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Sammanträde Kommunstyrelsen  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset kl. 11:00 onsdagen den 25 augusti 2021  
  
Ordförande Ingemar Samuelsson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

Förslag: Stefan Skoglund (S) fredagen den 27 augusti kl. 09:00 

 

2.  Information om arbetet med översvämningsskydd 
Dnr KS 313540  

Kl. 11:00-11:30 

Christine 

Gunnarsson, Jonas 

Sand, Andreas Roos 

3.  Information från Fyrstads flygplats AB 
Dnr KS 313470  

Kl. 11:30-12:00 

Anna Råhnängen 

4.  Medborgarförslag om hjärtstartare för allmänheten vid Forshällaskolan 
Dnr KS 2020/00421  

 

Beredning inför kommunfullmäktige 

Kl. 13:00 

5.  Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 
Dnr KS 2021/00282  

 

6.  Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) om att 

Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris årligen för 

civilkurage 
Dnr KS 2020/00773  

 

7.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) om 

att öka den medicinska kompetensen i kommunen genom ett 

pilotprojekt att anställa kommunala läkare  
Dnr KS 2020/00764  
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Föredragningslista Föredragande 

8.  Begäran från barn och utbildningsnämnden om att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 

vuxenutbildningen i utbildningsform  
Dnr KS 2021/00346  

 

9.  Förslag på nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen  
Dnr KS 2021/00371  

 

10.  Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen 
Dnr KS 2021/00365  

 

11.  Godkännande av ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning för 

Fyrstads Flygplats AB, FFAB 
Dnr KS 2021/00382  

 

12.  Revidering av avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän plats i 

Uddevalla kommun, upplåtelseavgift samordning av postlådor 
Dnr KS 2021/00373  

 

13.  Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2022 
Dnr KS 2021/00423  

 

14.  Hyreskontrakt för förskola Hälle 2, enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB, Ljungs-Hälle 1:399, tillägg för entreprenadkostnaden  
Dnr KS 2021/00149  

 

Kommunstyrelsens egna ärenden 

 

15.  Byggnation av förskola i Råssbyn, enligt samverkansavtal med Hemsö 

AB, Forshälla-Strand 5:1, beslut om avrop 1 
Dnr KS 2021/00425  

 

16.  Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess 

utskott och gruppledarträffar 2022 
Dnr KS 2021/00422  

 

17.  Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i de 

kommunala bolagen år 2020 varit förenlig med kommunala ändamål 

och befogenheter 
Dnr KS 2021/00103  

 

18.  Ledmotsinitiativ från Camilla Johansson (C) och Elving Andersson (C) 

om utreda förutsättningarna för att utveckla reningsprocesserna vid 

Skansverket 
Dnr KS 2021/00345  
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Föredragningslista Föredragande 

19.  Begäran om planbesked berörande del av Svälte 1:5  
Dnr KS 2021/00299  

 

20.  Begäran om planbesked berörande Dagson 15 
Dnr KS 2021/00318  

 

21.  Samråd om Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan 2022-

2024 
Dnr KS 2021/00364  

 

22.  Västtrafiks upphandling av trafiktjänster i Uddevalla  
Dnr KS 2021/00383  

 

23.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt personal 

och avsnitt livsmedelsområdet 
Dnr KS 2021/00082  

 

24.  Remiss från Fyrbodals kommunalförbund, budget basverksamhet 2022 

- 2024 
Dnr KS 2021/00389  

 

25.  Omräkning av kommunbidrag 2022 till löpande pris 
Dnr KS 2021/00440  

 

26.  Föravtal med Internationella Handelshuset AB om etablering av 

klinkerskvarn 
Dnr KS 2021/00457  

 

27.  Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal 

2021 
Dnr KS 2021/00005  

 

28.  Information från kommundirektören 2021 
Dnr KS 2021/00004  

 

29.  Redovisning av delegationsbeslut 2021 
Dnr KS 2021/00002  

 

30.  Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 
Dnr KS 2021/00003  

 

Information om distansdeltagande m.m. 
Mot bakgrund av pågående smittspridning uppmanar ordförande partierna att endast låta sig 

representeras av en fysiskt närvarande ledamot. Distansdeltagande godkänns under 

förutsättning att det sker från anvisade rum i stadshuset i enlighet med antagna 

bestämmelser för distansdeltagande i kommunstyrelsen. 
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 

sekreteraren. 

 

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

doftande hygienartiklar. 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Medborgarförslag om hjärtstartare för allmänheten vid 

Forshällaskolan 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att en hjärtstartare, tillgänglig för allmänheten, 

ska sättas upp utanför Forshällaskolan. Förslaget motiveras av att det tar lång tid för 

ambulans att hinna fram till området och att en hjärtstartare skulle öka säkerheten för de 

som bor i området samt för elever och personal vid skolan.  

 

Kommunfullmäktige har överlåtit åt kommunstyrelsen att avgöra ärendet. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att förslaget avslås. Kommunen har ingen policy 

eller motsvarande beslut som anger placering av hjärtstartare utomhus på kommunala 

byggnader eller allmänna platser. Om ett sådant beslut fattas bör hänsyn till kostnad för 

inköp, kostnad för underhåll/kontroll samt utbildning. Placering av utrustning utomhus, 

särskilt på platser där få människor befinner sig vissa tider på dygnet, innebär också 

avsevärd risk för stöd och skadegörelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-03. 

Medborgarförslag Hjärtstartare Forshällaskolan. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget.  

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Förslagsställaren 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 juni 2020 18:55 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Hjärtstartare Forshällaskolan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Forshällaskolan är en skola som ligger ute på landsbygden, en bit från stadens kärna och närmaste 
ambulans. Skulle olyckan vara framme tar det en bra stund innan hjälpen är framme. En hjärtstartare 
placerad utanför väggen på Forshällaskolan, tillgänglig för allmänheten, skulle öka säkerheten för de 
som bor härute,  men även för elever och personal på skolan. Forskning visar att tidiga insatser 
räddar liv. Detta skulle vara en liten kostnad för att säkra tryggheten och rädda liv. 
 
Dagens datum: 
20200612 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
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2021-07-12 Dnr KS 2021/00282 

  

 

Handläggare 

Utredare Camilla Karlsson 

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

 

Socialnämndens avrapportering 2021 av kommunfullmäktiges 

uppdrag 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen, att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 

arbetsgivare och kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som 

en möjlighet, bedöms som slutfört och föreslås avslutas. Uppdraget har behandlats på 

uppsiktsmötet i april 2021 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-12 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Socialtjänstens protokollsutdrag 2021-06-15 § 94 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att  godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Ett av 

uppdragen är: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 

erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.  

 

I delårsrapporteringen i april 2021 skrivs följande kring uppdraget; I väntan på ett utfall 

i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal haft dialog och MBL-

förhandling under våren gällande flera förändringar. Bland annat en uppstart för 

införande av heltid som norm på vård- och omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 

 

Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg förväntas öka under året då de 

flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i heltidsresan under 2021. 

Bedömningen är att minst 150 medarbetare kommer gå upp på heltid under 2021  
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Uppdraget har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas, då 

kommunfullmäktige har gett socialnämnden ett nytt uppdrag med liknande syfte. 

 

 

 

Peter Larsson Camilla Karlsson 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Socialtjänsten 
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 

2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås avslutas.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-27 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. Ett av 

uppdragen är:  

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla 

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda 

alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 

 

I delårsrapporteringen i april 2021 skrivs följande kring uppdraget; 

I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal haft dialog 

och MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. Bland annat en uppstart 

för införande av heltid som norm på vård- och omsorgsboendena Österängen och 

Kaprifol. 

  
Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg förväntas öka under året, då de 

flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i heltidsresan under 2021. 

Bedömningen är att minst 150 medarbetare kommer gå upp på heltid under 2021. 
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Uppdraget har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och 

verksamhetsberättelserna. Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas, då 

kommunfullmäktige har gett socialnämnden ett nytt uppdrag med liknande syfte. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Åsa Jarhag Håkansson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr SN 2021/00108  

Avrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 
2021 

Sammanfattning 

Socialnämnden är tilldelad 13 uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplaner. 

Uppdragen har rapporterats och kunna följas i socialnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige i samband med delårsuppföljningarna och verksamhetsberät-

telserna. Ett av uppdragen bedöms som slutfört och föreslås avslutas.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att godkänna avrapporteringen av uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019–2021 om att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och 

kommunens strävan om att erbjuda alla anställda heltid och deltid som en möjlighet. 

  

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-06-22 

Stefan Skoglund, Merja Henning 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-23 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2021-06-24 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Socialtjänstens utredare Åsa Jarhag Håkansson 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) om 

att Uddevalla kommun ska inrätta och dela ut ett pris årligen 

för civilkurage 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) och Mattias Forseng (SD) har inkommit med motion att 

inrättande av ett pris för civilkurage. Förslaget motiveras av att medborgare som gjort 

modiga och goda gärningar, såsom vittnat i brottmål, gått emellan i slagsmål, arbetat för 

att stävja mobbning etc, bör stärkas och lyftas fram. 

 

Kommunen delar ut ett antal olika priser, exempelvis jämställdhetspris, demokratipris 

och priser inom kultur- och fritidsområdet. Kommunen samverkar också med andra 

aktörer vad gäller prisutdelning. Inrättande och upprätthållande av nya priser är 

förknippat med administration och kostnader, samt innebär en risk för att respektive pris 

värde urholkas ju fler som tillkommer. Samordning av flera priser och/eller utökning av 

kriterierna kan leda till fler nomineringar och mer uppmärksamhet för pristagarna och 

dess gärningar.  

 

Ungdomsfullmäktige har behandlat motionen och beslutade att inte ställa sig bakom 

förslaget. 

 

Motionen föreslås därför avslås, men skickas till demokratiberedningen för bedömning 

om civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-16. 

Ungdomsfullmäktiges protokoll 2020-12-15 § 35. 

