till Bytjorden ska strategin vara en fortlöpande anpassning till förhöjd
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havsvattennivå, dvs. anpassning efter hand. Med detta menas att en klimatanpassningsstrategi ska tillämpas, som är uppdelad på medellång sikt (fram till år 2070) och på lång
sikt (fram till år 2100).
Det kritiska händelseförloppet mellan dessa båda klimatanpassningsnivåer ska
definieras, som när översvämningsskyddet inte ger ett betryggande skydd utan måste
kompletteras med ett påbyggnadsbart skydd.
Val av dimensionerande händelse anger vilken ambitionsnivå, som sätts på klimatanpassningen av översvämningsskydden. Detta bygger i huvudsak på en samlad
bedömning av gällande myndighetsanvisningar och tillämpningar inom området. l detta
fall har den dimensionerande händelsen för högvatten i Byfjorden och höga flöden i
Bäveån bestämts till en 200 års händelse, vilket ligger helt i linje med de anvisningar som
Länsstyrelsen förespråkar i rapporten "Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i
översvämningshotade områden".
Det är högsta beräknade högvatten i Byfjorden, dvs. påverkan från ett stigande hav, som
är dimensioneringsgrundande för bestämning av skyddsnivån för översvämningsskyddet.
Flödet från Bäveån (200-årsflödet) har ringa påverkan på nivåutvecklingen utmed det
planerade översvämningsskyddet.
Förslag till klimatanpassningsnivå för översvämningsskyddet redovisas nedan;

P!J medelfång sikt (fram till år 2070) anpassas heigvattenskvddet i anslutning till kajerna
för en verkningsfull skyddsnivå motsvarande. som lt:Jgst en nivå på + 2.3 m.ö.h.
(RH2000).
Detta högvattenskydd planeras så att det på lång sikt (fram emot 21 00) är möjligt att
ytterligare nivåanpassa, då kunskapen om klimatpåverkan kommer att öka under tid.
Därför ska högvattenskyddet utformas med möjlighet till förändrings-/ eller påbyggnadsbarhet

Med dagens kunskapsltiqe föresfås en effektfull skyddsnivå på lång sikt (fram till år 2100}
som ltigst på + 2,8 m.ö. h. (RH2000).
Detta motsvarar en nivå för högsta beräknade havsvattenstånd för år 2100. Högsta
beräknade havsvattenstånd är ett värde definierat utifrån en metodik, som tagits fram
inom SMHI:s senaste havsnivåprojekt
När det gäller klimatanpassning av planområdena bakom översvämningsskyddet, så ska
val av dimensionerande händelse vara ett så kallat skyfall vilket avses vara ett
klimatanpassat 100-årsregn. Detta grundas i huvudsak på Länsstyrelsen senaste
rekommendation och faktablad, "Fakta 2018:5, Rekommendationer för hantering av
översvämning till följd av skyfall -stöd i fysisk planering" där de bl. a. beskriver hur risken
för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bland annat att ny bebyggelse ska planeras så att den inte
tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett klimatanpassat 100årsregn. Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplanen och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas och samhällsviktig verksamhet ska ges en
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högre säkerhetsnivå och planeras så att fu nktionen kan upprätthållas vid en översvämning. Framkomligheten till och från planområdet ska också bedömas och ska vid behov
säkerställas.
Sammanfattat kan sägas att det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier
och klimatanpassningsåtgärder för att främst förhindra, men även mildra konsekvenserna
av översvämningar. Resurserna är dock begränsade och prioriteringar av de mest
nödvändiga åtgärdsinsatserna måste därför göras. Detta är ett viktigt underlag för
prioritering av samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är främst
att undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för denna samhällsekonomiska konsekvensanalys föreslås att en kostnads-nyttoanalys (KNA) tillämpas . Speciellt
föreslås denna analys genomföras i samband med planering av översvämningsskyddets
utformning samt inför planering och genomförandet av kommande nyexploateringar
bakom översvämninsskyddet. Om resultatet från KNA analysen visar att det för vissa
områden utmed Bytjorden kan vara ekonomiskt fördelaktigt att redan i dagsläget
klimatanpassa för den högre skyddsnivån, bör denna skyddsåtgärd genomföras direkt.
l ett pågående Naturvårdsverksprojekt, "Systemlösningar för utveckling av klimatanpassning av det kustnära samhället " där Uddevalla kommun bidrar med sin kunskap, ligger
fokus på att uppnå en långsiktig hållbar klimatanpassning av kustsamhället För att kunna
uppnå detta krävs lösningar som tar hänsyn till samtliga klimatfaktorer som påverkar
samhället negativt (t.ex. översvämningar), på olika sätt, vad vi har kallat multifunktionella
systemlösningar. Detta, samtidigt som de naturliga förutsättningarna beaktas och andra
samhällsvärden (t.ex. rekreation , kultur- och naturvärden) samt ekosystemtjänster
tillgodoses. Det föreslås därför att detta tillvägagångssätt även tillämpas i samband med
planering av utförandet av översvämningsskyddet och de planområden som ligger i direkt
anslutning till översvämningsskydden . Genomförandet av denna analys föreslås ske med
hjälp av en s.k. multi-kriterieanalys (MKA), där även andra aspekter utöver de
ekonomiska, såsom lokala, sociala och miljömässiga kriterier då vägs in .
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1

Bakgrund
Sweco har fått i uppdrag av Uddevalla kommun att skriva ett underlagsdokument för
klimatanpassning av de planerade översvämningsskydden utmed Bäveåns utlopp i
Bytjorden med avseende på havsnivåer i Byfjorden, skyfall och flöden i Bäveån.
Föreliggande rapport har utarbetats av Mats Andreasson (Sweco). Lars Rosen (Sweco)
har formulerat avsnittet om kostnads-nyttonalys och multikriterieanalys och Signild
Nerheim (SM Hl) har tagit fram underlag om framtida ökande havsnivåer för Byfjorden.
Under arbetet med denna rapport har senaste rön från myndigheter beaktats, bl. a. från
MSB, Länsstyrelsen i Västra Götaland och SMHI.
Inledningsvis görs vissa förtydliganden rörande begreppen konsekvensklasser och
översvämningszoner samt återkomsttid och sannolikhet, klimatanpassning samt kostnadnyttaanalys och multikriterieanalys. Därefter redovisas kortfattat hur klimatanpassningen
hittills skett med avseende på: 1) Havsnivåer 2) Skyfall 3) Flöden i vattendrag. Vart och
ett av dessa kapitel avslutas med rekommendationer för hur klimatanpassningen av
översvämningsskydden ska ske.

1.1

Konsekvensklassning och översvämningszoner
Vid dimensionering av säkerheten för infrastruktur och samhällsbyggande är det lämpligt
att tillämpa konsekvensklassning. Vi föreslår att konsekvensklassning ska tillämpas för
skydd av befintlig och planerad bebyggelse vad avser skydd mot höga havsnivåer i
Byfjorden, skyfall och höga flöden i Bäveån. Detta innebär att konsekvensklassning ska
formuleras och dimensioneringskriterier ska tas fram. Även tidshorisonten ska
bestämmas, dvs. när i framtiden måste en verksam skyddsåtgärd vara på plats.
Användandet av översvämningszoner är ett alternativt sätt att differentiera kraven på en
skyddsanläggning efter konsekvenserna av en extrem händelse. l rapporten "Stigande
vatten- en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden" utgiven av
länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län (2011) redovisas hur begreppet
översvämningszoner kan tillämpas i den fysiska planeringen. Av Figur 1 nedan framgår
exempelvis att man rekommenderar användandet av begreppet beräknat högsta
högvattenscenario i kombination med olika säkerhetsmarginaler.
l handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna eftersom kunskap
och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram. Därför
presenteras de aktuella planeringsnivåerna i de faktablad som länsstyrelserna
tillhandahåller. Nedan i Figur 2 och Figur 3 redovisas några exempel på detta.
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KUSTEN - Översvämningszoner enligt stigande vatten:
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Figur 1. Översvämningszoner i den fysiska planeringen enligt rapporten Stigande vatten- en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden från Länsstyrelserna i Västra
Götatands och Värmlands län (20 11 ).

KUSTEN - Framtida högvatten

(flH2000, m.ö.h.)
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Figur 2. Utdrag från Faktablad· KUSTEN (Version 2 O) Underlag till rapporten Stigande vatten - en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29)

6(23)

l PM- ÖVERSVÄMNINGSSKYDD UDDEVALLA
RAPPORT 2019-04-01

SWECO~

100-årsnivån är den nivån som beräknas uppstå i genomsnitt en gång per 100 år, högsta
högvatten 1 är i handboken definierad som denna nivå plus ett tillägg för vindens
påverkan. Denna effekt, vinduppstuvning, är inte en effekt som behöver beaktas överallt.
Generellt används ett tillägg på O, 1 m. Effekter av vågor är mycket beroende på
kortvariga episoder och land- och bottenstrukturer varför något allmänt påslag ej används
här. Havsnivåhöjningen bedöms vara 0,98 meter vilket är den högsta nivån i
uträkningarna enligt RCP8.5. Detta beskrivs utförligare i SMHI:s rapport "Uppdaterad
klimatanalys av havsvattenstånd i Västra Götalands län (SMHI rapporl Nr 2011-45) samt i
kapitel 2.1 "Förslag till kriterier för havsnivåer i Byfjorden".

KUSTEN - säkerhetsnivåer:
{ /U/2000, m.ö.h .)

Siikerl1etsuivå l

3,2
3,2
3,4

3,4

KUSTEN- zoner och planeringsnivåer:
{ 111/2000, ltl.ii.li.)

Zon3

Zc111 Z

M•llon hllgna M<J•arton och s~k•rh•Unlvd l

Mrllon sblftrhehmvå J
och 1

2,2 - 2,7

2,7 - 3,2

2,2-2,7

2,7-3,2

2,4 - 2,9
1,4 - 2,9

1,9 - 3,4
2,9 - 3,4

Zon 1

>3,2

Figur 3. Utdrag från Faktablad- KUSTEN (Version 2.0) Underlag till rapporten Stigande vatten
- en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Gäller för Västra Götalands län
(2014-12-29) .

Enligt uppgift från Länsstyrelsen så har SMHI räknat fram nya värden. Dessa redovisas
utförligare i SMHI:s rapport (Klimatologi Nr.45, 2017). Enligt Länsstyrelsen så skilde sig
inte värdena så mycket från deras tidigare rekommendationer, enligt "FaktabladKUSTEN (Version 2.0), så dessa gäller därför tills vidare.
SMHI har emellertid nyligen på uppdrag av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap) genomfört nya havsnivåberäkningar för Uddevalla, inklusive Bäveåns
mynning. Detta kommer att vara ett underlag för översvämningsdirektivets pågående
cykel. Resultat från dessa nya beräkningar redovisas utförligare under kapitel 2 och 3 i
detta dokument.

1 Observerat högsta högvatten kan vara högre än beräknat 100-årsnivå men kan också
vara lägre.
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1.2

Aterkomsttid och sannolikhet
Sannolikheten för att en händelse ska inträffa brukar beskrivas med händelsens
återkomsttid. Under denna tidsperiod inträffar eller överträffas händelsen i genomsnitt en
gång. Sannolikheten för att exempelvis en 100-årshändelse ska inträffa under ett enskilt
år är en procent, men eftersom man exponerar sig för risken under projektets livstid blir
den ackumulerade sannolikheten betydligt större. Sannolikheten för att en 100årshändelse inträffar åtminstone en gång under en 100-årsperiod är exempelvis hela 63
% (Se
Tabell1 nedan) .