Motion från Martin Petersson (SD)´och Mattias Forseng (SD). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen, 

 

att överlämna motionens förslag till demokratiberedningen för bedömning om 

civilkurage kan och/eller bör vara ett kriterium vid utseende av demokratipristagare. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Martin Pettersson (SD) 

Mattias Forseng (SD) 

Demokratiberedningen 



 2020-11-12 

 
Motion – Civilkurage  

 
I takt med att många upplever att tryggheten och sammanhållningen i samhället 
minskar är det lätt att glömma att många duktiga medborgare faktiskt gör goda och 
modiga gärningar.  
 
Det kan handla om att vittna i ett obehagligt brottmål, gå emellan i ett slagsmål, att 
stävja mobbning med mera. För att lyfta upp och stärka dessa goda förebilder bör 
Uddevalla kommun inrätta ett särskilt pris för civilkurage. 
 

 
Vi Sverigedemokrater föreslår därför: 

 
att   Uddevalla kommun bör inrätta och årligen dela ut ett pris för visat civilkurage 
 
 
 

 
 
 

Uddevalla 2020-11-12   
 
 
 

_______________________________ _______________________________ 
Martin Pettersson (SD)   Mattias Forseng (SD)  
Gruppledare    Ledamot 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 

(UP) om att öka den medicinska kompetensen i kommunen 

genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare  

Sammanfattning 

Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) inkom i december 2020 med 

motion om att Uddevalla kommun ska ansöka hos regeringen om att starta ett 

pilotprojekt med att anställa kommunala läkare. Förslaget motiveras av att även 

kommunen måste ha den medicinska kompetens som erfordras för att de äldre ska få 

den vård de har rätt till. Växjö kommun har lämnat in en sådan ansökan.   

 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att kommunen ska avvakta en 

pågående statlig utredning som bland annat ser över kommunernas möjlighet att öka den 

medicinska kompetensen. Växjö kommun fått avslag på sin ansökan. 

 

Motionärerna inkom den 17 juni 2021 med begäran om återtagande av motionen. 

Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avskrivs från vidare 

handläggning. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-24. 

Brev om återtagande av motion. 

Socialnämndens protokoll 2021-06-15 § 100. 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avskriva motionen. 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Socialnämnden, Motionärerna 



 

 

 

Motion om att öka den medicinska kompetensen i kommunen 

 

I spåren av Covid 19 och efter den svidande kritiken från IVO om bristerna i vården på Sveriges 

äldreboende, har det framkommit att den medicinska kompetensen i kommunerna är undermålig 

och måste stärkas betydligt. 

Kritiken från IVO är framförallt att äldre som bor på särskilt boende inte fått vård och behandling 

utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad Covid 19. 

De sjuka äldre har fått sämre vård än man har rätt till enligt lag. Endast 6 % av de äldre på boendena 

har fått träffa läkare. De sjuka äldre har bedömts palliativa utan medicinsk bedömning gjorts vilket 

medfört att man satts på palliativ vård inför livets slut istället för att få tillgång till behandling med 

bland annat syrgas. Anhöriga har inte gjorts delaktiga. Dokumentation om sjukdomen och 

sjukdomsförloppet har varit bristfälligt eller saknats. 

Bristen av medicinsk kompetens inom äldreomsorgen är en konsekvens av ädelreformen som 

genomfördes 1992. Ädelreformen innebar att kommunerna tog över vård och omsorg av äldre 

medan ansvaret för läkarinsatser låg kvar hos landstinget. Under de snart 30 år ädelreformen funnits 

har den medicinska utvecklingen gjort stora framsteg. Patienter, även äldre patienter överlever svåra 

sjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkter, cancer m.m och allt fler äldre är idag multisjuka. Vården har 

succesivt förflyttats från sjukhus till kommunerna där vårdtyngden har ökat. 

På våra äldreboende bor idag våra mest sjuka, sköra äldre. De klarar inte längre bo kvar i sin lägenhet 

eller sitt hus inte ens med hjälp av hemtjänst. De är i behov av vård, omsorg och sjukvård dygnet 

runt. Vården och omsorgen fungerar mycket bra med det är sjukvården som brister, för 

kompetensen finns inte tillgänglig. 

Att sjukvården inte fungerar för våra mest sjuka äldre är något som vi i Uddevallapartiet framfört de 

senaste åren. 

Vårdkompetensen måste stärkas upp. Våra äldre måste få den vård de har lagstadgad rätt till. 

 

Motion: 

Uddevallapartiet vill motionera om att; Uddevalla kommun precis som Växjö kommun gjort, ansöka 

hos regeringen om att starta upp ett pilotprojekt med att anställa kommunala läkare. 

 



För att de äldre ska få den vård de har rätt till, måste även kommunen ha den medicinska 

kompetensen som erfordras. Därför måste kommunerna få rätt att anställa medicinsk ansvariga 

läkare. 

 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP)   Merja Henning (UP 

  ) 

 

2:e vice ordf Socialnämnden   ledamot Socialnämnden 



Dnr Kommunfullmäktige 2020 / 00764 
 
Önskar återta inlämnad motion om att ansöka att bli pilotkommun för anställa kommunala läkare. 
 
 
Hälsningar: 
 
Ann-Charlott Gustafsson (UP) Merja Henning (UP) 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2021-05-26 Dnr SN 2020/00277 

  

 

Handläggare 

Socialchef Roger Granat 

Telefon 0522-69 70 66 
roger.granat@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 

Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den 

medicinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt 

att anställa kommunala läkare 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har i en motion föreslagit att Uddevalla kommun skall ansöka hos 

regeringen om att få anställa en läkare. Kommunstyrelsen har skickat frågan på remiss 

till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse den 26 maj 2021 

Regeringens svar till Växjö kommun 17 mars 2021  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att  
 

avvakta pågående statliga utredning som bland annat ser över kommunernas möjlighet 

att öka den medicinska kompetensen. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uddevallapartiet har lämnat in en motion där förslaget är att Uddevalla kommun, precis 

som Växjö kommun, skall lämna in en ansökan till regeringen om att få anställa en 

läkare. 

 

Precis som nämns i motionen så har pandemin gett upphov till en nationell diskussion 

om kommunerna skall få anställa egna läkare. 

 

I Coronakommissionen första delrapport gavs förslag på att kommuner bör få kunna 

anställa läkare. Coronakommissionen kommer med ytterligare ett delbetänkande 

oktober 2021 samt en slutrapport under februari 2022. 

 

Den 22 december 2020 beslutade regeringen om ett kommittédirektiv till en utredning 

om en ny äldreomsorgslag. Där skall utredningen bland annat överväga hur tillgången 



 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

2(2) 

2021-05-26 Dnr SN 2020/00277 

  

 

 

 

på medicinsk kompetens skall stärkas inom äldreomsorgen. Denna utredning skall vara 

klar juni 2022. 

 

Växjö kommun ansökte, under hösten 2020, hos regeringen att få anställa en läkare i 

kommunen. Regeringens beslut blev att Växjö kommun inte fick anställa egen läkare 

med hänvisning till utredning om ny äldreomsorgslag. 

 

Stockholms stad håller för närvarande på att rekrytera en s k läkarstrateg. Region 

Stockholm är den enda regionen som inte lämnat över delar av hälso-/ 

sjukvårdsansvaret till kommunerna. 

 

Förvaltningens bedömning 

Erfarenheterna från pandemin visar att den medicinska kompetensen behöver stärkas 

inom äldreomsorgen. En åldrande befolkning samt utvecklingen av ”nära vård” kommer 

innebära att den kommunala hälso- och sjukvården kommer öka kraftigt de kommande 

10 åren. 

 

Eftersom Växjö fått nej på sin ansökan bedömer vi det inte troligt att Uddevalla 

kommun skulle få ett positivt svar på samma fråga. Inom ett år kommer både 

Coronakommissionen och utredning om en ny äldreomsorgslag ha presenterat sina 

slutrapporter. I dessa rapporter kommer frågan om hur kommunernas medicinska 

kompetens skall stärkas att tas upp. 

 

Förvaltningens förslag är därför att avvakta dessa rapporter och därefter anmäla intresse 

om ett antal kommuner kan gå före i att ev få anställa en kommunal läkare. 

 

 

 

Roger Granat  

Socialchef  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2021-06-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr SN 2020/00277  

Remiss från kommunfullmäktige - Motion från Ann-Charlott 
Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den medi-
cinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt att 
anställa kommunala läkare 

Sammanfattning 

Uddevallapartiet har i en motion föreslagit att Uddevalla kommun skall ansöka hos 

regeringen om att få anställa en läkare. Kommunfullmäktige har skickat frågan på 

remiss till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-05-26. 

Regeringens svar till Växjö kommun 2021-03-17. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-09 § 321 Motion från Ann-Charlott 

Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den medicinska kompetensen i 

kommunen genom ett pilotprojekt att anställa kommunala läkare. 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP)om att öka den 

medicinska kompetensen i kommunen genom ett pilotprojekt att anställa kommunala 

läkare. 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avvakta pågående statliga utredning som bland annat ser över kommunernas 

möjlighet att öka den medicinska kompetensen. 

Deltar ej i beslut 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), Merja Henning (UP) och Leif Dolonius (UP) avstår från 

att delta i beslutet. 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2021-06-22 

Stefan Skoglund, Merja Henning 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-23 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2021-06-24 

Kommunfullmäktige 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-08-17 Dnr KS 2021/00346 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Begäran från barn och utbildningsnämnden om att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras 

av vuxenutbildningen i utbildningsform  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med begäran om upphävande av   

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i 

utbildningsform. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan på Emaus skulle 

renoveras av vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere 

kostnaderna och för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnads-

förvaltningen gjorde ett undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula 

villan så att vuxenutbildningen kunde renovera fastigheten.  

 

Nämnden anger att exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med en 

entreprenör utfört på Gula villan är dränering av marken runt huset, anslöt stuprör och 

satte ledningar från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två nya trappor i 

betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och grusytor. Under 

samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att undvika framtida 

vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. Planeringen för 2020 

ställdes in på grund av Corona.  