Tabe/11 Tabell för ackumulerad risk. Sambandet mellan återkoms/tid, exponerad tid och
sannolikhet i procent

Återkomsttider
rabdlen visar den ackumulerade risken all en vtldersituation med en viss återkomsttid
inträffar umlcr en tidspenod.
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Klimatanpassning
Begreppet klimatanpassning används ofta i olika betydelser. l föreliggande dokument
avser begreppet anpassning till de förutsättningar som såväl ett nuvarande som ett
förändrat klimat skapar.
Under senare år har ett stort antal klimatanpassningsprojekt genomförts för olika
sektorer. Underlaget för anpassning till ett förändrat klimat har förbättrats genom
bland annat tillgång till detaljerade regionala klimatscenarier.
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Speciellt är de länsvisa klimatanalyser, som SM Hl tillhandahåller, relevanta vid
klimatanpassning (Klimatologi Nr.24, 2015) .
Frågan om anpassning till ett förändrat klimat är förhållandevis ny och kräver ett nytt
förhållningssätt i beslutsprocessen. Nya forskningsresultat kommer att tillkomma i
framtiden. Detta gör att det krävs en noga genomtänkt strategi när resultaten ska
tillämpas . Därvid bör man beakta frågan om vad som måste göras redan nu och vilka
frågor som kan skjutas på tills det vetenskapliga underlaget blir säkrare eller när i
framtiden en skyddsåtgärd definitivt måste genomföras. Osäkerheter kommer in på flera
nivåer i processen . Därför bör alternativa klimatscenarier, som beskriver höga respektive
mindre höga antaganden om framtidens utsläpp av växthusgaser, användas vid
analyserna. Dessutom bör resultat från fler än en klimatmodell användas. Detta är en
strategi som bland annat tillämpas av SMHI.

1.4

Hållbar och ekonomiskt försvarbar klimatanpassning
Det ligger i samhällets intresse att utforma effektiva strategier och åtgärder för att
förhindra och mildra konsekvenserna av översvämningar. Resurserna är dock
begränsade och prioriteringar av åtgärder måste därför göras. Ett viktigt underlag för
prioritering är samhällsekonomiska bedömningar av potentiella åtgärder. Syftet är då att
undersöka om en viss insats är samhällsekonomiskt lönsam och helst även analysera
vilka insatser som är mer lönsamma än andra. Som verktyg för samhällsekonomisk
konsekvensanalys används vanligen kostnads-nyttaanalys (KNA).
KNA bygger på en identifiering av de positiva och negativa konsekvenserna av ett projekt
i samhället och syftar till att jämföra dessa konsekvenser med varandra för att se om de
positiva konsekvenserna är större än de negativa eller tvärtom. Analysen görs genom att
de positiva effekterna (marginalnyttan) och de negativa effekterna (marginalkostnaderna)
värderas relativt ett referensalternativ . l en KNA uttrycks de olika konsekvenserna i
monetära enheter i så stor utsträckning som möjligt. Kostnads-nyttaanalys som metod
beskrivs i en mängd olika textböcker, vägledningar, vetenskapliga rapporter, artiklar och
utredningar, se exempelvis Trafikverket (2016), Boardman et al. (2011), Söderqvist et al.
(2014) och Söderqvist (2006) .
Med samhällsekonomiska termer menas närmare bestämt handlingsalternativens
konsekvenser för individers och företags välbefinnande (ibland även benämnt "välfärd").
Ökningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet utgör alternativets nyttar och
minskningar av välbefinnandet till följd av handlingsalternativet är alternativets kostnader,
se Figur 4 nedan.
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Ej möjliga att
uttrycka i
monetära enheter

Jämförelse av positiva och negativa samhällsekonomiska konsekvenser
Figur 4. Samhällsekonomiska konsekvenser i en kostnads-nyttoana/ys.

Det kriterium som vanligen används i en kostnads-nyttaanalys för vad som är bra eller
dåligt att göra är samhällsekonomisk lönsamhet. Samhällsekonomisk lönsamhet
kännetecknas av att summan av samtliga nyttorför alla berörda individer och företag
överstiger summan av samtliga kostnader för alla individer och företag .
l en samhällsekonomisk analys inkluderas både projektägarens (interna) och övriga
samhällets (externa) effekter, se Figur 5. En analys som omfattar endast projektägarens
effekter brukar benämnas projektekonomisk analys, men en fullständig
samhällsekonomisk analys ska omfatta också externa effekter.

Nyttor

Kostnader

.rn. f"'Vtt"t 1 Jiit·pr~jektn.Rl!roo 1111 ·

-

C1. Kostnader för projektägaren
till följd av åtgärden

MOd ~~~Säuten

_

BL Pu5itiv-flrlahl effek-t:
Pt~tlva st:(&ktar PA hlb.a

-

C2. Negativ extern effekt:
Negativa effekter på hälsa

·~

.

C3. Negativ extern effekt:
Negativa effekter på miljön
{ekosystemtjänster)

1

C4. Andra negativa externa
effekter

--

----

1(\1~ .I!Pfilt ili.e)(li}m. et~ekt~

· flo~ eff,lktM. ~ mtll')o
'•:(rsk·o'riymtuttfelttt~d

B+1.1\11w.a ~ltlvu extern~
~ff•1M•

Figur 5. Kategorier av nyttar och kostnader i en kostnads-nyttoanalys. Tack till Tore Söderqvist
(Anthesis Enveco) för inspiration till figur.
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Kostnads-nytto-analyser utgör ett direkt stöd för beslut rörande dels val av skyddsåtgärd
och utformning , dels för att illustrera de samhällsekonomiska konsekvenserna i samband
med höga flöden och/eller kraftig nederbörd. Kostnads-nyttoanalyser utgör också ett
viktigt underlag för att belysa de samhällsekonomiska effekterna av översvämningar och
översvämningsskydd i enlighet med Förordningen om översvämningsrisker (SFS
2009:956), vilket utgår från EUs översvämningsdirektiv, samt Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS
2013:1).
En KNA måste kompletteras med andra slags analyser för att beslutsunderlaget ska bli
heltäckande. Viktigt är att göra en analys av fördelningseffekter, vilken visar hur nyttor
och kostnader fördelar sig på olika grupper/branscher/sektorer i samhället. Andra typer av
analyser kan också vara nödvändiga, eftersom det endast är i undantagsfall som det går
att uttrycka alla identifierade positiva och negativa effekter i monetära enheter. Om
kriteriet för samhällsekonomisk lönsamhet är uppfyllt eller inte kan ofta endast delvis
utvärderas genom en jämförelse av monetära mått. l jämförelsen måste även de
samhällsekonomiska konsekvenser som inte har mätts i monetära termer vägas in, se
Figur 4. l en KNA behöver därför effekter som inte värderats i ekonomiska termer
beskrivas kvalitativt och åtföljas av en bedömning av i vilken grad de skulle kunna
påverka utfallet i analysen.
Åtgärder för klimatanpassning kan också medföra effekter som inte är möjliga eller
lämpliga att mäta i ekonomiska termer. En del åtgärder kommer att innebära synliga
förändringar i stadsmiljön exempelvis i form av invallningskonstruktioner, grönytor, öppna
kanaler, dammar, etc. Dessa åtgärder kan också komma att påverka människor på olika
vis och drabba/gynna olika grupper i samhället på olika sätt. Åtgärder kan exempelvis
leda till ökad eller minskad rättvisa, ökad eller minskad tillgänglighet till olika funktioner
samt ökad eller minskad tillgång till kulturvärden. Åtgärder kan också påverka funktioner i
miljön som inte påverkar människors möjligheter att dra nytta av miljön
(ekosystemtjänster). Ett exempel är värdet av att bevara ett vattendrags naturliga lopp,
oaktat, den nytta människan har av detta. Sådana inneboende miljövärden låter sig inte
värderas ekonomiskt.
För att åstadkomma en bredare och mera komplett hållbarhetsanalys behöver därför den
samhällsekonomiska analysen kompletteras . Olika positiva och negativa effekter av
dessa åtgärder för klimatanpassning behöver vägas in i för att få relevanta
beslutsunderlag kring vilka åtgärder som är lämpligast och mest hållbara att utföra.
Den samhällsekonomiska analysen kan då kompletterats med bedömningar av sociala
och miljömässiga effekter för att åstadkomma en hållbarhetsanalys i enlighet med de
grundläggande principer för hållbar utveckling som ursprungligen beskrevs i Brundtlandrapporten Vår gemensamma framtid (World Commission on Environment and
Development, 1987). Analysen kommer härvid att omfatta en ekonomisk, en social och
en miljömässig analys som kan integreras till en sammantagen hållbarhetsanalys. Ett sätt
att göra detta är att tillämpa s.k. multi-kriterieanalys (MKA) , se exempelvis Rosen m fl.
(2015).
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l en multi-kriterieanalys utvärderas hur olika handlingsalternativ eller projekt presterar
med avseende på en uppsättning kriterier. Dessa kriterier bör förankras väl bland de
intressenter som kan påverkas av besluten. En multi-kriterieanalys möjliggör att
kvantitativdata och kvalitativa bedömningar kan integreras till en sammantagen analys.
Det finns ett flertal olika metoder och tekniker för multi-kriterieanalys. Övergripande
beskrivningar av dessa metoder ges exempelvis av DCLG (2009).
En MKA bör inkludera följande steg:
•

Etablera kontext. Vad är analysens målsättning och vilka är intressenterna?

•

Identifiera alternativ som ska analyseras .

•

Identifiera kriterier mot vilka alternativen ska bedömas.

•

Bedöm de förväntade effekterna (prestanda) av respektive alternativ mot de
uppställda kriterierna.

•

Tilldela vikter (betydelse) för respektive kriterium.

•

Kombinera vikter och effekter för varje alternativ för att få ett sammanvägt värde.

•

Utvärdera resultaten.

•

Genomför känslighetsanalys .

Bedömningarna av ingående kriterier vägs således samman till en slutlig bedömning .
Denna sammanvägning kan göras på olika sätt, exempelvis genom poängsättningssystem. Förfarandet innebär att användaren/beslutsfattaren tvingas att öppet redovisa hur
de olika kriterierna hanterats. MKA är därför ett viktigt verktyg för att ge stöd och struktur
vid sammanvägning av ekonomiska effekter med andra viktiga faktorer i syfte att
åstadkomma en hållbar klimatanpassning.
Syftet med MKA är således i detta sammanhang att kunna genomföra en bredare och
mera fullständig hållbarhetsbedömning av åtgärdsalternativen än vad som är fallet med
kostnads-nyttoanalysen . Genom MKA:n kan lokala sociala och miljömässiga effekter som
inte enkelt kan värderas i pengar, såsom kulturvärden, tillgänglighet, effekter kopplade till
olika miljömål, etc, inkluderas. Göteborgs Stad har utarbetat en metod för
hållbarhetsbedömning av klimatanpassningsåtgärder (se ex Rosen och Nimmermark,
2018). Kriterier för hållbarhetsbedömningar har valts i enlighet med stadens övriga
hållbarhetsarbete.
Ett exempel på redovisning av hållbarhetsbedömning med den metod som utvecklats för
Göteborgs Stad (FioodMan, se Rosen och Nimmermark, 2018) ges i Figur 6. Resultaten
från hållbarhetsanalysen redovisas grafiskt, uppdelat på de tre hållbarhetsdimensionerna.
Miljömässiga och sociala effekter utvärderas genom poängsättning och viktning av valda
kriterier. Ekonomiska effekter utvärderas genom kostnads-nyttoanalys . Den
sammantagna hållbarhetsbedömningen uttrycks i form av ett normerat hållbarhetsindex
som kan variera mellan -100 och +100, där negativa värden uttrycker en försämring ur

12(23)

l

PM- OVERSVÄMNINGSSKYDD UDDEVALLA
RAPPORT 2019-04-01

SWECO~

hållbarhetssynpunkt och positiva värden en förbättring relativt den situation som råder
innan klimatanpassningsåtgärderna genomförs .
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Figur 6. Exempel redovisning av klimatanpassningsåtgärders hållbarhet i FloodMan.