 

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning då de aktuella 

eleverna från och med höstterminen 2021 kommer att få sin undervisning i lärlingsform 

och då knyts till olika företag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-20 § 77. 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-12 § 103. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-04-12 § 103 i den del som avser att Gula 

villan ska renoveras av vuxenutbildningen i undervisningsform, 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-08-17 Dnr KS 2021/00346 

  

 

 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att säkerställa byggnadens skick utvändigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetsmarknadsavdelningen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr BUN 2021/00394  

Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 
vuxenutbildningen i utbildningsform 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan skulle renoveras av 

vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere kostnaderna och 

för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett 

undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan så att vuxen-

utbildningen kunde renovera fastigheten. Av kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2017-04-12 § 103 framgick att vuxenutbildningen bedömde det vara möjligt att börja 

renoveringen hösten 2017. 

 

Några exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med Markbygg utförde 

på Gula villan är att de våren 2018 dränerade marken runt huset, anslöt stuprör i rostfritt 

stål och satte ledningar i marken från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två 

nya trappor i betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och 

grusytor. Under samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att 

undvika framtida vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. 

Planeringen för 2020 ställdes in på grund av Corona. 

 

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning varför barn och 

utbildningsförvaltningen önskar att Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut att 

fastigheten ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform. Orsaken till de 

ändrade förutsättningarna är att de aktuella eleverna från och med höstterminen 2021 

kommer att få sin undervisning i lärlingsform och då knyts till olika företag. Detta 

medför att det inte längre finns några elever som kan utföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-04-12 § 103 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 

att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 77 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2021-05-26 

Roger Ekeroos (M), Camilla Johansson (C) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-05-26 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2021-05-26 

Vuxenutbildningen  

Kommunfullmäktige  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-05-07 Dnr BUN 2021/00394 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommun-

fullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 

vuxenutbildningen i utbildningsform 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan skulle renoveras av 

vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere kostnaderna och 

för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett 

undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan så att vuxen-

utbildningen kunde renovera fastigheten. Av kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2017-04-12 § 103 framgick att vuxenutbildningen bedömde det vara möjligt att börja 

renoveringen hösten 2017. 

 

Några exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med Markbygg utförde 

på Gula villan är att de våren 2018 dränerade marken runt huset, anslöt stuprör i rostfritt 

stål och satte ledningar i marken från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två 

nya trappor i betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och 

grusytor. Under samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att 

undvika framtida vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. 

Planeringen för 2020 ställdes in på grund av Corona. 

 

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning varför barn och 

utbildningsförvaltningen önskar att Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut att 

fastigheten ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform. Orsaken till de 

ändrade förutsättningarna är att de aktuella eleverna från och med höstterminen 2021 

kommer att få sin undervisning i lärlingsform och då knyts till olika företag. Detta 

medför att det inte längre finns några elever som kan utföra uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-04-12 § 103 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 

att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform  

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-05-07 Dnr BUN 2021/00394 

  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

 
Skickas till 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KS 2017/00148  

Förutsättningar för verksamhet i Gula villan och landeriet 
Emaus 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har genomfört en förstudie i syfte att klargöra förutsättningar 

för olika verksamheter vid Gula villan och Landeriet på Emaus. Rapporten 

rapporterades till kommunstyrelsen i oktober 2015.  

  

Förstudien har klargjort förutsättningarna för olika verksamheter vid Gula Villan 

och/eller Landeriet på Emaus. Förstudiegruppen betraktar Gula villan som ofärdig för 

kommunal verksamhet eller för uthyrning. Värdehöjande insatser behövs för fastigheten 

vilket betyder att det är fråga om en (re)investering Enligt kommunens nuvarande 

modell uppkommer kostnad för investeringar hos samhällsbyggnadsnämnden. Dessa 

kostnader hämtas in på intäkt genom hyra.  

  

Det anses inte rationellt för tilltänkta kommunala verksamheter, inflyttade eller nya, att 

lägga en sådan budget för lokalhyra att den motsvarar kostnaden för den investering 

som är nödvändig för att bevara byggnadens (och områdets) kulturhistoriska värde, 

samtidigt som den fungerar som kommunal verksamhetslokal och uppfyller 

tillgänglighetskrav, arbetsmiljökrav o.s.v. Förstudien förespråkar istället att en alternativ 

hyresmodell bör tillämpas och kommunbidrag bör utgå för del av hyran också en tid 

efter en reinvestering. 

  

I en kulturhistoriskt intressant byggnad får projektering och byggfas gå hand i hand 

allteftersom man kan avgöra vad som behöver göras och ska göras, samt på vilket sätt. 

Renovering i undervisningsform av vuxenutbildningen kan hålla nere kostnader och 

tillför mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen är intresserad av att 

göra ett undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan och låta 

vuxenutbildningen renovera. Vuxenutbildningen behöver tid till förberedelser och 

rekryteringav och anser att en möjlig start kan bli till hösten 2017.  

  

Flytt av befintlig verksamhet till Gula villan håller ner kostnader totalt och anses därför 

vara bästa alternativet. För största möjliga utnyttjande av renoverade lokaler (och största 

möjliga tillgänglighet till den gemensamma kulturhistorien) är det önskvärt med en 

kommunal grundverksamhet i Gula villan.  

  

Mot bakgrund av förstudiens brukarundersökningar, intressentanalyser, 

kostnadsuppskattningar och genomförbarhetsbedömningar är förstudiens samlade 

förslag att:  

- Gula villan och området Emaus ska betraktas som kulturhistoriskt intressant för 

Uddevalla kommun. 

- Gula villan renoveras, i första hand för att inrymma kommunal verksamhet.  

  

 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 103 
 

- Gula villan renoveras för att motsvara socialtjänstens lokalprogram och 

socialtjänsten tillförs resurser för att kunna hyra Gula villan efter renovering. 

- Skyddsinstrumentet kulturreservat antas vara lämpligt för vård, bevarande och 

utveckling av området Emaus och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med 

kultur och fritidsnämnden utreder möjligheterna att bilda kulturreservatet 

Landeriet Emaus. 

  

Renovering av Gula villan för ny verksamhet, såsom till exempel en eller flera av de 

verksamheter som presenteras i förstudien, bör göras i ett projekt i två delar. I det första 

delprojektet renoveras Gula villan. I och med det, tas underlag fram för 

kostnadsberäkning av framtida kvadratmeterhyra. Därmed skapas beslutsunderlag för 

det andra delprojektet, för respektive verksamhet och för kommunfullmäktiges 

medelstilldelning. Kostnaden för den reinvestering som är nödvändig för att bevara 

byggnadens (och områdets) kulturhistoriska värde samtidigt som den fungerar som 

kommunal verksamhetslokal bör kompenseras.  

  

Ärendet har diskuterats och stämts av i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Förvaltningscheferna är positiva till förstudiens förslag men anser att en förutsättning 

för genomförande är att verksamheterna kompenseras för de ökade kostnaderna. 

 

Evy Gahnström (V) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 68. 

Skrivelse från kommunstyrelsens förste vice ordförande, 2017-03-29.  

Rapport förstudie om förutsättningar för olika verksamheter vid Gula villan och/eller 

landeriet Emaus, 2015-10-13.  

Yrkanden 

Evy Gahnström (V): bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.       

           

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att Gula villan och området Emaus ska betraktas som kulturhistoriskt intressant för 

Uddevalla kommun, 

  

att samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med kultur och fritidsnämnden utreder 

möjligheterna att bilda kulturreservatet Landeriet Emaus, 

  

att Gula villan renoveras av vuxenutbildningen i undervisningsform,   

  

att renoveringen ska motsvara socialtjänstens lokalprogram,  

  



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 103 

 

att material för renovering ska bekostas av samhällsbyggnadsnämnden,  

  

att kommunstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret under byggtiden, 

  

att föreslagna åtgärder enligt förstudien genomförs av respektive verksamhet inom 

befintlig ram under 2017, samt 

  

att fortsatt finansiering sker i budgetdialog 2018.  

   

  

Jäv 

På grund av jäv deltar ej Monica Bang Lindberg (L) i handläggning och beslut av 

ärendet.       
 

 

Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-04-20 

Alf Gillberg, Tobias Andersson, Christina Nilsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-04-20  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-04-21 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-06-14 Dnr KS 2021/00371 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Förslag på nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med förslag till vägnamn för bostadsområdet 

Skarsjövallen i Ljungskile. Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av 

Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området innehåller cirka 200-270 bostäder. 

Detaljplanen är överklagad. Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga 

vägnamn. Namnberedningen har samrått med berörd hembygdsförening och utifrån 

detta tagit fram ett förslag med vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom 

området är Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, 

Skogsbrynsvägen och tillfartsvägen blir en förlängning av den befintliga 

Skafterödsvägen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-14. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-08 § 292. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17.  

Karta över planområdet 2021-05-17.  

Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

 att fastställa vägnamnen Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, 

Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde 

vid Skarsjövallen, 

 

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft, 

 

att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid 

Skarsjövallen. 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 292 Dnr SBN 2021/00299  

Nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området 

innehåller cirka 200-270 bostäder. Detaljplanen är överklagad.  

Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga vägnamn. Namnberedningen har 

samrått med berörd hembygdsförening och utifrån detta tagit fram ett förslag med 

vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom området är Salamandervägen, 

Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsväggen och tillfartsvägen 

blir en förlängning av den befintliga Skafterödsvägen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Karta över planområdet 2021-05-17 

Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnen Salamandervägen, 

Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan 

för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen 

  

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft 

  

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för 

tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid Skarsjövallen 

 

 
Vid protokollet  

Malin Witt  

 

Justerat 2021-06-11  

Henrik Sundström  

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-11 intygar  

Malin Witt  

  
Skickat 2021-06-11 till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2021-05-17 Dnr SBN 2021/00299 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Frida Läckström 

Telefon 0522-69 63 16 
frida.lackstrom@uddevalla.se 

 

Nya vägnamn för bostadsområdet Skarsjövallen 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området 

innehåller cirka 200-270 bostäder. Detaljplanen är överklagad.  

Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga vägnamn. Namnberedningen har 

samrått med berörd hembygdsförening och utifrån detta tagit fram ett förslag med 

vägnamn inom området. De föreslagna vägnamnen inom området är Salamandervägen, 

Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsväggen och tillfartsvägen 

blir en förlängning av den befintliga Skafterödsvägen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-17 

Karta över planområdet 2021-05-17 

Karta, Skafterödsvägen överblick 2021-05-17 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnen Salamandervägen, 

Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen inom detaljplan 

för Tjöstelsröd 1:1, bostadsområde vid Skarsjövallen 

 

att beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen får laga kraft 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa vägnamnet Skafterödsvägen för 

tillfartsvägen till nya bostadsområdet vid Skarsjövallen 

 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen för Skarsjövallen antogs av Kommunfullmäktige 2021-04-14. Området 

innehåller cirka 200-270 bostäder. Detaljplanen är överklagad.  