2

Havsnivåer i Bytjorden
Frågan om extrema och framtida stigande havsnivåer är ständigt aktuell, inte minst på
grund av samhällsbyggande i havsnära områden och den pågående globala
uppvärmningen.
För att beräkna extremvärden av havsnivåerna i dagens klimat så har hittills
förhållandevis enkel frekvensanalys tillämpats i de flesta fall. Existerande dataseriers
begränsade längd gör att de nivåer som då räknas fram har en återkomsttid av längst ca
200 år. För närvarande pågår emellertid ett kontinuerligt utvecklingsarbete vid SM Hl
gällande förändrade havsnivåer. Det senaste arbetet har varit att kombinera de mest
extrema uppmätta nivåförändringarna orsakade av oväder på en given plats, med ett
extremt ogynnsamt utgångsläge i form av havsnivån innan stormen inträffar. Nivåer som
tagits fram med den nya metodiken ligger i medel flera dm högre än de nivåer som
beräknas med konventionell extremvärdesanalys. Dessa nivåer har räknats fram för
relativt öppen kust där det finns långa mätserier, och antas ha en mycket låg sannolikhet
som inte kunnat kvantifieras än. l vikar, fjordar och områden där topografiska effekter kan
komma att påverka vattennivåerna behövs emellertid alltid kompletterande studier.
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2.1

Förslag till kriterier för havsnivåer i Bytjorden
Vi föreslår att Uddevalla kommun tillämpar två skyddsnivåer för översvämningsskydd när
det gäller klimatanpassning förhavsnivåer i Byfjorden. Dessa skyddsnivåer ska kopplas
mot en vald framtid. Den första skyddsnivån som ska anläggas ska skydda mot en
beräknad dimensionerad havsnivå år 2070 vid en 200-årshändelse på den aktuella
platsen. För den högre skyddsnivån föreslås att den planeras för dimensionerad havsnivå
år 2100 vid en 200-årshändelse på den aktuella platsen. Lokala topografiska effekter ska
beaktas för båda skyddsnivåerna. Den senare skyddsnivån bör emellertid i dagsläget
bestämmas inom ett visst spann av säkerhetsmarginal eftersom det i dagsläget finns en
stor osäkerhet, dvs. en stor variation i havsnivåhöjningen mot slutet av seklet. Se Figur 7
nedan som är hämtad från rapport IPCC AR5 (FN:s klimatpanel).
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Figur 7. Global havshöjning enligt IPCC AR5 utsläppsscenarier

l Figur 8 nedan visas den globala havsnivåhöjningen och i Figur 9 visas beräknade
havsnivåer, som tagits fram enligt senaste metod ik av SMHI för att beräkna förhållandena
vid en 100-årshändelse i Uddevalla, (SMHI, PM "Havsvattenstånd med 100 års
återkomsttid i framtida klimat vid Uddevalla", dat. 2019-01-14).
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Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i ett framtida klimat har tagits fram genom att
den beräknade 100 årshändelsen i dagens klimat överlagras det förändrade globala
medelvattenståndet, justerat för landhöjningen på den aktuella platsen. Den avvägda
landhöjningen vid Uddevalla är ca 0,37 cm/år. l beräkningen har observationer från
Uddevalla använts för att hitta ett samband mellan Uddevalla och den längre
observationsserien från Smögen.
l denna analys har osäkerheten från återkomstvärdet kombinerats med osäkerheten från
klimatscenarierna. Medianvärdet av den globala medelvattenytans höjning enligt RCP8.5
med medföljande konfidensintervall visas i Figur 8 nedan. Konfidensintervallet ökar
kraftigt mot slutet på seklet vilket visar att osäkerheten ökar med tiden.
Tabell J . .\Jedhm1·ärde1 m· ci<m globalamcdeh·aflen)'tans hiJiningtimll !iii år :!020. 1050, 1070 och
:! J 00. Värdena .m ges i cm relath·f referemperioden J 986-2005 för klim.Jtscenariol RCPS.5. S!ffronw

inom poreules· anger 5-95 percenliler llrifi·ån de bo komliggmule mode/lre.sl/l!Men. Käl/o Cl111rch et al ..
1013.

havsnivåhöjning
Figur B. Beräknad global havsnivåhöjning i cm för åren 2020, 2050, 2070 och 2100.

Nedan redovisas beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i ett framtida klimat
vid Uddevalla. Havsvattenstånd med 100 års återkomsttid redovisas för åren 2020, 2050,
2070 och 2100. Nivåerna för ett framtida klimat baseras på den globala medelvattenytans
höjning enligt klimatscenariot RCP8.5 (medianvärdet). Värdena inom parantes anger 95
% konfidensintervall.
För framtida klimat inkluderar det angivna konfidensintervallet osäkerheten i framtida
medelvattenstånd för RCP8.5, osäkerheten av det beräknade återkomstvärdet samt
osäkerheten i mätningarna.
Vid beräkningen av konfidensintervallet har det antagits att det är 66 % sannolikhet att
det framtida medelvattenståndet ligger inom det angivna intervallet för valt klimatscenario.
Därtill antas en normalfördelning.
Tabell 2. Hm•sw/ltensrämlmed l 00 ån· å!erkomsrticl i dagms 1101 SJ och Jimu/idens klimal 11020,
2050, JO?O och 21 00! , Värdena anges i cm i höjdsystemet RHJOOO och bas cm s· pc\ ob.~en·eml
1'alrenständ 1·id Smögenji·ån perioden J911-JOJ .:, anpasmt !iii Udde1·a/lo. Ninlenw.fiir ertfi'amticla
klimot base/'{/S på klimoisce>wrior RCP8.5. Värdena inom parentes ,mger 95 ~o ko11fidensinten•all.

återkomstnivå
Figur 9. Beräknat havsvattenstånd med 100 års återkomsttid i cm för åren 2020, 2050, 2070 och
2100.
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l nedanstående figur 1O redovisas ett utdrag från senaste beräkningar av framtida
extremvattenstånd i Uddevalla . SM Hl har genomfört beräkningarna på uppdrag av MSB.
lkl ii klliilk: all'rkomst\ilrd..:n l hiijd sys t~nu: t Rl12llll0 l'li r ar :!l tJO lllklliSI VC l<llldhöjmng
1 l ahcll l
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Figur 10. Extremvattenstånd i Uddevalla för år 2100. Beräkningar för 100 respektive 200 års
händelse samt högsta beräknade havsvattenstånd

l nedanstående figur 11 redovisas högsta beräknade havsvattenstånd i Uddevalla för år
2100, samt vilka bidrag som tillsammans ger högsta beräknade havsvattenstånd.
Pastema i beräkningen m· högsta berliknade ha\·syatteJhta nd ~ r 2100 anges i Tabell 4
nedan.
Högsta beräknade
havsvattenstånd
Högsta skattade nettohöjning
Uddevalla

169

SM Hl Klimatologi 45,
2017

Högsta vattenstånd före storm l
skagerrak

49

SMHI Klimatologi 45,
2017

Medelvattenstånd l RH2000 år 1995

3

SM Hl Klimatologi 41,
2017

Global havsn ivåhöj ning, 1995-2100
(övre perce ntll)

98

Church m.fl., 2013

Landhöjnlngseffekt, 1995-2100

-39

SM Hl Klimat ologi 41,
2017

TOTAL

l80

Tabell 4. Pustema i beräkningen m• högsta beräknade lw• ·.sraftells fnnd år l l 00. TOTAL iii •·årder
som ange1 i Tabell l. Högs ra berc'ilmade llm'Smttenstålld är ert l'iirde detiniwm uriji/mme/odik
som ragits.fi·mn i110111 SMHI:s lwv.min1proJel.7,

Figur 11 . Beräknat högsta högvattenstånd för år 2100 i Byfjorden.
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Nedan redovisas föreslagna klimatanpassningsnivåer för år 2070 samt för år 2100 .
Den dimensionerande händelsen för högvatten i Bytjorden föreslås utgå från en 200 års
händelse, vilket ligger helt i linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i
rapporten "Stigande vatten -en handbok för fysisk planering i översvämningshotade
områden".
Föreslagen skyddsnivå för år 2070. Skyddsnivån föreslås utgå från en 200 års händelse
som inkluderar vinduppstuvning och en extra säkerhetsmarginal. Då blir beräknad nivå
+ 2,3 m.ö.h. (en 100 års händelse enligt figur 9 är + 2,04 m + O, 1O m förhöjd nivå för en
200 års händelse enligt uppgift från SM Hl + inbyggd säkerhetsmarginal på O, 15 m).
Föreslagen förhöjd skyddsnivå för år 2100. Högsta beräknade vattenstånd år 2100 enligt
figur 1O och figur 11 ovan visar på en nödvändig skyddsnivå på + 2,8 m.ö.h. (enligt
SMHI:s senaste rapport, dat. 2018-11-26 "Extremvattenstånd i Uddevalla"). Delar av
resultaten kommer också att publiceras av MSB i deras arbete med översvämningsdirektivet under våren 2019.

3

Skyfall
Under senare år har frågan om skyfall aktualiserats genom ett flertal kostsamma
översvämningar i urbana miljöer, varav översvämningen i Köpenhamn den 2 juli 2011 är
mest uppmärksammad. Denna händelse har i allra högsta grad påverkat diskussionen
om skydd mot skyfall inom urbana stadskärnor. De kraftigaste skyfallen har ofta en
ganska begränsad utbredning och påverkar därför i första hand de lågt belägna delarna i
en stad .
Inom hårdgjorda stadsstrukturer finns i regel inte tillräckligt utrymme för att hantera det
ytvatten som avleds vid kraftig nederbörd, som skyfall. skyfallsfrågan är därmed en fråga
som kräver förvaltningsöverskridande samverkan för att möjliggöra en klimatanpassning
av samhällsutvecklingen i ett föränderligt klimat. Skyfall behöver därför få ett större
utrymme i kommunens verksamhetsplanering då det förutom att säkerställa framtida
samhällsutbyggnad även handlar om att skydda befintliga strukturer och samhällsviktiga
objekt. Speciellt viktigt blir detta för Uddevalla, då det planeras för en skyddsinvallning
mot ett stigande hav, vilket kommer att kräva en väl genomtänkt planering . Åtgärder som
säkerställer skyddet mot Byfjorden , flöden i Bäveån och skyfallsflöden som uppstår inom
avrinningsområdet och som avleds ner mot översvämningsskydden. Ett skydd mot höga
nivåer i Bytjorden kan t. ex. komma att försämra avledningen av ytvatten i samband med
skyfall.
En skyfallsplanering, som tydligt klargör åtgärdsbehovet, ansvarsfördeln ing, tidplan och
uppföljningsarbete kommer att underlätta för kommunens kontinuerliga arbete med att
minimera de skador som ett skyfall kommer att kunna orsaka. Till skillnad från den
stigande havsnivå n, där det finns möjlighet till en mera långsiktig åtgärdsplanering, bör de
förebyggande åtgärderna mot skyfall planeras och genomföras inom ett betydligt kortare
tidsschema .
Länsstyrelserna i Västra Götalands och stockhalms län har tagit fram ett faktablad ,
"Fakta 2018:5, Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall 17(23)
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stöd i fysisk planering " där de beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall
konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner.
Länsstyrelsen rekommenderar bl. a:
Att ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid
en översvämning från minst ett 100-årsregn
Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplanen och
eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Samhällsviktig verksamhet ska ges
en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning .
Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och ska vid behov
säkerställas.
Hänsyn till dessa rekommendationer ska tas vid planering av all ny bebyggelse, såväl vid
lokalisering, som placering och utformning. En skyfallsplan kan därför utföras för att ingå
som del i kommunens risk- och sårbarhetsanalys, ett tematiskt tillägg till den fördjupade
översiktsplanen eller som ett fristående dokument. Nedan följer en beskrivning på hur det
fortsatta klimatanpassningsarbetet kan genomföras för att klimatsäkra det lågt belägna
området utmed kajerna mot skyfall.

3.1

Förslag till kriterier för skyfall
Vi föreslår att Uddevalla kommun följer Länsstyrelsens rekommendation och tillämpar ett
klimatanpassat 100-årsregn (CDS-regn med 6 timmars varaktighet) . Med klimatanpassat
regn menas att en klimatfaktor ska tillämpas. En klimatfaktor om minst 1, 25 föreslås
användas, som kan hämtas från SMHI, rapporten "Sveriges framtida klimat, Klimatologi
Nr 14, 2015" samt från "MSB, publikation 1121 - augusti 2017, "Vägledning för
skyfallskartering-Tips för genomförande och exempel på användning ". Detta scenario är
det som Länsstyrelsen rekommenderar och bland annat förespråkas av MSB vid studie
av skyfall.
För mer information om modelleringsmetodik vid skyfallskarteringar hänvisas till
publikationen "Vägledning för skyfallskartering", som tagits fram av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB 2017). Det bör påpekas att lämplig klimatfaktor för
ett regn med 100-års återkomsttid är utifrån dagens kunskapsläge . Vilken siffra som
slutligen ska väljas kan hämtas från rapporten "Extremregn i nuvarande och framtida
klimat: analyser av observationer och framtidsscenarier (SMHI 2018)" .
Med kostnads-nyttaanalys (KNA) kan det emellertid utvärderas om en högre skyddsnivå
ska tillämpas för de mest riskutsatta byggnaderna och samhällsviktiga funktioner, i det fall
ett skyfall skulle medföra stora konsekvenser. Det innebär att det dimensionerande
regnet i volym bör vara av samma storleksordning som det i Köpenhamn och fördelas i
tiden som ett så kallat CDS-regn (Svenskt Vatten, 2011). Det skulle innebära ett 6
timmars regn med ett centralt tio minuters block på 71 mm. Under den värsta timmen
antas 132 mmm falla och den totala nederbördsmängden uppgår till ca 200 mm . Detta är
i samma storleksordning som regnet i Köpenhamn 2011 .
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Regnmängderna under olika tidsperioder framgår av tabell 2 nedan.
Tabell 2 Regnmängderna (mm) under olika tidsperioder av det dimensionerande regnet.

4

10-min bloek

71

30-min block

108

6o-min block

132

2-tim block

157

3-tim block

172

6-tim block

200

Flöden i Bäveån
Efter problem vid höga flöden i de övre delarna av lndalsälven under hösten 1983
beslutade vattenkraftindustrin och SMHI våren 1985 att tillsätta Flödeskommitten, med
uppgift att utarbeta riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden vid kraftverks- och
regleringsdammar. Kommitten tog fram ett system för klassificering av
dammanläggningar med avseende på dammbrottskonsekvenser i samband med höga
flöden . Dessutom utvecklades en ny metod för bestämning av dimensionerande flöden
för dammanläggningar med de största konsekvenserna vid damm brott. Arbetet
redovisades i Flödeskommittens slutrapport (Fiödeskommitten, 1990). Sedan dess har
säkerheten vid ett stort antal dammar uppgraderat på basis av Flödeskommittens
riktlinjer.
Den metod som togs fram av Flödeskommitten har spridit sig till andra samhällssektorer
och tillämpas av MSB för bestämning av flöden vid översvämningskartering, och av
länsstyrelser och kommuner. Därmed kan man säga att metodiken blivit standard vid
beräkning av dimensionerande flöde i Sverige, för flera samhällssektorer. Den har även
tillämpats vid större infrastrukturprojekt såsom skyddsvallarna i Kristianstad, Nya Slussen
i Stockholm och Västlänken i Göteborg . l dessa fall handlar det om att hantera kraftiga
vattenflöden och höga vattennivåer till följd av extrema hydrologiska förhållanden .

4.1

Förslag till kriterier för flöden i Bäveån
Vi föreslår att Uddevalla kommun använder de senaste resultaten, som tagits fram av
MSB för analys av översvämningsutbredningen för beräknade 50-, 100- och 200årsflöden, som är ett klimatanpassat flöde för år 2098. Dessutom bör BHF-flöde (beräknat
högsta flöde) beaktas. BH F-flöde (beräknat högsta flöde) är ett extremt flöde, som
beräknas genom att kombinera kritiska faktorer såsom regnmängd, snösmältning, hög
markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin. Flödet beräknas enligt
Flödeskommittens riktlinjer för dimensionering av riskklass 1-dammar.
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Den senaste översvämningskarteringen , som genomförts visar på de områden som hotas
av översvämning när vattenflödena uppnår en viss nivå i Bäveån. Hotkartan visar dels
utbredningen, dels djupet och vattenhastigheten vid en översvämning .
Nedan visas några exempel på beräkningsresultat, som även presenteras på MSBs
hemsida under översvämningsportalen. Se vidare;
https://glsapp.msb.se/Apps/oversvamningsportalfava ncerade-kartor/hot-ochriskkartor/uddevalla/hotkartor.html
Som underlag för modellberäkningarna är randvillkoret för 100 och 200 års flöden satt
+1,73 m.ö.h. (RH 2000), som är ett medelhögvatten år 2100 vid RCP 8,5. Vid mynningen
i Bytjorden är det beräknade 100 respektive 200 års flödet 75,6 m3/s respektive 81 ,6
m3/s.
Modellerat Höde
Vattendjup

G-<l5m
•

1 0-15m

0&-1 Om

•

>15m

60-8rstlöde

IOO.l!.rsnöde (kllmatanpassal node för Ar 2098)
200·års1'1öde (klimatonpasnl nöd& för ar 2098)
Ber4knel hOgsta tiOde

Vattenhastighel
Sttllll volten

05-10mls
•

•

005-05mls
1 o-2Om/s

:>20mts

5Q.årstl0de
100-.arsflöde (kllmatanpa!i58\ tt6de fOr år 2098)
200-årSAöde (kllml:ltonpasiat tlöde för år 2098)
Beräk n~tt högsta ntide

Bytjorden

Figur 12. Modellerat 100-års flöde i Bäveån (klimatanpassat flöde för år 2098). Beräknat vattendjup.
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Modellerat flöde
VItlendjup
· D&-1

0-0.!5m
•

10-15m

•

om

>15m

OOMIM!do
1DO-,I"ff!Ode (klimetanpastat löda ror år 2098)
2~ftöde

(kllmatanpenat flöda t6r år 2098)

Ber6kn61 negs-w noaa
Vattenha&tJghllt
S1111avatten

•

005-<l5mls
1 0.20mJs

05-1 Dmls

•

:>2011\/.t
50-~rstlöde

1OO-Artlft6de (klimatoopusat ftOdt r& ar 2098)

200-år111öcte lkllmatanpattAI filide f6f' år 2098)
841r&knot

h0g1t~

node

Bytjorden

Figur 13. Modellerat 200-års flöde i Bäveån (klimatanpassat flöde för år 2098). Beräknat
vattendjup.

Nedan visas exempel på modellberäknade vattenhastigheter i Bäveån vid ett 100 och
200 årsflöde.
Modollerat flöde

Vattendjup

UH5m

•

>15m

60-ilrafiOde
100-61sft0de lklfmltanpa!IIU MM 0f 612098j

200-lr$IIOCJe (l!.llnultanpassat ftöde ftk ir 2098)

S1111avatten

•

tl

,
Sll:7iJ?,~:r.'

t-

l

\\.

Bo!Oknat t>Ogm n6do

VettenMstJghet

0&-1 Om/s

\

• a 5-1 om

0.05m

•

oos-o 5 mrs
10-2 D m/1

>20mls

Lrlc

50-.6rsft0de
100.6rsft0da (kllmelenpaSMt Mde fOr ar 2098)

200-hftOde (kllmltlnpanat ftöde tör if 2098)
Bef~J~;net

·,

högtle ftOde

Bytjorden

/

Figur 14. Modellerad vattenhastighet vid 100-års flöde i Bä ve ån (klimatanpassat flöde för år 2098).
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Figur 15. Modellerad vattenhastighet vid 200-års flöde i Bäveån (klimatanpassat flöde för år 2098).

l nedanstående figur 16 visas översvämningsutbredningen med en ansatt havsnivå på
+ 1,73 m.ö.h (RH 2000) i Byfjorden. Denna nivå är endast orsakad av ett stigande
havsvatten. Denna översvämningsutbredning kan jämföras med figur 17, som
representerar ett beräknat 200 års flöde i Bäveån i kombination med en stigande
havsnivå på + 1,73 m.ö.h. (RH2000) i Byfjorden . Slutsatsen från denna jämförelse blir att
det i huvudsak är påverkan från ett stigande hav, som är dimensioneringsgrundande för
bestämning av skyddsnivån för översvämningsskyddet.

Figur 16. Översvämningsutbredning vid en ansatt havsnivå på+ 1. 73 m.ö. h. (RH 2000) i Byfjorden,
som är ett beräknat medelhögvatten för år 2100 vid RCP 8, 5.
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Figur 17. Resultat från MSB.s översvämningskartering med ett 200 års flöde i Bäveån och ett satt
randvillkor i Byfjorden på +1, 73 m.ö.h. (RH200), som är ett beräknat medelhögvatten för år 2100
vid RCP8,5.

Dimensioneringskriteriet för höga flöden i Bäveån föreslås utgå från en 200 års händelse,
vilket ligger helt i linje med de anvisningar som Länsstyrelsen förespråkar i rapporten
"Stigande vatten- en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden".

5

Avslutande kommentar
Klimatforskningen är ett dynamiskt område där nya resultat kan förväntas, speciellt
genom de återkommande utvärderingar som görs av FNs klimatpanel, IPCC. l arbetet
med klimatanpassning är det viktigt att fortlöpande följa den vetenskapliga utvecklingen
och justera anpassningsarbetet när nya resultat från klimatforskningen blir offentliggjorda .
l detta sammanhang är IPCCs nästkommande rapport 2021 av särskilt intresse. IPCC
kommer även publicera sin Special report on the Ocean and Cryosphere i september
2019 vilken förväntas ge justerade skattningar av havshöjningen.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

§ 193

Dnr KS 2019/00580

Bekräftelse av borgensförbindelse för Uddevalla Kraft AB
Sammanfattning
Uddevalla kommun utfärdade sitt borgensåtagande till Uddevalla Kraft AB genom
beslut i kommunfullmäktige den 14 december 2005 §221. Borgensåtagandet avser
finansiering av anskaffningen av bolagets kraftvärmeverk. Anskaffningen finansierades
av Svenska Handelsbanken. Åtagandet uppgick ursprungligen till 820 mkr, per den
2019-6-30 uppgick skulden till 291 mkr.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dagen åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltigheten för borgensåtagandet kommer att löpa ut inom kort.
Uddevalla kommun behöver därför bekräfta att borgensåtagandet alltjämt är gällande,
samt därefter underteckna en separat bekräftelse av borgensförbindelsen.
Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-14
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att Uddevalla kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av Kf 2005-12-14 §221,
vari Uddevalla kommun åtagit sig borgensansvar för Uddevalla Kraft ABs
anskaffningen av kraftvärmeverk.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-08-30
Cecilia Sandberg (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

1(1)

Kommunledningskontoret

2019-08-14

Handläggare

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

Bekräftelse av borgensförbindelse för Uddevalla Kraft AB
Sammanfattning

Uddevalla kommun utfärdade sitt borgensåtagande till Uddevalla Kraft AB genom
beslut i kommunfullmäktige den 14 december 2005 §221. Borgensåtagandet avser
finansiering av anskaffningen av bolagets kraftvärmeverk. Anskaffningen finansierades
av Svenska Handelsbanken. Åtagandet uppgick ursprungligen till 820 mkr, per den
2019-6-30 uppgick skulden till 291 mkr.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dagen åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftas genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltigheten för borgensåtagandet kommer att löpa ut inom kort.
Uddevalla kommun behöver därför bekräfta att borgensåtagandet alltjämt är gällande,
samt därefter underteckna en separat bekräftelse av borgensförbindelsen.
Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-14
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att Uddevalla kommun bekräftar ingången borgensförbindelse av Kf 2005-12-14 §221,
vari Uddevalla kommun åtagit sig borgensansvar för Uddevalla Kraft ABs
anskaffningen av kraftvärmeverk.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till

Svenska Handelsbanken
Uddevalla Kraft AB

Bengt Adolfsson
Ekonomichef

Dnr KS

2019/00580

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

§ 194

Dnr KS 2019/00594

Socialnämndens begäran till kommunfullmäktige om att få
utföra delar av socialtjänstens verksamhet i alternativa
driftsformer
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i flerårsplanen för 2019-2021 givit socialnämnden i uppdrag att ta
fram underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde samt att överväga om LOV ska tillämpas inom fler områden.
I socialnämndens styrkort för mandatperioden finns ett eget uppdrag om att förvaltningen
ska skapa bättre förutsättningar för att möta en variation av brukarbehov genom olika
driftsformer genom LOU och LOV.
Med anledning av uppdragen begär socialnämnden att få utföra delar av socialtjänstens
verksamheter inom avdelningen för social omsorg samt inom avdelningen för hälso- och
sjukvård i alternativa driftsformer. Exempel på alternativa driftsformer kan vara
konkurrensutsättning genom LOU (entreprenad), konkurrensutsättning genom LOV
(valfrihetssystem), köp av enstaka tjänster/platser, intraprenad samt personalkooperativ.