Området är inte tidigare detaljplanelagt och har inga vägnamn. Namnberedningen har 

samrått med berörd hembygdsförening och utifrån detta tagit fram ett förslag med 

vägnamn inom området. Förslaget grundar sig på traktnamn i området samt hur det ser 

ut och vad som finns inom området. De föreslagna vägnamnen inom området är 

Salamandervägen, Pettersborgs väg, Gläntans väg, Småkullarnas väg, Skogsbrynsvägen 

och tillfartsvägen blir en förlängning av den befintliga Skafterödsvägen. Den befintliga 

Skafterödsvägen kommer därmed börja vid väg 680 och gå hela vägen upp till det nya 

området och fram till befintliga Skarsjövägen.  



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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Maria Jacobsson Frida Läckström 

Förvaltningschef Mark- och exploateringsingenjör 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ansvarig handläggare 



SKAFTERÖDSVÄGEN (BEFINTLIG)



SKAFTERÖDSVÄGEN

PETTERSBORGS  VÄG

Gräns mellan 
Skafterödsvägen 
& Skarsjövägen

GLÄNTANS  VÄG SALAMANDERVÄGEN
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Kommunledningskontoret 
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2021-06-21 Dnr KS 2021/00365 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i flerårsplan 2022-2024 om ett investeringsutrymme om 

205 mkr för Rimnersvallen. Renoveringen och tillgänglighetsanpassningen är ett 

uppdrag till kultur- och fritidsnämnden i flerårsplan 2019–2021. Nämnden har 

inkommit med förslag om inriktning för investeringen, med underliggande 

behovsanalys, lokalprogram och skisser.  

 

Nämnden bedömer att Rimnersvallen är i behov av renovering, bland annat reinveste-

ringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan samt att tillgänglighetsanpassa 

anläggningen. Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet 

Rimnersområdet är sedan maj 2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden 

som ska klara både Superettan i fotboll, senior-SM i friidrott samt vara fullgod för 

paraidrott. Publikkapaciteten ska motsvara 4000–7000 personer. 

 

Sammantaget har tre alternativ tagits fram, varav två når kravställande standarder för 

elitidrott och ett som motsvarar nuvarande standard med tillgänglighetsanpassning. 

Kultur- och fritidsnämnden förordar alternativ två, innebärande SM-standard, 

Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassning för både utövare och publik. 

 

Det förordade alternativ två omfattar 240 mkr varav 205 mkr är investering, 22 mkr är 

rivningskostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande komponenter som 

rivs.  

 

Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år. Nuvarande 

driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år 

i ökande kostnader för kultur och fritidsnämnden. Det är främst en ökad kapitalkostnad 

men även kostnader för drift. Resultatpåverkande åtgärder under åren 2021 och 2022 

finansieras via kommuncentralt anslag för badhus inkl rimnersområdet. Resultat-

påverkande poster åren därefter hanteras i kommande budgetprocess och flerårsplan.  

 

Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering i tre faser.  

Under Fas 0 genomförs först ett färdigställande av förstudie. Under Fas 1 genomförs 

projektering och kalkylering av huvuddelar som ligger till grund för projektering. 

Under Fas 2 sker färdigställande av bygghandlingar och praktiskt genomförande av 

byggnationen.  



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-06-21 Dnr KS 2021/00365 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-21. 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-06-02 § 118. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Lokalprogram 2021-01-21. 

Behovsanalys 2021-01-18. 

Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur 2021-05-04. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av Rimnersvallen ska ske  

enligt alternativ 2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering), 

 

att kommunstyrelsen ska fatta beslut om entreprenadavtal vid partneringprocessens 

övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida kalkylen inte visar på 

kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KFN 2021/00082  

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 
Rimnersvallen  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att  
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av  
renovering för att kunna nyttjas till sin fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det  
handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan  
samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen.  
  
Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet är sedan maj 

2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden som ska klara både Superettan i 

fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för detta 

ändamål. Publikkapaciteten ska motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 

användbara, vilket motsvarar 4000–7000 personer totalt.  
  
Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 

skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 

sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 

breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. Sammantagit har 3 alternativ 

tagits fram 2 som når kravställande standarder för elitidrott och 1 som motsvarar nuvarande 

standard med tillgänglighetsanpassning. Förvaltningens rekommendation är att alternativ 2 

med SM-standard samt Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassad både för 

utövare och publik förordas.  
  
Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse dat 2021-05-20  
Lokalprogram dat 2021-01-21  
Behovsanalys dat 2021-01-18  
Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur dat 2021-05-04 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
  
att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-

standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  
att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 2 

samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 
  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Förslag till beslut på mötet  
Lars Olsson (UP) föreslår att ärendet återremitteras.  

  
Anders Andersson (SD) föreslår att ärendet återremitteras i avvaktan på en helhetsplan för 

Rimnersområdet.  

  
Gösta Dahlberg (M), Anita Olsson (C), Carl-Gustav Gustafsson (L), Christer Johansson (V) 

och Ann-Marie Viblom (MP) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
  

Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden vill behandla ärendet idag eller återremittera det, och finner 

att nämnden vill behandla ärendet idag.  
  
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förvaltningens förslag till beslut och finner 

att nämnden gör det.  

  

Beslut  
Kultur och fritidsnämnden beslutar  
  
att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-

standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  
att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 

2 samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal 

vid partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 
  

Reservation 
Anders Andersson (SD) reserverar sig till förmån för det egna förslaget och lämnar 

följande skriftliga motivering:  

Vi anser att ytterligare delbeslut avseende Rimnersområdet skall fattas först när plan för 

områdets helhet har utkristalliserats.  

 

Kent Andreasson (UP) och Lars Olsson (UP) reserverar sig till förmån för det egna 

förslaget och lämnar följande skriftliga motivering:  

Vi yrkade på återremiss och att man först löser att ersätta träningsmöjligheterna för de 

klubbar som nyttjar Rimnersvallen. 

 

Vi ser tyvärr hur det gått med ersättningsytor för fotbollen som man inte än är klar med 

och det har skapat stor frustration och nu skall ytterligare en plan ersättas under 

byggtiden. 

När nu friidrottsklubb inte är trygga i hanteringen och befarar problem ser vi att man 

måste ta dessa tvivel på allvar och bemöta. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Uddevallapartiet är inte emot investeringar tvärtom vi vill se ett helhetsgrepp över 

området.   Man har ännu inte löst skytteföreningarnas vara eller icke vara på området.  

Kommer man fram till något där öppnar sig otroliga möjligheter för framtiden. 

Området kan bli ett fantastiskt idrottscentrum.  

Det kan finnas utrymme för att bygga en separat fotbollsarena och låta Rimnersvallen 

husera friidrott till exempel. 

UddevallaPartiet vill att man tar ett helhetsgrepp över området när det gäller sådana 

stora investeringar. Det kommer vara det bästa för framtiden. 

 

Vi reserverar oss från kultur och fritidsnämndens beslut när vi fortfarande har en 

diskussion i partiet om storlek och omfattning på investering. Vi skall få så mycket som 

möjligt för pengarna för att tillgodose de behov som finns för att utveckla hela 

rimnersområdet. 

Projektledning kommer att presentera de olika alternativen på nästa partigruppmöte och 

därefter kommer Uddevallapartiet ta ställning på KS/KF. 

 

Lars Olsson (UP)      Kent Andréasson (UP) 

 

 

 
Vid protokollet 

Josefin Florell 

 

Justerat 2021-06-04 

Annelie Högberg, Kent Andreasson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-04 intygar 

Josefin Florell 

 

Skickat 2021-06-08 till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2021-05-28 Dnr KFN 2021/00082 

  

 

Handläggare 

Projektledare Emil Palmqvist  

Telefon 0522-69 81 78  
Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

Renovering, tillgänglighetsanpassning och standardhöjning av 

Rimnersvallen  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att  
tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av  

renovering för att kunna nyttjas till sin fulla kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det  

handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan  

samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen.  

 

Inriktningen från styrgruppen för stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet är sedan maj 

2020 att utreda möjligheten till en elitarena för framtiden som ska klara både Superettan i 

fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för detta 

ändamål. Publikkapaciteten ska motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 

användbara, vilket motsvarar 4000–7000 personer totalt.  

 

Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 

skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 

sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 

breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. Sammantagit har 3 alternativ 

tagits fram 2 som når kravställande standarder för elitidrott och 1 som motsvarar nuvarande 

standard med tillgänglighetsanpassning. Förvaltningens rekommendation är att alternativ 2 

med SM-standard samt Superettan-standard och fullt ut tillgänglighetsanpassad både för 

utövare och publik förordas.  

 

Projektet avses genomföras i samverkansformen partnering. 

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse dat 2021-05-20  
Lokalprogram dat 2021-01-21  

Behovsanalys dat 2021-01-18  

Ritningar arbetsmapp arbetsmaterial PE Arkitektur dat 2021-05-04 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden beslutar  

 

att förorda Alternativ 2 som innebär en arena med SM-Standard i friidrott, Superettan-

standard i fotboll och fullt tillgänglighetsanpassad.  

att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om investeringsprojektet enligt alternativ 2 

samt utförande av fas 1 i projektet (projektering).  
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att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen fattar beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas 2 (detaljprojektering och produktion), såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande kostnadsramen med 10 procent. 

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2019–2021 i uppdrag att  

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Styrgruppen för 

stadsutvecklingsprojektet Rimnersområdet antog 2020-05-18 ett projektdirektiv med syfte 

och mål att utreda möjligheten för att tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen, 

uppdatera till Superettan enligt Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer gällande fotboll, att 

möjliggöra för paraidrott samt att arenan ska klara kraven för senior-SM i friidrott. Kultur- 

och fritidsförvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen under höst  

en 2020 och våren 2021 arbetat med behovsanalys samt en inledande förstudie. 