Stefan Skoglund (S), Ann-Charlotte Gustafsson (UP), Camilla Olsson (C), Martin
Pettersson (SD), Elving Andersson (C) och David Höglund Velasquez (V) yttrar sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-21.
Socialnämndens protokoll 2019-08-21 § 131
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-15.
Yrkanden
Stefan Skoglund (S): I första hand återremiss till socialnämnden för att ta fram underlag
för att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens verksamhetsområde i enlighet
med kommunfullmäktiges uppdrag.
I andra hand avslag till förslaget i handlingarna och bifall till följande beslutssatser:
Att till kommunfullmäktige begära att få utveckla socialtjänstens verksamheter i de
alternativa driftsformerna intraprenad, personalkooperativ, idéburet offentligt
partnerskap (IOP), arbetsintegrerade sociala företag (ASF) eller motsvarande nonprofit
driftsformer.
Att behålla nuvarande LOV inom hemtjänsten där brukaren fritt kan välja bland
godkända utförare och där också kommunen som utförare är ett alternativ.
David Höglund Velasquez (V): Bifall till Stefan Skoglunds (S) yrkande.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

Forts. § 194
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ifall ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i
enlighet med Stefan Skoglunds (S) yrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna mot Stefan
Skoglunds (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget
i handlingarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla socialnämndens begäran om att få utföra delar av socialtjänstens verksamheter
inom avdelningen för social omsorg samt inom avdelningen för hälso- och sjukvård i
alternativa driftsformer.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
med följande motivering.
Kommunfullmäktige har i flerårsplanen för 2019–2021 gett socialnämnden i uppdrag
att ta fram underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde samt att överväga om LOV ska tillämpas inom fler områden.
Denna beslutshandling svarar inte på kommunfullmäktiges uppdrag då det inte är ett
övervägande utav olika driftsformer. Finns inga överväganden av vilka driftsformer
som vore lämpliga vilket är uppdraget från KF.
Den politiska skiljelinjen ligger inte i alternativa driftsformer generellt utan vilka.
Enkelt utryck vill vissa partier privatisera med möjligheten för vinstdrivande företag att
ta över driften utav nämndens verksamheter enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) samt lagen om valfrihet (LOV) och andra partier utveckla driftsformer med bl.a.
intraprenad, personalkooperativ, idéburet offentligt partnerskap (IOP),
arbetsintegrerade sociala företag (ASF), & till viss del nuvarande LOV inom
hemtjänsten där brukaren fritt kan välja bland godkända utförare där också kommunen
som utförare är ett alternativ.
Viktigt att skillnaderna blir tydliga för medborgarna utav demokratisk synpunkt.
Socialnämnden har genom åren prövat de olika alternativa driftsformerna med varierat
resultat därav ligger den politiska meningsskiljaktigheten.
Enkelt uttryckt blev det inte billigare, bättre & effektivare när LOU & LOV driftsformer
tillämpades.
Det blev billigare, bättre & effektivare när övriga driftsformer tillämpades.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-08-28

Som bakgrund till denna inriktning finns förutom ideologi en redovisning i
budgetdialogen ifrån tidigare förvaltningschef som genomfört detta i Falkenberg. Det
Forts. § 194
är viktigt att då upp-märksamma de problem som detta skapat i Falkenberg och som nu
gör att man återtar verk-samheter i egen regi.
Att ”privatisera” verksamhet för gamla, sjuka & funktionshindrade medborgare med
valfrihet som argument är att slå blå dunster i folks ögon. Man kommer inte kunna välja
vilket grupp-boende eller äldreboende man skall bo då det inte finns en överkapacitet.
Efter beslut om denna insats avgörs det precis som idag efter önskemål och beroende
på vart det finns lämplig plats ledig. Valfrihet för oss handlar istället om delaktighet
och inflytande över hur insatserna utförs därav yrkade vi på andra alternativa
driftsformer.
S och V reserverar sig mot att gå vidare med utökning av LOU & LOV som
driftsformer. Denna typ utav privatisering har nämnden provat tidigare utan att det
blivit billigare, bättre eller effektivare. Om majoriteten ändå går vidare föreslår vi att
sociala krav ställs i upphandlingen samt kravspecifikationen för LOV.
Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått
råda!
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-08-30
Cecilia Sandberg (S), Christer Hasslebäck (UP)
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-30 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2019-08-20

Handläggare

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

Socialnämndens begäran till kommunfullmäktige om att få
utföra delar av socialtjänstens verksamhet i alternativa
driftsformer
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i flerårsplanen för 2019-2021 givit socialnämnden i uppdrag att ta
fram underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde samt att överväga om LOV ska tillämpas inom fler områden.

I socialnämndens styrkort för mandatperioden finns ett eget uppdrag om att förvaltningen
ska skapa bättre förutsättningar för att möta en variation av brukarbehov genom olika
driftsformer genom LOU och LOV.
Med anledning av uppdragen begär socialnämnden att få utföra delar av socialtjänstens
verksamheter inom avdelningen för social omsorg samt inom avdelningen för hälso- och
sjukvård i alternativa driftsformer. Exempel på alternativa driftsformer kan vara
konkurrensutsättning genom LOU (entreprenad), konkurrensutsättning genom LOV
(valfrihetssystem), köp av enstaka tjänster/platser, intraprenad samt personalkooperativ.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-21.
Socialnämndens protokoll 2019-08-21 § 131
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019-08-15.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla socialnämndens begäran om att få utföra delar av socialtjänstens verksamheter
inom avdelningen för social omsorg samt inom avdelningen för hälso- och sjukvård i
alternativa driftsformer.

Peter Larsson
Kommundirektör

Expediera till
Socialnämnden

Markus Hurtig
Utredare

Dnr KS

2019/00594
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socialnämndens begäran till kommunfullmäktige om att få
utföra delar av socialtjänstens verksamhet i alternativa
driftsformer
Sommonfottning
Kommunfullmäktige har i flerårsplanen for 20192021 gett socialnämnden i uppdr ag att
tafram underlag ftjr att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde samt att överväga om LOV ska tillämpas inom fler områden.

I socialnämndens styrkort ftir mandatperioden finns ett eget uppdrag om att
ftirvaltningen ska skapa bättre ftjrutsättningar för att möta en variation av brukarbehov
genom olika driftsformer genom LOU och LOV.
Med anledning av uppdragen begiir socialnämnden till kommunfullmäktige att ä utfora
delar av socialtjiinstens verksamheter inom avdelningen ftir social omsorg samt inom
avdelningen för hälso- och sjukvård i alternativa driftsformer. Exempel på altemativa
driftsformer kan vara konkurrensutsättning genom Lou (entrepr.nuä;,
konkurrensutsättning genom LOV (valfrihetssystem), köp av enstaka tjänster/platser,
intraprenad samt personalkooperativ.

Beslutsunderlog
Socialtj iinstens

tj

änsteskrivelse 20 1 9-0

8- 1

5

Yrkonden
Stefan Skoglund (S) yrkar på i första hand återremiss och i andra hand avslag på
förslaget i handlingarna.

Propositionsordning
ordförande ställer proposition på avgörande idag mot Stefan Skoglunds (S)
återremissyrkande och finner att socialnämnden beslutar avgöra ärendet idag.
Ordfiirande ställer proposition på ftirslaget i handlingarna mot Stefan Skoglunds (S)
avslagsyrkande och finner att socialnåimnden beslutar enligt förslaget i handlingarna.
Beslul
Socialnämnden beslutar

att till kommunfullmäktige begåira att fa utft)ra delar av socialtjänstens verksamheter
inom avdelningen ftir social omsorg samt inom avdelningen ftjr hälso- och sjukvård i
altemativa driftsformer, samt
att denna paragraf ftirklaras omedelbart justerad.

Justörandes

Utdragsbestyrkande
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Reservqlion/Prolokollsonleckning
Reservation

till

ärende 14. 2019-08-21

Kommunfullmäktige har i flerårsplanen lor 20192021 gett socialnämnden i uppdragatt
ta fram underlag fiir att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde samt att överväga om LOV ska tillämpas inom fler områden.
Denna beslutshandling svarar inte på kommunfullmäktiges uppdrag då det inte

?ir en

övervägning utav olika driftsformer. Finns inga övervägningar vilka driftsformer som
vore lämpliga vilket är uppdraget från KF.
Den politiska skiljelinjen ligger inte i alternativa driftsformer generellt utan vilka.
Enkelt utryck vill vissa partier privatisera med möjligheten ftir vinstdrivande företag att
ta över driften utav nämndens verksamheter enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) samt lagen om valfrihet (LOV) och andra partier utveckla driftsformer med b.l.a
intraprenad, p ersonalkooperativ, ideburet offentli gt partnerskap
(IOP), arbetsintegrerade sociala ftiretag (ASF), & till viss del nuvarande LOV inom
hemtjänsten där brukaren fritt kan välja bland godkända utftirare där också kommunen
som utftirare är ett alternativ.

Viktigt att skillnaderna blir tydliga ftir medborgarna utav demokratisk synpunkt.
Socialnämnden har genom åren prövat de olika alternativa driftsformema med varierat
resultat därav ligger den politiska meningsskiljaktigheten.
Enkelt uttryckt blev det inte billigare, bättre & effektivare när LOU & LOV driftsformer
tillämpades.
Det blev billigare, bättre & effektivare när övriga driftsformer tillämpades.
Som bakgrund till denna inriktning finns frirutom ideologi en redovisning i
budgetdialogen ifrån tidigare förvaltningschef som genomftirt detta i Falkenberg. Det är
viktigt att då uppmärksamma de problem som detta skapat i Falkenberg och som nu gör
att man ätertar verksamheter i egen regi.

V reserverar sig mot att gå vidare med utökning av LOU & LOV som
driftsformer. Denna typ utav privatisering har nämnden provat tidigare utan att det blivit
billigare, bättre eller effektivare. Om majoriteten ändå går vidare ft)reslår vi att sociala
krav ställs i upphandlingen samt kravspecifikationen för LOV.
S och

Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått
råda!

(S) och (V)-gruppen, Socialnämnden i Uddevalla

Stefan Skoglund (S) Lars-Olof Laxrot (V)
Justerandgs

signatur
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Sociolnömndens begöron lill kommunfullmöklige om qlt få
utföro delqr ov sociolljönstens verksqmhet i ollernqlivo
driftsformer
Sommonfottning
Kommunfullmäktige har i flerårsplanen ftr 2019-2021 gett socialnämnden i uppdrag att
ta fram underlag fiir att kunna överväga olika driftsformer inom nämndens
verksamhetsområde samt att överväga om LOV ska tillämpas inom fler omräden.

I socialnämndens styrkort för mandatperioden finns ett eget uppdrag om att
fiirvaltningen ska skapa bättre ftirutsättningar ftir att möta en variation av brukarbehov
genom olika driftsforrner genom LOU och LOV.