  

Ett lokalprogram samt en behovsanalys är framtagen tillsammans med föreningslivet, Barn 

och utbildningsförvaltningen, personal på anläggningar, tjänstepersoner på Kultur och 

fritidsförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Rimnersvallen i sin första tappning är invigd 1923 och byggdes om inför fotbolls VM 1958. 

Sedan dess har ett antal renoveringar gjorts, den senaste 2013. De senaste åren har arenan 

tappat vissa funktioner. Läktare har blivit utdömda och får ej beträdas, det saknas mycket i 

form av tillgänglighet på arenan för både publik och utövare och det finns en stor 

sättningsproblematik på stora delar av arenans innerplan.  

Bortsett från de olika standarder som skall uppnås är behovet av renovering stort och att 

samnyttja en renovering med standardhöjning anses som positivt och rätt tillfälle att utföra 

dessa.  

Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. Vi 

skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka sida vid 

sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation hos 

breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter.  

 

Huvudläktaren är 64 år gammal och den påbörjade förstudien påvisar att det är övervägande 

fördelar med att riva den gamla huvudläktaren och bygga en ny. Både ekonomiska 

vinningar, funktionella vinningar och en bättre tillgänglighetsanpassning.  
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Ny belysning behövs, dels för energibesparing, dels för att nå nya förbundsstandarder. Även 

belysningsmasterna behöver säkerställas för framtiden gällande livslängd och belastning 

vilket görs i den fortsatta förstudien.  

Dessutom bör en enklare allmänbelysning värderas för att möjliggöra för ”allmänhetens tid” 

på hösten och vintern som skapar en trygg och säker plats för att bedriva spontanträning och 

motion.  

 

Förklarande text  

Rimnershallen är Uddevallas i särklass mest besökta Idrottsanläggning med omkring 250 

000 besökare årligen. Men det finns vissa brister i hallen:  

1. Entrén är trång och saknar en luftsluss vilket gör att det blir kallt och dragigt.  

2. Det är för få och i vissa fall små omklädningsrum för den verksamhet som bedrivs.  

3. Finns behov av fler föreningskanslier.  

4. Lärarnas lokaler är för få och för små, omklädningsrum är små och når inte upp till 

verkligt behov.  

5. Friidrotts-/gymnastik-/styrketräningsutrymmen är komprimerade på samma plats vilket 

ibland är utmanande att ur bokningssynpunkt lösa. Även säkerheten med 

kommunikationsväg till nuvarande styrketräningsdel med passage över löparbanor är en 

risk vid hög bokningsbeläggning.  

6. Avsaknad av förrådsutrymmen.  

 

Föreslagna lösningar på ovanstående brister:  

1. Simhallen som byggs får en stor exponerad entré med slussfunktion i sydväst, en 

överföringskorridor mellan simhall och Rimnershallen byggs i plan 2. Detta medför att 2 

kontor försvinner från Rimnershallen. Det finns stora fördelar med att ha byggnaderna med 

en invändig kommunikation, alla besökare av både simhallen och Rimnershallen kommer 

att mötas av en bemannad reception. Restaurangen/cafét i nya simhallen får en större 

kundgrupp. Cafédelen i Rimnershallen blir överflödig och kan byggas om till kontor som är 

mycket billigare över tid att underhålla och äga. Personalgrupperna för simhall och 

Rimnershallen kan samverka och optimera driften av anläggningarna. -2 kontor 

Rimnershallen p.g.a. gång mellan hallen och simhallen +2 kontor Rimnershallen när 

cafédelen kan stängas. 

Ok totalt sett.  

 

2. Byggnation av ny läktare på östra sidan av arenan är för att komma upp i publikkapacitet 

och klara standarden avseende SM i friidrott. Vid byggnation av en ny huvudläktare med 

Superettan status behövs även omklädningsrum tillskapas i denna, 4 till antalet och minsta 

totala behovet omklädningsrum för hela Rimnersvallen bedöms vara 6 st.  

Byggnationen kan också avhjälpa ovan nämnda problematik i Rimnershallen. Att placera 

omklädningsrum i den östra läktaren samtidigt som man bygger ihop den med 

Rimnershallen ger stora synergieffekter. Rimnersvallen kan nyttja omklädningsrummen på 

sommarhalvåret och Rimnershallen vinterhalvåret detta ger ett maximalt nyttjande.  

 

3. När Rimnershallen byggdes var planen att erbjuda föreningskanslier vilket till viss grad 

görs men de lokaler som erbjuds har mer och mer blivit ianspråktagna för Barn och 
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utbildningsförvaltningens behov. I utredningar av Utvärderingsringen samt i nyligen 

genomförd föreningsdialog framkommer det att samverkan mellan föreningar samt 

kansliutrymmen är en viktig parameter. I alternativ 3 skapas möjligheten för fler kanslier.  

 

4. I samverkan med Barn och utbildningsförvaltningen har en behovsanalys för deras behov 

gjorts, dessa behov kan skapas i befintliga lokaler i Rimnershallen. Café i plan 1 på 

Rimnershallen blir kontor när simhallen är färdigbyggd. I östra läktaren skapas fler publika 

omklädningsrum, vilket gör att större omklädningsrum i Rimnershallen kan tas i anspråk av 

Barn och utbildningsförvaltningen.  

 

5. Något som nästan alla idrotter har gemensamt redan från relativt ung ålder är behovet av 

styrketräning och fysträning. I lokalprogrammet för simhallen fanns ett gym vilket hade 

täckt simföreningens behov. När simhallen byggs på Rimnersområdet har gymmet utgått ur 

lokalprogrammet men simmarnas behov av styrka och fys finns kvar. I alternativ 3 finns en 

styrketräningslokal med vilken hade täckt det stora behov för denna lokal som finns i 

Rimnersområdet.  

 

6. Rimnershallen och Rimnersvallen är i stort byggda helt utan förråd vilket gör att slitaget 

på inventarier blir högre och ger en ökad kostnad. I den östra läktaren kan förrådsutrymmen 

skapas. Detta finns med i både alternativ 2 och 3 i olika utsträckning.  

 

Utrymmen för VIP- och representationslokal är ett behov på hela arenan och ett önskemål 

från verksamma föreningar. De kan med fördel placeras i den östra läktaren och kan även 

fungera som mötesrum/lektionssal för Rimnershallen. I den nya huvudläktaren som finns 

med i alternativ 2 och 3 finns en mindre VIP-lokal, i alternativ 3 finns en större lokal med i 

den östra läktaren med denna lokal skulle även kunna inhysa konferenser möten med mera.  

Rimnersvallens personalutrymmen saknar vissa basala funktioner som i framtiden är ett 

måste. Omklädningsrum/dusch är gemensamma idag och det finns inga separerade gällande 

herr/dam vilket behövs. Det saknas maskinhall med spolplatta och oljeavskiljare vilket är ett 

miljökrav och nödvändigt för att kunna underhålla maskiner och säkerställa livslängd på 

dessa. Detta finns med i alternativ 2 och 3. 

 

Den konstnärliga gestaltningen har kommit in i ett tidigt skede i projektet. Arkitekten 

kommer tillsammans med kommunens konstkonsult och kommunens sakkunnig i ett tidigt 

skede identifierat ett antal platser lämpliga för att placera konst på.  

 

Förbundskrav  

Tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet har 

framtagna ritningar för alternativ 2 och 3 stämts av. Ritningarna uppfyller alla de krav som 

fotbollen har avseende Superettan. En ny huvudläktare blir invändning fullt ut anpassad för 

att nå Superettan gällande rum och funktioner. Innerplan och arenan håller enligt ritningar 

SM standard i friidrott helt utan dispenser och med 8 löparbanor runt hela arenan samt 36 m 

i kurvradie.  

I framtagna ritningar enligt alternativ 2 och 3 är det en friidrottsarena utan kompromisser 

och en fotbollsarena helt i enlighet med krav.  
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Tidplan  

Rimnersvallen är byggd 1923 vilket innebär att 2023 fyller arenan 100 år.  

Ambitionen är att kunna fira ett 100 års jubileum på en nybyggd arena sommaren 2023. En 

marknadsdialog har genomförts med flera stora entreprenörer i syfte att skapa kunskap, 

väcka intresse för projektet samt säkerställa tidplan. Samtliga dialoger pekade på att detta är 

en kort men fullt möjlig tidplan att hålla.  

 

Ekonomiska konsekvenser  

Det förordade alternativ 2 uppgår till en total kostnad på 240 mkr varav 205 mkr är 

investering, 22 mkr är rivnings kostnader och 13 mkr är en direktavskrivning av nuvarande 

komponenter som rivs.  

Investeringen innebär en total driftsram för Rimnersvallen på 14,0 mkr/år, nuvarande 

driftsram för Rimnersvallen är 4,5 mkr/år vilket gör att investeringen innebär 9,5 mkr/år i 

ökande kostnader för Kultur och fritidsnämnden. Främst en ökad kapitalkostnad men även 

kostnader för drift såsom media, lokalvård med mera kommer att öka, för att nå 

förbundskraven krävs t.ex. markvärme som är kostsam att ha i drift. Invändiga ytor ökar 

vilket gör att kostnaden för lokalvård och värme kommer att stiga. Nuvarande bemanning 

om 3 tjänster bedöms som tillräcklig även i en fortsättning.  

Intäktsmässigt är det svårt att bedöma och är helt beroende på vilken nivå på seriespel i 

fotboll och hur mycket publik som kommer enligt dagens taxesystem. Rimnersvallen 

inbringar idag ca 300 tkr/år, rimligt kan vara att i alternativ 2 bedöma en intäkt på 500 tkr 

och i alternativ 3 intäkt på 800 tkr detta för att det finns fler uthyrningsbara delar i alternativ 

3. Tillsammans med PE Arkitektur samt Göteborgskalkyl har en prissatt programhandling 

tagits fram utifrån behovsanalys samt lokalprogram.  

Projektgruppen har tillsammans med projektägaren sammanställt tre olika alternativ.  