Med anledning av uppdragen begär socialniimnden till kommunfullmäktige att få utftjra
delar av socialtjänstens verksamheter inom avdelningen fiir social omsorg samt inom
avdelningen {tir hälso- och sjukvård i alternativa driftsformer. Exempel på alternativa
driftsformer kan vara konkurrensutsättning genom LOU (entreprenad),
konkurrensutsättning genom LOV (valfrihetssystem), köp av enstaka tjänster/platser,
intraprenad samt personalkooperativ.

Beslutsunderlog
Socialtj änstens tj änsteskrivelse 20 I 9-08-

1

5

Förslog till beslut
Socialnämnden beslutar

att till kommunfullmäktige begära att få utftjra delar av socialtjiinstens verksamheter
inom avdelningen ftir social omsorg samt inom avdelningen ftir hälso- och sjukvård i
altemativa driftsformer, samt
att fiirklara paragrafen omedelbart justerad
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Äsa Jarhag Håkansson

Tf.

Utvecklare
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Expediera

till

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse

2(2)

Sociolljönsten
2019-08- 15

Dnr SN 2019/00179

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-06-13

§ 159

Dnr KS 2019/00368

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i stiftelsen
Barnhemmets Vänner efter Stig Marklund (MP)
Sammanfattning
Stig Marklund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Barnhemmets
vänner genom en skrivelse daterad 2019-04-25. Kommunfullmäktige beslutade
2019-05-08 § 132 att bevilja avsägelsen. Kommunfullmäktige har att förrätta
fyllnadsval.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-05-08 § 132
Avsägelse, daterad 2019-04-25
Yrkanden
Karna Thomasdotter (MP): att bordlägga ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-06-17
Elving Andersson, Susanne Grönvall, Rolf Jonsson
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-06-18 intygar
Sebastian Johansson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ks
Sebastian Johansson
Från:

Skickat:

Ti[:
Ämne:

Kontaktcenter < Kontaktcenter@ uddeva la.se >
den 26 april 2019 08:00
Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret
VB: Avsägelse uppdrag [2019MC1 5344]
I

Från: Stig Ma rklu nd <
>
Skickat: den 25 april 2019 L9:42
Till: Kommunen@uddevalla.se <Kommunen @uddevalla.se>
Ämne: Avsägelse uppdrag
Jag avsäger mig uppdraget som ledamot

i Stiftelsen barnhemmets våinner

Stig Marklund (MP)

Kopia MP gruppledare Karna Thomasdotter

coq/q

Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige

2019-05-08

§ 132

Dnr KS 2019/00368

Avsägelse från Stig Marklund (MP) från uppdraget som ledamot
i stiftelsen Barnhemmets Vänner
Sammanfattning
Stig Marklund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Barnhemmets
vänner genom en skrivelse daterad 2019-04-25.
Jarmo Uusitalo (MP) informerar om att miljöpartiet återkommer vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde med förslag på efterträdare.
Beslutsunderlag
Avsägelse, daterad 2019-04-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelsen.

Vid protokollet
Sebastian Johansson
Justerat 2019-05-13
Elving Andersson, Anna-Lena Heydar, Johanna Ramneskär
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-04-13 intygar
Sebastian Johansson
Expedierat 2019-05-14
Stig Marklund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uddevalla, 2019-06-11

Hej

!

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

udryk (V)

(]

t.et

Från: Susanne Grönvall <susanne.gronvall@uddevalla.se>
Skickat: den 30 augusti 2019 11:46
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se>; Annika Thorström
<annika.thorstrom@uddevalla.se>
Ämne: Avsägelse

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot i stiftelsen ”Barnhemmets vänner” med omedelbar
verkan.
Mvh
Susanne Grönvall, Socialdemokraterna.

1(2)

Tjänsteskrivelse
2019-08-30

Handläggare

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

Val av nämndemän för perioden 2020-2023
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att välja 27 nämndemän till Uddevalla tingsrätts domsaga.
Rättegångsbalkens kap 4 § 5–7 reglerar valbarheten och övriga förutsättningar som ska
beaktas vid val av nämndemän. Där står bland annat följande.


Valbar är den som är svensk medborgare och som inte är underårig, är i
konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Den som
är lagfaren domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman eller advokat eller
någon annan som har till yrke att föra andras talan inför domstol får inte vara
nämndeman. Ingen får samtidigt vara nämndeman i en hovrätt och i en tingsrätt.



Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga,
självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget.
Domstolen ska kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, lämpligheten
hos den som har utsetts till nämndeman.



Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig
sammansättning med hänsyn till ålder, etnisk bakgrund och yrke.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-30
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att för perioden 2020-01-01—2023-12-31 välja följande personer till nämndemän i
Uddevalla tingsrätts domsaga:

Peter Larsson
Kommundirektör

Sebastian Johansson
Kommunsekreterare

Dnr KS

2019/00477

Tjänsteskrivelse
2019-08-30

Expediera till
Uddevalla tingsrätt: uddevalla.tingsratt@dom.se
Walda förtroendemannaregister

2(2)
Dnr KS 2019/00477

1(3)

Tjänsteskrivelse
2019-06-03

Handläggare

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

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2019
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.
KS 2018/533
Medborgarförslag har inkommit angående flerfackstunnor för sophantering. Hösten 2018
tog kommunfullmäktige beslut om revidering av avfallsplanen 2018-2024 för Uddevalla
kommun. I avfallsplanen finns mål och åtgärder som bland annat tar upp det som beskrivs i
medborgarförslaget. Det ska utredas hur en förenkling kan ske för kommunens medborgare
att sortera och lämna avfall. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till pågående utredning.
KS 2018/534
Medborgarförslag har inkommit angående sophämtning och källsortering. Hösten 2018 tog
kommunfullmäktige beslut om revidering av avfallsplanen 2018-2024 för Uddevalla
kommun. I avfallsplanen finns mål och åtgärder som bland annat tar upp det som beskrivs i
medborgarförslaget. Det ska utredas hur en förenkling kan ske för kommunens medborgare
att sortera och lämna avfall. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till pågående utredning.
KS 2018/532
Medborgarförslag har inkommit angående flerfackstunnor för sophantering. Hösten 2018
tog kommunfullmäktige beslut om revidering av avfallsplanen 2018-2024 för Uddevalla
kommun. I avfallsplanen finns mål och åtgärder som bland annat tar upp det som beskrivs i
medborgarförslaget. Det ska utredas hur en förenkling kan ske för kommunens medborgare
att sortera och lämna avfall. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till pågående utredning.
KS 2018/67
Kommunen har fått in ett medborgarförslag om att ändra namn på del av Torp köpcentrum.
Kommunens namnberedning anser inte att det ligger inom kommunens befogenheter då
köpcentrum inte är att anse som sådana allmänna platser som kommunen har mandat att
besluta om namn på. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Dnr KS

2019/00001

Tjänsteskrivelse
2019-06-03

DOK 299191
Protokoll nr. 3 för styrelsemöte 2019-05-17 för Västvatten AB, arbetsordning för styrelsen i
Västvatten AB samt instruktion för verkställande direktör i Västvatten AB.
DOK 299193
Protokoll nr. 3 för styrelsemöte 2019-05-28 för Uddevalla Vatten AB, arbetsordning för
styrelsen i Uddevalla Vatten AB samt instruktion för verkställande direktör i Uddevalla
Vatten AB.
KS 2018/657
Medborgarförslag har inkommit om att upprätta hinder för att sänka tvåhjulingars hastighet
vid övergångsstället vid Hälle Lider. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att bifalla
medborgarförslaget
KS 2018/599
Medborgarförslag har inkommit om fler inhägnade lekplatser. Samhällsbyggnadsnämnden
avslår förslaget med hänvisning till att de flesta lekplatser som ligger intill vägar med
intensiv trafik i dagsläget är mer eller mindre avskärmade från trafiken av häck eller staket.
På de lekplatser som ska läggas ner sätts inget staket och på de som ska rustas upp framgent
sätts inget nytt staket förrän lekplatsen rustas upp, då monteras staketet om behov finns.
KS 2018/528
Medborgarförslag om att beså gräsytor tex trafikdelare och vägslänter med ängsblommor.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att besvara medborgarförslag med att kommunen har
som ambition att öka den biologiska mångfalden i stadsrummet och planerar för att testa
ängsplantering på utvalda ytor och därefter utvärdera resultatet. Visar testytorna goda
resultat kommer mindre funktionell växtmaterial i exempelvis refuger bytas mot
ängsplantering.
KS 2018/905
I enlighet med uppdragen i kommunfullmäktiges flerårsplan kommer
Samhällsbyggnadsförvaltningen att utvärdera parkeringsbestämmelserna i Uddevalla
centrum. I detta arbete ingår också södra delen av centrum. Med detta anser
Samhällsbyggnadsnämnden medborgarförslaget besvarat
KS 2018/656
Medborgarförslag om trafiksäkerhet i Ljungskile. Samhällsbyggnadsnämnden bifaller
förslaget med att sätta upp hinder enligt medborgarförslaget och samtidigt fasa av
kantstenar skulle en låg hastighet säkerställas samtidigt som cyklister slipper passera höga
kantstenar. Att sätta upp pollare på Hälle Lider

2(3)
Dnr KS 2019/00001

Tjänsteskrivelse
2019-06-03

KS 2019/213
Medborgarförslag om sänkt ålder på seniorkort till 65 år och att de ska gälla dygnet runt.
Enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse finns det inte några ekonomiska resurser
för införandet av seniorkort från 65 års ålder varför detta inte är aktuellt. Kommunstyrelsen
beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse
medborgarförslaget besvarat.
KS 2019/157
Det har inkommit medborgarförslag om gång-och cykelväg från Dalaberg till Åleslån.
Kommunen har för närvarande inga planer på att i större utsträckning låta staden växa
norrut. Prioritering av stadsutveckling sker enligt alla styrande dokument i stadens centrum
och i andra områden inom den redan bebyggda strukturen.
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
KS 2019/225
Medborgarförslag har inkommit om gång-och cykelbana Lungskile-Ulvesund.
Kommunen har vid två tillfällen ansökt hos Västra Götalandsregionen som ansvarar för
utbyggnad av gång- och cykelväg på denna sträcka utan att få gehör för åtgärden.
Då utgångspunkten gång- och cykelvägsfrågan ska lösas inom ramen för det statliga
väghållaransvaret har kommunledningskontoret inga möjligheter att själva gå vidare i
frågan.Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat.

3(3)
Dnr KS 2019/00001

Nya
motioner
interpellationer
enkla frågor
medborgarforslag

Enkel fråga till Socialnämndens ordförande Ann-Charlotte Gustafsson om hemlösheten i
Uddevalla.

I tidningen Bohusläningen den 31/7 fanns en artikel om den ökande hemlösheten i
Uddevalla.
Vänsterpartiet vill bl.a bygga fler hyresrätter för att motverka hemlösheten.

Har den samverkande majoriteten någon plan för att minska hemlösheten i Uddevalla och
pågår det arbetet i nuläget ?

Med vänlig hälsning Kerstin Joelsson-Wallsby (v) KF-ledamot.

Medborgarförslagets ärende:
Racketcenter på Drillen Hovhult
Ditt medborgarförslag:
Skulle vilja föreslå att en upprustning sker av de 2 tennisbanor som ligger på Hovhult samt att man
bygger 2 eller 3 padelbanor. Det behövs något nytt för att locka ut ungdomarna och Padeltennis är
starkt på uppgång och är här för att stanna, man behöver vara 4 personer för att spela, enklare att
utöva än tennis eftersom man ej behöver samma avancerade slagteknik. Man behöver inte värdera
in behovet av P-platser för i första hand ska dessa banor vara tillgängliga för ungdomar. Använd
samma lösning som Tennisklubbens inomhus Padelbanor har där du kan öppna dörren och tända
ljuset via appen, behövs ingen personal. En padelbana kostar ca 250-300 ksek/styck att anlägga.
Behövs hjälp med projektering kan jag vara behjälplig.
Dagens datum:
2019-06-28
Namn:
Örjan Nilsson

Fnf/nUJl

e /c(c'. .6azer

KaV> ?5// Kf
KT

(onfSM,

Komrnunstyrelsen

Kommunalfullmäktige
Kultur o. Fr"itidsnämnden
Vafi3vägen1
45'J,

81

U dd

eva I la

Ärende: Groheds Gästgivaregård
Ref.:

Länstyrelsens Byggnadsminnesutredning DNR 432

20L3

- 2627L -

Tjänsteskrivelse till Länsstyrelsen, Kultur o. Fritide
2014-06-03

utdrag Protokoll, Kultur o. Fritidsnämnden s g5
2OL4/OOLLO

Kultur o. Fritidsnämndens Derårsrapport 2019 utgiven april
2Ot9.l avsnitt 3.11 "läses,, följande rubrrik:

Bevara våra värdefulla Kultur Historiska

Miljöer.
undertecknad Gunnar Dramsvik väckte 30 juli 20L3 frågan
om "byggnads minnes utredning ,,av hela området.
Ja

- hela omr:ådet Gästgivare gården, sockenrnagasin, vägen

Stenvalvsbron. Tingshusets insida påminner om anknytning
till dåtida rättsväsende.

undertecknad, som har "läst" om Gästgivare gårdens
betydelse för bygden. Att "krarera" b.l.a 5g st trött körda

hästar, kuskar, ryttare. Ha mat o. husrum till resandgvar
vardag för alla med anknytning till Gästgiveriet.

Ett "heldagsseminarium" kan lyfta omådet ur "glömskans"
grav.
Vid ett seminarium kan klarläggas om ett kulturreservat kan

vara en "betydelsefull" byggnadssten för hela området, med
alla sina brTggnader.
Hela omr,ådet bör få status, som turist och sysselsättnings
projekt !

Med stöd av nämnda handlingar och skrivelse yrkar jag
följande:

Att: KN/KF beslutar om ett "endagsseminarium" kring alla
frågor, som berör området.

Att: KN/KF beslutar ge Bohusläns Museum i uppdrag
"genornföra" ett serninar:ium på någon dag under hösten
2019.

Att:

KN/KF beslutar om rivningsförbud

fastigheten Grohed 1:2.

Uddevalla 2019-06-11
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Medborgarförslagets ärende:
Restaurang verksamhet
Ditt medborgarförslag:
Vill att kommunen förbjuder att restauranger använder stadens broar som uteservering tänket på
Hanssons bro där café Knape har belamrat hela bron med ett antal gamla plastbord. Enligt min
mening förstör det den fina bron. Om det ska vara något borde det var en soffa som folk kan sitta
och titta på den fina Bäveån.
Dagens datum:
2019 06 13
Namn:
Dick Lindell

Medborgarförslagets ärende:
Skeppsviken
Ditt medborgarförslag:
1. Toalett/bajamaja till skeppsvikens badplats i dag enda kommunala badplatsen utan toalett.
Skeppsvikens badplats som haft i närheten toa möjligheter sedan början på 20talet 1923 om de som
går att googla fram på nätet stämmer med byggnaderna som tillkom vid badet. Först en lång
träbyggnad med flertalet toaletter ca 5 st och 25m därifrån när campingen fanns då även en
sanitetsanläggning med toa och duschmöjligheter som man kunde använda..
Man gladdes åt att man tog bort den gamle bajamajan förra året i tron att de skulle komma en ny
fräschare .Då den varit i så uselt slitet skick de senaste 10 åren även svårstädad.
Uppskattar att den gamla var runt 30 år gammal då den tillkom efter man rev träbyggnaden med
toaletter.
Önskar att det tillkommer inom rimligt avstånd en ny tillgänglighetsanpassad rymlig handikapp
toa/bajamaja vid samma plats plats som den förra med förslagsvis en utgrävning i slänten med Lstöd i slänten till nivå gångvägen. Så att den blir lätt att komma till utan trappsteg.
Även anpassat lättillgänglig för de som skall sköta om den som städ och tömning..
Tar för givet att kommunen har tillgänglighetsanpassade rymliga toaletter/bajamajor på alla
kommunala badplatser annars kan ni se över de övriga badplatserna också.
Mvh Mats Sahlbring

Konversation till kontaktcenter 26/6 -19 om de kan vara av intresse.
ONS 12:34
Hej ! Varför har det inte kommit upp en ny toalett i skeppsvikens badplats efter ni tog bort den
gamla? Är den enda kommunala badplatsen som i dag inte har någon toalett enligt info badplatser.
Det samma gäller flytbryggan med hopptornet som barnen gillade så. Varför är den inte åter? Mvh
Mats

ONS 15:32
Hej Mats. Vi tar din fråga vidare till ansvarig avdelning och återkommer med svar snarast. Med
vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter
TOR 09:39
Hej Mats Vi har fått svar på dina frågor: Toaletten på Skeppsvikens badplats har ofta varit utsatt för
skadegörelse och svårtillgänglig vad det gäller tömning. Ny toalett har ställts vid aktivitetsparken och
det finns även toaletter vid svenskholmen samt Bodele. Vad det gäller hopptornet tog man bort
detta för några år sedan, detta efter att förankringen undertill gått sönder i samband med ett oväder.
Ett fast hopptorn finns. Med vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter
Dagens datum:
1/7 2019

Namn:
Mats Sahlbring

Skicka med en bilaga
toalett skeppsviken1.jpg

Medborgarförslagets ärende:
Skeppsviken
Ditt medborgarförslag:
förläng sten piren bredvid rampen med en ca 5 m trä brygga på pålar ut i vattnet och en trampolin
på i”samma höjd” som bryggan, Trevligt att kunna välja hoppa/dyka i vattnet i stället för att pina sig
att gå ut om de är lite kallt i vattnet. Den piren bör renoveras också.
Finns ett fint hopptorn i dag men många som inte vågar hoppa i från den jätte höga höjden och
barnen får en bra nybörjare höjd de kan träna dyka/hoppa i från.
Men införskaffa inget ovan som de inte finns pengar till att underhålla eller ta upp i tid innan
höststormarna. Är så tråkigt när man ser saker förfalla då de inte underhålls.
Mvh Mats Sahlbring

Konversation till kontaktcenter 26/6 -19 om de kan vara av intresse.
ONS 12:34
Hej ! Varför har det inte kommit upp en ny toalett i skeppsvikens badplats efter ni tog bort den
gamla? Är den enda kommunala badplatsen som i dag inte har någon toalett enligt info badplatser.
Det samma gäller flytbryggan med hopptornet som barnen gillade så. Varför är den inte åter? Mvh
Mats

ONS 15:32
Hej Mats. Vi tar din fråga vidare till ansvarig avdelning och återkommer med svar snarast. Med
vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter
TOR 09:39
Hej Mats Vi har fått svar på dina frågor: Toaletten på Skeppsvikens badplats har ofta varit utsatt för
skadegörelse och svårtillgänglig vad det gäller tömning. Ny toalett har ställts vid aktivitetsparken och
det finns även toaletter vid svenskholmen samt Bodele. Vad det gäller hopptornet tog man bort
detta för några år sedan, detta efter att förankringen undertill gått sönder i samband med ett oväder.
Ett fast hopptorn finns. Med vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter
Dagens datum:
1/7 2019
Namn:
Mats Sahlbring

Medborgarförslagets ärende:
Skeppsviken
Ditt medborgarförslag:
Även att de införskaffas en ny flytbrygga med eller utan hopptorn, ute i vattnet i viken till barnen.
Som man trodde de skulle kunna laga på minst ett år.
Barnen hade så roligt med flytbryggan att simma ut till om så en med bara trappstege på.
Men införskaffa inget ovan som de inte finns pengar till att underhålla eller ta upp i tid innan
höststormarna. Är så tråkigt när man ser saker förfalla då de inte underhålls.
Mvh Mats Sahlbring

Konversation till kontaktcenter 26/6 -19 om de kan vara av intresse.
ONS 12:34
Hej ! Varför har det inte kommit upp en ny toalett i skeppsvikens badplats efter ni tog bort den
gamla? Är den enda kommunala badplatsen som i dag inte har någon toalett enligt info badplatser.
Det samma gäller flytbryggan med hopptornet som barnen gillade så. Varför är den inte åter? Mvh
Mats

ONS 15:32
Hej Mats. Vi tar din fråga vidare till ansvarig avdelning och återkommer med svar snarast. Med
vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter
TOR 09:39
Hej Mats Vi har fått svar på dina frågor: Toaletten på Skeppsvikens badplats har ofta varit utsatt för
skadegörelse och svårtillgänglig vad det gäller tömning. Ny toalett har ställts vid aktivitetsparken och
det finns även toaletter vid svenskholmen samt Bodele. Vad det gäller hopptornet tog man bort
detta för några år sedan, detta efter att förankringen undertill gått sönder i samband med ett oväder.
Ett fast hopptorn finns. Med vänliga hälsningar Stephanie/Kontaktcenter
Dagens datum:
1/7 2019
Namn:
Mats Sahlbring
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Medborgarförslagets ärende:
Sänk hastighetsbegränsningen på Uddevallavägen och del av Vällebergsvägen i Ljungskile
Ditt medborgarförslag:
Hastighetsbegränsningen längst den aktuella vägsträckan tycks inte ha hängt med i takt med
byggnationerna i området. Från Aröds korsväg, via Uddevallavägen och in i halva samhället längst
Vällebergsvägen finns en hastighetsbegränsning på 70. Hastighetsbegränsningen sänks till 50 först
när man passerat genom halva Ljungskile centrum i höjd med busstationen. Under senare år har det
byggts väldigt många flerfamiljshus och villor samt en förskola i Kärr. På andra sidan vägen i Aröd
finns både villor och ett behandlingshem. Det vistas med andra ord numera väldigt många barn i
området. Att då ha en hastighetsbegränsning på 70 upplevs farligt. Ur säkerhetssynpunkt bör
hastigheten begränsas till 50 genom hela området, från Aröds korsväg i norr till avfarten mot Hälle i
söder. Dessutom har tung trafik såsom långtradare ökat längst den aktuella vägsträckan, av oklar
anledning. Det gör att säkerheten för barnen försämras ytterligare. Med en hastighetsbegränsning på
50 skulle förhoppningsvis denna tunga trafik hålla sig till E6.
Dagens datum:
190716
Namn:
Anna Svensson

Medborgarförslagets ärende:
Badplatsskylt Kärrs badplats
Ditt medborgarförslag:
I kurvan vid Kärrs badplats är det tillåten hastighet 50 kilometer. Bilar kommer i hög fart från
raksträckan och väg 160 och 70 km/h. Flera gånger om dagen tvärbromsar bilar för badgäster som
går över vägen från parkeringen till badplatsen. Små barn som inte syns och ingen trottoar eller
övergångsställe. Det är bara en tidsfråga innan något händer. Traktorer och tunga jordbruksfordon
kör även ständigt här. Farthinder hade varit optimalt men kanske omöjligt med tanke på
jordbrukstransporterna. Det vettigaste hade varit ordentliga skyltar som anger badplats och varning
för fotgängare i trafikbanan. Optimalt hade varit en 30 skylt iallafall sommartid.
Dagens datum:
20190718
Namn:
Birgitta Rist Eliasson