 

Alternativ 1 ”nolläge”  
Nuvarande arena renoveras samt tillgänglighetsanpassas, inga standardhöjningar sker och 

SM i friidrott eller fotboll på Superettan-nivå är ej möjligt på arenan.  

Sättningar som har påträffats på arenan justeras och kommer med jämna mellanrum i 

framtiden behöva justeras igen. Befintlig huvudläktare står kvar och kommer att behöva 

renoveras regelbundet över tid. I beräkningen nedan är det en kostnad för investeringen 

2021–2023 och en livscykelkalkyl på vad detta alternativ kommer att kosta över 50 års tid. 

 

 
 

Alternativ 2 Mellanläge ”SM-Standard och Superettan-standard” 

En arena som möter de krav som finns från svenska friidrottsförbundet gällande SM-

standard. Fullt utrustad för spel i serier upp till Superettan gällande fotboll och fullt ut 
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tillgänglighetsanpassad. Detta alternativ ger stora samverkanseffekter mellan 

Rimnershallen Rimnersvallen och simhallen, Barn och utbildningsförvaltningen får sitt 

behov täckt fullt ut. Det som saknas i alternativ 2 kontra alternativ 3 är färre publika 

platser och möjligheten till fler kansliutrymmen samt styrketräningsdel och VIP-

utrymme i den östra läktaren. Totala kostnaden är 240 mkr varav 22 mkr är rivnings 

kostnad och 13 mkr är direktavskrivning.  Årligt driftsnetto beräknas till 14 mkr en 

ökning på ca 9,5 mkr från nuvarande arena.  

 

 
 

Alternativ 3 Komplett arena ”SM-Standard och Superettan-standard” 
Innehåller allt som alt 2, utöver det finns även, utrymmer för 

aktivitet/styrketräningslokal, utrymme för fler föreningskanslier och en stor lokal i plan 

3 på den östra läktaren för VIP och konferens med mera. I detta alternativ så är även 

publik kapaciteten större än alt 2 totalt är det ca 5 300 platser. Den ekonomiska 

skillnaden mot alternativ 2 är 35 mkr i investeringskostnad. Årligt driftsnetto för detta 

alternativ beräknas till 15,4 mkr en ökning från nuvarande arena på 10,9 mkr och 1,4 

mkr mer än alt 2.  

 

 
 

 

Rekommendation 

Är att utifrån dom ekonomiska skillnaderna i alternativ 2 och 3 förorda alternativ 2. 

Både alternativ 2 och 3 är mycket goda alternativ och når målet med tillgänglighet, SM 

standard samt Superettan i fotboll. Båda alternativ skapar en samverkan mellan 

byggnader och ger bättre förutsättningar för utövare. Utifrån pågående 

stadsutvecklingsprojekt som ser på hela Rimnersområdet finns möjligheter att i detta 

arbete undersöka vidare möjligheter för föreningskanslier och styrketräningslokal.  
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antal yta m2 summa yta m2 samband med dim pers antal Övrigt

NY Läktare öster sammankopplad med rimnershallen

Kontor 2 15 30 3 Behov av BUN

Personal omkl 2 10 24 8 Behov av BUN

WC 2 3 6 Personal omkl 1 Behov av BUN

Duschar 2 8 16 Personal omkl 3 3 duschar i varje rum Behov av BUN

Omklädningsskåp 8 Personal omkl 8 skåp i varje personal omklädningsrum Behov av BUN

VIP 1 50 50 30 Förslag från A önskas

WC 1 2 2 VIP

RWC 1 5 5 VIP

Omklädningsrum 2 15 30 20

Duschrum 2 7 14 Omklädningsrum 3 dusch

WC 2 2 4 Omklädningsrum

Ståplats 1000 Förslag från A önskas

Sittplats

WC 3 2 4

Urinoar 3 1 3

RWC 1 5 5

Kiosk/servering 1

Aktivitetslokal 1 200 200 30 Förslag från A önskas

Förråd 2 20 40

Huvudläktare

Omklädningsrum 2 50 100 25 Inte ligga intill varandra

WC 4 2 12 Omklädningsrum 2 st i varaje omkl

RWC 2 4 8 Omklädningsrum 1 st i varaje omkl

Duschrum 2 10 20 Omklädningsrum 5 duschar i varje

Omklädningsrum domare 2 8 16

WC 2 2 4 Omklädningsrum domare

Dusch 2 2 4 Omklädningsrum domare

Omklädningsrum 4 25 100 25

RWC 4 4 16 Omklädningsrum 

Duschrum 4 7 28 Omklädningsrum 3 duschar i varje

Sjukvårdsrum/aktiva 1 8 8

Dopingrum/wc 1 10 10 Väntrum

Väntrum 1 10 10 Dopingrum/wc

Lokalprogram Rimnersvallen renovering och tillgänglighetsanpassning 2021-01-21



Matchrum/Deligat 1 15 15

Arbetsrum media 1 30 30

(Ledningsrum) 1 15 15 Allsvenskstandard

Arbetsrum media 1 100 100 Allsvenskstandard

Matchseketariat 1

Speaker 1

Media 1

Kameraplattform 1 15 graders filmvinkel

Dommartorn 1 Mållinjen friidrott/ komination med Arbetsrum media

Kiosk/servering ? Förslg från A för ett bra flöde för huvudläktare

Föreningsförråd 4 15 60

Kontor 1 7 7

Förråd 1 40 40

Sjukvårdsrum/publik 1 8 8

Personalbyggnad

Omklädningsrum/herr 1 20 20 10 Herr

Omklädningsrum/dam 1 7 7 4 dam

Dusch 1 10 10 Omklädningsrum/herr 3 dushar

Dusch 1 4 4 Omklädningsrum/dam 1 dusch

WC 3 4 12

Garage/maskinhall 1 100 100 minst 3 garage portar, breddmått minst 3 m helst 4 m

Spolplatta 1 20 20 Garage/maskinhall Oljeavskiljare ingår i garage/maskinhall

Kontor 2 7 14

Paus/lunchrum 1 30 30 14 personer

Tvättstuga 1 5 5 Tvättmaskin/torktumlare/torkskåp

Innerplan

SM Standard friidrott 8 upploppsbanor/ om möjligt 8 banor runt

Superettanstandard fotboll

Tillgänglighet/parasport

Entrefålla 5 Eller förslag från arkitekt, EL/Nätverk

Belysning enligt standarder

Almänbelysning almänhet

Kurvläktare Förslag från A önskas

Ståplats

Sittplats

Avskild supportläktare Minst 10% av totkapacitet Egen ingång/kiosk/WC/RWC

WC

RWC

Förråd

Cykelrum Simhall/rimnershall 20 cykllar ladd möjlighet Till personal rimnersvall, rimnershall, simhall 
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Rimnershallen

ENTRÉ VIP/M
EDIA

NY LÄKTARE E

NY L
ÄKT

ARE C

ca 700 ståplatser

1325 sittplatser

295 sittplatser

P –
Spelare,
domare

ENTRÉ LAG/M
ATCHDELEG

600 sittplatser

NYA LÄKTARE A

NYA LÄKTARE B

TILLBYGG.

NY LÄKTARE E

Rimnersvallen

Insläpp

Bussar (LBn) för
bortasupportar

Bussavsläpp 2

OB-bussar

Insläpp

Insläpp

Vaktmäst.

Bussavsläpp 1

Insläpp

Parkering

HUVUD-
ENTRÉ

ENTRÉ-
TORG

+32,20

FG
(+32,00)

ca 135
platser

ca 70 platser

Insläpp

Framtida Uddevalla simhall

Insläpp

ca
 12

00
 st

åp
lat

se
r

plats för

provisorisk läktare

plats för

provisorisk läktare NY LÄKTARE D

ANNEXET

NY L
ÄKT

ARE C

ARBETSKOPIA  2021-05-04b
RIMNERSVALLEN

(Med inmätning befintligt plus tänkt framtida simhall)

NYA LÄKTARE + YTTRE PLANERING
(8 BANOR (8 PÅ UPPLOPP), R36 )

 UDDEVALLA KOMMUN
SITUATIONSPLAN

Publik in via Rimnershallen vid Friidrottstävlingar
Publik in via skyddade banor vid Fotbollsmatcher

Del av gata matchområde vid
evenemang, inhägnas

Bortasupportrar TOT ca 4000 platser
 Sittplatser

(A) 1325
(B) 295
(D) 600

=2220

Ståplatser
(C+E) 1900

Tot = 4120

Inkl (varav delvis inomhus):
40-tal pressplatser
100-tal VIP-platser
10-tal tillgänglighetsplatser



ARBETSSKISS 2021-03-16 / LG

RIMNERSVALLEN -
NYBYGGNAD AV AREA/HUVUDLÄKTARE

 UDDEVALLA KOMMUN

PLAN 1

Anna Dahlberg
Textruta
ARBETSKOPIA 2021-03-26



ARBETSSKISS 2021-03-29 / LG

RIMNERSVALLEN -
NYBYGGNAD AV AREA/HUVUDLÄKTARE

 UDDEVALLA KOMMUN

NY LÄKTARE C + E



ARBETSSKISS 2021-03-25 / LG

RIMNERSVALLEN -
NYBYGGNAD AV AREA/HUVUDLÄKTARE

 UDDEVALLA KOMMUN

PLAN 3

Anna Dahlberg
Textruta
26

Anna Dahlberg
Textruta
ARBETSKOPIA 2021-03-26



ARBETSSKISS 2021-03-25 / LG

RIMNERSVALLEN -
NYBYGGNAD AV AREA/HUVUDLÄKTARE

 UDDEVALLA KOMMUN

PLAN 2

Anna Dahlberg
Textruta
26

Anna Dahlberg
Textruta
ARBETSKOPIA 2021-03-26



mattohli
Skrivmaskin
Idé Rimnervallen  ARBETSKOPIA 2021-05-04

Lucero Gasca Larsson
Stämpel
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Handläggare 

Projektledare Emil Palmqvist  

Telefon 0522-698178 

Emil Palmqvist 

  

  

  

 

      

    

  

 

Behovsanalysen avser: Tillgänglighetsanpassa och renovera 

Rimnersvallen 

Den huvudsakliga målinriktningen för Rimnersvallens huvudarena, både ur perspektivet 

åskådare och idrottsutövare, är att uppdatera Rimnersvallen till Superettan nivå i fotboll, 

senior-SM standard i friidrott samt att möjliggöra för paraidrott.  