Medborgarförslagets ärende:
Avskjutning av skarvar i sandviken vid Vadboholmen
Ditt medborgarförslag:
I den fina grunda sandviken mellen Vadboholmen och Kärr vid väg 160 har sedan några år Skarvarna
nästan tagit över det rika fågellivet där. De äter upp all småfisk och tränger ut övriga arter. Sedan
många år råder nätfiske förbud i viken då fisken har minskat radikalt. Kan någon jägare skjuta av
dessa innan de förstör det som finns kvar?
Dagens datum:
20190718
Namn:
Birgitta Rist Eliasson
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Från: Hans Niklasson
Skickat: den 18 juli 2019 15..r.w.-c
Till : M ikael Staxä ng <m ikael.staxans@uddeva lla.se>
Ämne: Väg 697 Uddevalla
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Hej Mikael. Mitt ärende gäller Väg 697 Uddevalla-Trollhättan.
Cykelled mellan Uddevalla-Trollhättan -Vbg för arbetspendling Cykelturism m.m

trafiken det senaste åren har fått en markant ökning av trafik, då främst tung trafik på väg 697 har
cykelpendling mellan Uddevalla och Trollhättan försvårats märkbart. Då det inte är ovanligt att det
kommer både 3-4 st lastbilar med släp på rad. Har de då möte samtidigt och inte kan gå ut så blir det
riktigt otäckt vindsug både för cyklister och gående som då får gå ned i dikeskanten. Vägen används
mest av tung trafik som är stationerade på Kuröd Typ DHL,Schenker och Stena Metalloch vissa av
dessa har ju frakt pågående dygnet runt som är påfrestande både för miljö och ur buller hänseende
för oss boende längst vägen. Nu finns den nya 44:an som är 4 filig med mitträcke och är avsedd för
sådan trafik. Nya 44:an är utmärkt för biltrafik, och framförallt tung trafik där både gående och
cyklister är förbjudna. Vägarna skiljer inte mer än ca 600- meter i längd så det bör inte vara en stor
omställning då stora 44 an har betydligt bättre kvalitet att hålla både fart och säker frakt även för
åkarna, då de givetvis måste kunna sköta sitt jobb så smidigt som möjligt. Därför borde tung trafik
som ej har verksamhet eller ärende längst vägen gå att hänvisa dit, med tex. Genomfart för tung
trafik förbjuden.
Bästa alternativet för både miljö ,cykelfrämjande och turism hade varit att smalnat vägbanorna något
och lagt en cementrefug som delat vägen något för cykelbana(led) och sänkt hastigheten till 70. Då
hade vägen inte varit lika inbjudande som ett alternativ till nya 44:an som är avsedd för trafik med
hög hastighet.
Visom bor längst vägen ser jobbpendlare på cykel både morgon och kväll, men det har avtagit på
grund av mer tung trafik som upplevs som obehagligt längst vägen. Då har dessa pendlare valt bil
istället som ett säkrare alternativ. Detta kan väl aldrig vara Uddevallas tanke nu med alla
miljösatsningar och cykel o turismfrämjande som det i alla fall talas mycket om från kommunens
sida.( stor satsning på cykelfrämjande). Det passerar även cykelturister längst vägen på sommaren.
Dom frågar om det finns något alternativ till väg 697 om man skall cykla mot Trollhättan -Vbg. Eller
mot Uddevalla . De frågar om det finns någon cykeled med cykelbana istället. Det går även skolbuss
längst vägen där skolbarn är tvungna att gå längst vägen och det upplevs väldigt otryggt framförallt
vintertid med mörker snö och tung trafik.
Ett bra argument för genomföra detta är att Uddevalla -Trollhättan-Vbg kan visa att Trestad knyts
samman med säker cykelväg hela vägen, då både Trollhättan och Vänersborg har cykelbana hela
vägen in till sig från Grunnebo ( en liten bit ovanför Väne Ryr.) Man borde kunna slå sig samman och
genomföra detta tillsam mans.
Verkligen något att trycka på för turistnäringen då folk kan cykla säkert från Sjö till Hav. Från Sött till
Salt. Från Sveriges största sjö till Sveriges vackraste hav. ( det finns många slogans att jobba med)
Då

varit i kontakt med Vägverket , men de hänvisade mig att ta kontakt med Uddevalla Kommun
då kommuner måste vara med och finansiera 50% av kostnaden.

Jag har

Från kommungränsen nästan vid Väne Ryr och upp till Grunnebo vid Stora almås blir ju Vänersborg
Trollhättan Kommuns ansvar. Men det borde väl gå att samarbeta om. Vägverket sa också att vi bör

lämna förslaget så fort som möjligt innan hösten, då beslut fattas för kommande projekt. Vägverket
sa att de blev bara utförare av projektet om det går igenom ej huvudfinansiär. Utan det låg hos
Västra Götalandsregionen som samarbetade i dessa frågor.( Gällde det cykelleder skulle tydligen
kommunerna vara med med 50%).

till dig Mikael då jag förstod att du var ansvarig för Vägar och trafik i Uddevalla
Kommun.
Om det skall lämnas till annan instans eller som Medborgarförslag får du gärna skicka det vidare där
det tas upp och behandlas av rätt instans.
Med vänlig hälsning Hans Niklasson2OL9-O7-18 Uddevalla.
Trevlig Sommar.
Jag skickar detta

Skickades från E-post för Windows L0

Medborgarförslagets ärende:
Begränsad hastighet i tätbebyggt område

Ditt medborgarförslag:
På grund av att så många bilister i mitt bostadsområde framför sina fordon i alltför snabb hastighet
vill jag att kommunen snarast inför 30 km/tim i tätbebott område i U-a kommun. Se över häckar å
växtlighet i anknytning till övergångställen genom regelbunden kontakt med husägare. Jag vill ha ett
säkrare Uddevalla.

Dagens datum:
20190803

Namn:
Eva Fransson

Medborgarförslagets ärende:
P-plats Åbergska tomten!

Ditt medborgarförslag:
Gör SMS parkering på kv Åbergska tomten.
Nu när det inte blev en park som skulle planeras?
Skulle gynna saluhallen när handlarna flyr. Även Kungsgatan butiker skulle ha nytta av detta.

Dagens datum:
2019-08-02

Namn:
Tony Russberg

Medborgarförslagets ärende:
Trafiksituation Tureborg- Dalstigen/Dalgången

Ditt medborgarförslag:
Oberoende om man är boende eller besökande finns en allvarlig och oroväckande trafiksituation på
Dalgången/Dalstigen och Tureborg. Inom båda områdena förs fordon, bilar såväl som bussar fram i
en hastighet som vida överstiger de hastighetsgränser skyltarna visar. Tyvärr verkar hastighetsskyltar
ses som förslag på lägsta hastigheter och ej maxgränser. Då många barn och vuxna både går och
cyklar här med anledning av att Äsperödsskolan ligger nära hoppas jag att åtgärder sätts in
omgående. Gällande Dalstigen är detta också en genomfartsväg för trafik till och från Tureborg och
de flesta kör sina fordon i mitten AB de båda filerna vilket ofta gör att förare oavsett riktning ofta får
göra snabba väjningar, vilket är en fara för oss boende på Dalstigen.
Dock, det finns ytterligare frågetecken kring gångares, cyklister och bussåkares säkerhet enligt
nedan:

Busshållplats Dalgången A
Denna busshållplats ligger i vägen(!), dvs i körfältet för bilar och bussar då det saknas en trottoar och
en riktig busshållplats. Konsekvensen av detta är att barn och vuxna står och väntar i vägen där det är
full trafik av bussar och bilar. Som väntande på buss kan man heller inte väja sig då boende har sitt
staket precis vid busshållplatsen. Hur detta kan vara möjligt i en stad som byggt säkra busshållplatser
med många miljoner i insats är mycket konstigt och inget annat än otroligt dåligt. Med anledning av
hastigheter på gatan som ofta överskrider 30 km/h så är det bara en fråga om när en olycka sker.
Med anledning också av att de flesta kör på mitten av vägen och inte i sina egna körfält är det farligt
att stå på busshållplatsen.

Trottoar Tureborg
Med riktning mot centrum tar trottoaren slut efter bron och här har man som gångare på trottoaren
endast valet att byta sida. Dock är det total avsaknad av övergångsställe. Just här ökar många bilister
farten oavsett riktning. Som cyklist måste man inte byta sida men med fara för livet kan cykel
framföras i den trånga passagen vid Östras kyrkogård.
Många på områdena är oroliga för trafiksituationen men här verkar hända väldigt lite.

Åtgärdsförslag
Stäng genomfartstrafiken på Dalstigen och tillåt endast busstrafik.
Flytta busshållplatsen ner i backen mot Tureborg för att placera den på en trottoar med något mer
skydd.
Minska hastigheter med skyltar. 30-skyltar hjälper inte då de flesta gasar upp i alla riktningar. Sänk till
20.

Sätt upp farthinder mot/till Tureborg centrum oavsett riktning.
Förhindra höga farter efter backen vid Tureborg centrum. Farten backen ger och hur utfarten är
formad ger alldeles för stora möjligheter till höga hastigheter.
Gör övergångsställe före bron på Tureborg.

Dagens datum:
190805

Namn:
Charlott Rahm

Skickat: den 18 augusti 2019 12:53
Till: Kontaktcenter <Kontaktcenter@uddevalla.se>
Ämne: Kontaktformulär från uddevalla.se
Namn
Lars Gösta Ohlin
Meddelande
Hej!
Jag har ett medborgarförslag:
Jag föreslår att gatan Bävergiljan, i norra Uddevalla vid Järvstigen, förses med målade
parkeringsrutor på den sida gatan man får parkera.
Detta eftersom parkeringsproblemen på denna lilla gata blir allt större och större med , nästan,
ständigt blockerad garageinfart hos mig mm mm som följd.
I princip dagligen parkeras det på vändplanen vilket omöjliggör Räddningstjänstens ev
utryckning.
I början på gatan bör dessutom en skylt sättas upp med upplysning om de regler som gäller
vad gäller parkering på gatan. Texten måste dessutom vara mångspråkig.

Medborgarförslagets ärende:
Inhängnad badplats för hundar
Ditt medborgarförslag:
En inhängnad badplats för hundar att springa fritt i.
Mellan Svenskholmen och Skeppsvikens badplats finns en liten badstrand som ytterst sällan nyttjas
av folk.
Denna lilla badstrand tror jag kan bli högst uppskattad av oss hundägare där en faktiskt kan få lov till
att ha sin hund lös.
Vi har idag 2 badplatser i Uddevalla Kommun där hundar tillåts bada, men med tanke på
koppeltvånget så bör hunden vara kopplad.
För oss hundägare är det inte alltid helt enkelt att hitta något ställe där en kan få njuta av ett bad
med sin hund en varm sommardag vid vattnet.
Är helt säker på att denna lilla badstrand skulle glädja många hundägare där de kan släppa sin hund
lös för ett svalkande dopp under promenaden, eller att själva njuta av en fri stund vid havet.
Även att fler hundar kan njuta av lek tillsammans lösa vid vattnet är bara ett plus!
Att sätta upp staket runt denna yta behöver heller inte bli så dyr, med tanke på muren runt.
Dagens datum:
19 Augusti 2019
Namn:
Sandra Zachrisson

Medborgarförslagets ärende:
Gatunamn
Ditt medborgarförslag:
När motorvägen genom Ljungskile byggdes försvann några gator helt eller delvis vid den södra
infarten. Det finns dock en bit gata kvar av dåvarande Hålabergsvägen i form av en gångbana utmed
västra sidan av motorvägen. Den nybyggda gångbanan utgör ungefär 60% av hela gångbanan, resten
är det som finns kvar av gamla Hålabergsvägen, där framför allt den södra delen är helt orörd.
Förslag: Ge gångbanan namnet Hålabergsvägen och skylta upp med namnet. Gatan är från början en
gammal väg som många nog minns. Om den redan skulle ha namnet på kartan vore det fint om det
fanns skyltar som visar gatans namn.
Dagens datum:
2019 08 28
Namn:
Anders Jansson

Medborgarförslagets ärende:
Utegym i Hogstorp
Ditt medborgarförslag:
Hej! På Stationsvägen i Hogstorp finns det en mindre grusplan (bredvid lekplatsen) som inte används
till något. Jag tror att barnen kunde använda den som en mindre fotbollsplan för många år sedan
men nu är den gropig och full av ogräs för den har inte fått något underhåll. Mitt förslag till er är att
göra ett utegym där eller på någon annan plats i området. Det kommer bli mycket uppskattat av alla
oss som bor här för vi gillar att röra oss och hålla igång men närmsta gym finns i Munkedal eller i city.
Vi har även en mycket aktiv idrottsförening som skulle kunna utvecklas till det bättre om redskapen
finns.
Dagens datum:
2019-09-01
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