Det är i enlighet med beslutat projektdirektiv i styrgruppen 2020-05-12. 

 

Enligt rutinen för kommunens investeringsprocess ska en förstudie beställas när behovet 

är fastslaget. Resultatet av förstudien ska beskriva förutsättningar i kvalitet, tid 

och ekonomi för alternativa standarder så att jämförelser kan göras inför beslut om 

genomförande. Förstudien ska inkludera nödvändiga renoveringsbehov samt åtgärder 

för att fysiskt tillgänglighetsanpassa arenan. Förstudien skall även beakta alternativet av 

en hel nybyggnation väga för och nackdelar, kostnad och tid mot varandra kontra en 

renovering.  
 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. Rimnersvallen är i behov av 

renovering för att kunna nyttjas till sin kapacitet avseende fotboll och friidrott. Det 

handlar bland annat om reinvesteringar i läktare, åtgärder av löparbanor och fotbollsplan 

samt att tillgänglighetsanpassa anläggningen. 

 

2020-05-12 beslutade styrgruppen för stadsutvecklingsprojekten att godkänna föreslaget 

projektdirektiv för Rimnersvallen med tillägget komplettera med en 

konsekvensbeskrivning för att nå SM-standard friidrott och Parasportens krav. 

 

Ambitionen är att bygga en elitarena för framtiden som skall klara både Superettan i 

fotboll och senior-SM i friidrott. Gällande paraidrott är ambitionen att vara fullgod för 

detta ändamål.  

Publikkapaciteten skall motsvara en nuvarande kapacitet om alla delar hade varit 

användbara, detta motsvarar 4000-7000 personer totalt. 
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Rimnersvallen i sin första tappning är invigd 1923 och byggdes om inför fotbolls VM 

1958. Sedan dess har ett antal renoveringar gjorts, den senaste 2013. De senaste åren har 

arenan tappat vissa funktioner, läktare har blivit utdömda och får ej beträdas, det saknas 

mycket i form av tillgänglighet på arenan för både publik och utövare och det finns en 

stor sättningsproblematik på stora delar av arenans markyta. 

Bortsett från de olika standarder som skall uppnås är behovet av renovering stort och att 

samnyttja en renovering med standardhöjning anses som positivt och rätt tillfälle att 

utföra dessa.   

Nyttan med en renovering och tillgänglighetsanpassning samt anpassning till föreslagna 

standarder gör Rimnersvallen till en av få elitarenor i Sverige där flera idrotter får plats. 

Vi skapar en plats där barn och unga och personer med funktionsvariation kan verka 

sida vid sida med eliten inom flera idrottsgrenar. Detta kan bidra till ökad motivation 

hos breddverksamheten vilket på sikt kan skapa fler aktiviteter. 

 

Huvudläktaren är 64 år gammal och i förstudien behöver det säkerställas att 

konstruktionen håller för framtiden samt värdera om det är kostnadseffektivt och att den 

uppfyller målbilden, långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning, såväl tekniskt som 

ekonomiskt, om den är kvar. Alternativet till att renovera huvudläktaren är 

nybyggnation av den. 

 

Belysningen behöver en översyn och en ny mer energieffektiv belysning bör ställas mot 

den befintliga, även belysningsmasterna behöver säkerställas för framtiden gällande 

livslängd och belastning. Dessutom bör en enklare allmänbelysning värderas för att 

möjliggöra för ”allmänhetens tid” på hösten och vintern som skapar en trygg och säker 

plats.  

 

Byggnation av ny läktare på östra sidan av arenan för tillgänglighet och med en 

koppling till Rimnershallen behövs, innehållande tillgänglighetsanpassade 

publikplatser. Det finns brister i Rimnershallen, det är för få omklädningsrum för den 

verksamhet som bedrivs där. Det saknas förråd, kontorsutrymme för skolans 

verksamhet och omklädningsrum för skolans verksamhet. Utrymmen för VIP och 

representations lokal är ett behov på hela arenan och ett önskemål från verksamma 

föreningar och de kan med fördel placeras i denna läktare. 

 

Personalutrymmen saknar vissa basala funktioner som i framtiden är ett måste. 

Omklädningsrum/dusch är gemensamma idag och det finns inga separerade gällande 

herr/dam vilket behövs. Det saknas maskinhall med spolplatta och oljeavskiljare vilket 

är ett miljökrav och nödvändigt för att kunna underhålla maskiner och säkerställa 

livslängd på dessa. Det finns även behov av ökat utrymme för garage och förråd. 
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Beställarens vill att den konstnärliga gestaltningen skall komma in i ett tidigt skede, 

redan i förstudiefasen skall det tas hänsyn till detta och en dialog med kommunens 

sakkunnige inom området skall föras och samarbetas med.  

 

Förstudien skall prissätta anpassning för Superettan i fotboll samt senior-SM i friidrott 

och bör även se till framtiden och hur standarder kan förändras och möjliggöra för 

anpassningar som kan ytligare höja standarden. 

 

 
 

1.1. Kontaktuppgifter  

 
Datum 

2020-12-18 

 

Förvaltning 

Kultur och fritid 

 

Avser verksamhet 

 

Rimnersvallen 

Uppdragsgivare 

Paula Nyman 

 

Tfn 

0522-696375 

E-post 

Paula.nyman@uddevalla.se 

Underskrift 

 

 

Kontaktperson för 

uppdraget 

 

Emil Palmqvist 

Tfn 

 

0522-698178 

 

E-post 

 

Emil.palmqvist@uddevalla.se 

 

 

1.2. Verksamhetsanalys 

 

Gör en riskbedömning inför ändringar i verksamheten, se även 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-

verksamheten-broschyr-adi575.pdf  
I samråd med verksamma fotbollsföreningar behöver kultur och fritidsförvaltningen arbeta fram en 

reservplan för matcharena innan arbetena på Rimnervallen ska utföras. (flera alternativ är möjliga)  

För friidrotten behövs främst träningsmöjligheterna säkerställas innan arbetena ska utföras.  

 

Gällande personella resurser så bedöms nuvaraden bemanning även täcka behovet för en ny 

anläggning. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/riskbedomning-infor-andring-i-verksamheten-broschyr-adi575.pdf
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Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt investeringar som kan tas 

tillvara? 

Utredning 2018, Senior SM friidrott 

Renovering 2013, underlag 

 

 

 

Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade behovet? Exempelvis 

resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 

Upprustning till SM-standard i friidrott kommer föra med sig ett stort inköp om friidrottsmaterial för 

och kalkyl behöver fastställas.  

Det kommer att uppstå ett behov av utökad driftsbudget.  

En arena med elitstandard kräver personal med hög kompetens, detta måste framtidssäkras med rätt 

rekryteringar och möjlghet till vidareutbildning. 

 

 

Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten  

Tillgänglighet för idrottsutövare och publik. 

SM-standard enligt Svenska friidrottsförbundet, svenskt certifikat eller IAAF-certifikat. 

Superettan standard enligt Svenska fotbollsförbundet.  

 

 

Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten 

Polismyndighetesn krav vid arrangemang. 

Brandmyndighetens säkerhetskrav. 

Boverkets byggregler BBR. 

 

 

Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 

Spolplatta för hantering av avspolning av underhållsmaskiner. 

Bohov av oljeavskiljare. 

Sanering enligt miljöinverntering. 

 

 

Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 

Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Rimnersvallen. 

Styrgruppens beslut 2020-05-12 om Projektdirektiv för tillgänglighetsanpassning och renovering av 

Rimnersvallen. 
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Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan 

förvaltning)? 

Kommunens samtliga förvaltningars behov skall framgå i förstudien. 

 

 

1.3. Lokalbehovsanalys 

En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 

. 

Frågeställning Svar 

Ej aktuellt 

(markera 

med X) 

Typ av verksamhet 

 

Idrott och fritidsaktivitet 
 

Lokalisering 

 

Elseberg 1:48 
 

Vilken yta krävs för verksamheten 

(m2 / barn etc.) 

 

Totala yta för anläggningen ca 

24 000 m2 

Publikantal skall gå att jämföra med 

nuvarande arenas fulla kapacitet 

4000-7000 platser varav minst 1000 

sittplatser under tak. 

 

Särskilda önskemål /krav 

 

Se lokalprogram 
 

Tillåtna antal våningar på 

verksamheten 

 

God funktion skall styra 

tillgänglighet.  

Vilka anordningar behöves 

(lekplatser etc.) 

 

Entrespärrar 

 

Vilken typ av funktioner och 

utrymmen kommer verksamheten att 

behöva 

 

Omklädningsrum/dusch, WC, RWC,  

läktare, kiosk, personal, garage och 

förråd. 

Mötesrum, mediarum och 

dopingrum. 

Representationslokal/VIP läktare. 

 

Antal parkeringsplatser och andra 

funktioner som påverkar markytor 

 

Trafik/parkeringsutredning behövs. 

Variabelt behov beroende på 

aktivitet. 

 

Vilka funktioner bör ligga i 

anslutning till varandra? Finns 

samband mellan inre funktioner och 

En ny läktare i öster skall 

sammankopplas med Rimnershallen.   
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yttre miljö som bör beaktas? T.ex. 

samordning av kök, gympahallar etc. 

för skolor) 

 

 

 

 
 

Vägnät (påverkan, behövs 

ombyggnation etc.) 

 

Vägnätet för genomfartstrafik samt 

parkeringsituationen i området bör 

utredas.  

 

Krävs speciella installationer för 

exempelvis IT, telefoni och larm 

 

Kanalisering skall förberedas som 

möjliggör ”lediga” rör för framtida 

installationer, extra utöver 

dagsbehovet. 

 

Krävs speciella anpassningar ur 

tillgänglighetssynpunkt utöver 

lagkrav 

 

I dialog med parasportsförbundet. 

BBR (Boverkets byggregeler) 
 

Varutransporter 

 

Leveransplats för gods ska 

iordningställas. 
 

Skolskjuts   

 

Säker av/hämtningsplats ska 

iordningställas. 
 

Tidsram för förstudien 

 

2021-01-01—2021-09-30 

 
 

Tidsram för projektet 

 

2020-05-01—2023-??-?? 
 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

Förstudien behöver säkerställa 

beslutgång samt när beslut måste 

fattas för att hålla tidplanen.  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-06-23 Dnr KS 2021/00382 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Godkännande av ändringar i aktieägaravtal och 

bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB, FFAB 

Sammanfattning 

Fyrstads Flygplats AB har av ägarkommunerna fått uppdraget att göra tillägg i 

aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen i bolaget har beslutat att samtidigt 

göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå samstämmighet, även 

gällande bolagsordning. 

  

Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 2021 samverkats med 

ägarkommunernas jurister.  

 

Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för 

ägarkommunernas ombud. Stämman beslutade att aktieägaravtalet ska sändas till 

ägarkommunernas beslutande församlingar för godkännande och därefter undertecknas 

vid en extra bolagsstämma under hösten 2021.  

 

Vidare beslutades föreslagna ändringar i Bolagsordningen under förutsättning att de 

godkänns av ägarkommunernas beslutande församlingar.  

 

Med anledning av dessa beslut har Fyrstads Flygplats AB sänt över aktieägaravtalet och 

bolagsordningen till ägarkommunerna för godkännande. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-23. 

Förslag till reviderad bolagsordning för FFAB, med ändringsmarkeringar. 

Förslag till reviderat aktieägaravtal för FFAB med ändringsmarkeringar. 

Följebrev från FFAB. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna föreslagna förändringar i aktieägaravtalet och bolagsordningen. 
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2021-06-23 Dnr KS 2021/00382 

  

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Fyrstad flygplats AB 
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Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, 0520 82 500, info@fyrstadsflyget.se 

Fyrstads flygplats AB Styrelsens säte: Trollhättan, Org nr 556234-4373 

 

Till 

Trollhättans Stad 

Vänersborgs kommun 

Uddevalla kommun 

Lysekils kommun 

 
 

Godkännande av ändringar i Aktieägaravtal 

och Bolagsordning för Fyrstads Flygplats AB 
(2 bifogade dokument) 

 

 
 

Fyrstads Flygplats AB har av en av ägarkommunerna fått uppdraget att göra 

tillägg i aktieägaravtalet gällande krisberedskap. Styrelsen har beslutat att sam-

tidigt göra en översyn gällande hela dokumentet och, för att uppnå samstäm-

mighet, även gällande bolagsordning.  

 

Arbetsunderlag och förslag till ändringar har under april månad 2021 samverkats 

med ägarkommunernas jurister. 

 

Vid årsstämman den 20 maj 2021 lades slutligt förslag till ändringar fram för 

ägarkommunernas ombud.  

 

Stämman beslutade att Aktieägaravtalet ska sändas till ägarkommunernas be-

slutande församlingar för godkännande och därefter undertecknas vid en extra 

bolagsstämma under hösten 2021. 

 

Vidare beslutades föreslagna ändringar i Bolagsordningen under förutsättning att 

de godkänns av ägarkommunernas beslutande församlingar. 

 

Med anledning av dessa beslut bifogas här underlag för godkännande av bola-

gets fyra ägarkommuner.  

 
 

Trollhättan den 16 juni 2021 

FYRSTADS FLYGPLATS AB  

  

På uppdrag av FFAB styrelse 

 

 

 

Anna Råhnängen  

Verkställande direktör  
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Trollhättan Vänersborgs flygplats, 461 93 Trollhättan, 0520 82 500, info@fyrstadsflyget.se 

Fyrstads flygplats AB Styrelsens säte: Trollhättan, Org nr 556234-4373 

 

Kommentarer till ändringar i Aktieägaravtal 

 

§1 

• Tydligare beskrivning av vilken status på flygplats som krävs. 

• Vidgande av flygplatsens geografiska upptagningsområde. 

 

2§ 

• Tydligare uppdrag för samhällsviktigt flyg. 

• Krav om utveckling i verksamheten. 

• Tydliggörande om flygplatsens del i transportsystemet. 

• Uppdaterade hänvisningar. 

 

3§ 

• Koppling till de globala hållbarhetsmålen. 

 

5§ 

• Beslut om SGEI har för flygplatsen ersatts av gruppundantagsförordning-

en eftersom flygplatsen har mindre än 200 000 årliga passagerare. 

 

6§ 

• Förändrad ekonomisk målsättning syftande till att kunna medge en lång-

siktig utveckling och en hållbarhetsomställning. 

• Följdförändringar då beslut om SGEI har ersatts av gruppundantagsför-

ordningen för flygplatser som har färre än 200 000 årliga passagerare. 

 

12§ 

• Ny paragraf. 

• Krav utgående från ägarkommunernas styrdokument för krisberedskap. 

 

13§ 

• Uppdaterade hänvisningar. 

 

§17 

• Uppdaterad giltighet, kommer justeras i och med fastställande. 

 

 

Kommentarer till ändringar i Bolagsordning 

 

§3 

• Följdändring av Aktieägaravtalets 1§. 

 

4§ 

• Följdändring av Aktieägaravtalets 2§. 

• Uppdaterade hänvisningar. 

 

12§ 

• Kallelse kan också ske via e-post. 

 

 



AKTIEÄGAR- 
AVTAL 

 

 

Flygplats i Fyrstad 
 

 

 

 

Mellan kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil, här nedan kallade 

parterna, har följande avtal träffats angående samverkan för att tillgodose samhällets olika 

behov av flyg i Fyrstadsregionens behov av flygtrafik. 

 

 

 



AKTIEÄGARAVTAL 

Sida 1 

§ 1  BOLAGET 

Ett av parterna hela gt aktiebolag, Fyrstads Flygplats AB, skall svara fo r att en sa kerhetsgodka nd 

instrumentflygplats parternas gemensamma behov av flygtrafik tillgodoses genom att bolaget 

ansvarar fo r att en trafikflygplats av god standard finns i Fyrstadsregionen med omnejd. 

Samverkan regleras av detta avtal samt genom av parterna godka nd bolagsordning.  

§ 2 UPPDRAGET 

Bolaget skall fo r parternas ra kning ansvara fo r att samha llets olika behov av flygtrafik till och fra n 

Fyrstadsregionen kan bedrivas pa  ett sa kert och effektivt sa tt med god service fo r flygplatsens 

kunder. Verksamheten skall sta ndigt utvecklasbedrivas sa  att flygplatsen kan ta emot alla som vill 

starta och landa och den regulja ra luftfarten skall prioriteras av bolaget. Flygplatsbolaget ska ses 

som ett komplement till o vrig infrastruktur och kollektivtrafik. 

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de kommunalra ttsliga principerna som stadgas i 

Kommunallagen ( 2017:7251991:900). Sja lvkostnadsprincipen ga ller med undantag  avseende de 

delar av verksamheten som utgo rs av uppla telse och fo rsa ljning av fast eller lo s egendom och 

annan fo rvaltning av egendom. 

Bolaget a r skyldigt att utfo ra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina a gare. Verksamheten ska 

bedrivas a t a garna och i a garnas sta lle. 

§ 3 MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Verksamheten vid Trollha ttan-Va nersborgs flygplats skall bedrivas inom ramen fo r tillsta ndet till 

miljo farlig verksamhet faststa llt av Mark- och Miljo domstolen 2013-09-02. 

De globala ha llbarhetsma len ska vara va gledande. 

§ 4 TEKNISK STANDARD 

Den tekniska standarden pa  Trollha ttan-Va nersborgs flygplats skall vara inom ramen fo r 

referenskod 3 C. 

§ 5 GRUPPUNDANTAGBESLUT OM SGEI 

Kommissionensfo rordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsfo rordningen) av den 17 juni 

2014  beslut av den 20 december 2011 om tilla mpning av artikel 106.2 i fo rdraget om Europeiska 

Unionens funktionssa tt pa  statligt sto d i form av ersa ttning fo r allma nnyttiga tja nster som 



AKTIEÄGARAVTAL 

Sida 2 

beviljas vissa fo retag som fa tt i uppdrag att tillhandaha lla tja nster av allma nt ekonomiskt intresse 

(SGEI) a r tilla mpligt fo r bolaget.  



AKTIEÄGARAVTAL 

Sida 3 

§ 6 ERSÄTTNINGSPRINCIPER 

Bolaget skall ges mo jlighet att bedriva en la ngsiktig, ansvarsfull verksamhet med utga ngspunkte i 

bolagets uppdrag, ekonomiska risker och investeringsbehov. sa rskilt stra va efter att minimera 

behovet av verksamhetsanslag fra n parterna.  

Bolaget skall a rligen, senast den 31 augusti, till parterna redovisa behov av verksamhetsanslag 

fo r na stkommande kalendera r.  Bolaget skall dessutom a rligen faststa lla en verksamhetsplan fo r 

budgeta ret och na stkommande tva  a r.  Prelimina rt verksamhetsanslag skall av parterna utbetalas 

halva rsvis i fo rskott.  Slutligt verksamhetsanslag faststa lls i samband med att a rssta mman 

faststa ller a rsredovisningen efter samra d med rapportering till parterna.  

Slutligt verksamhetsanslag fa r inte o verstiga vad som kra vs fo r att ta cka nettokostnaden 

(Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tilla mpning av artikel 106.2, artikel 5) fo r 

att la ngsiktigt fullgo ra skyldigheterna i samband med tillhandaha llandet av allma nnyttiga 

tja nster, inklusive en rimlig vinst.  

Slutligt verksamhetsanslag till bolaget skall fo rdelas efter respektive parts andel av resandet. Fo r 

resande till och fra n andra a n a garkommunerna skall part belastas utifra n sin andel i 

aktiekapitalet. Bolaget skall varje halva r genomfo ra en ma tning av resandets fo rdelning. Anslag 

skall fo rdelas utifra n genomsnittet av tillga ngliga ma tningar fra n de na rmaste tva  a ren fo re 

verksamhetsa ret. 

Ha ruto ver anso ker bolaget genom Trollha ttans Stad hos Va stra Go talandsregionen om a rligt 

driftbidrag samt  medfinansiering till infrastruktura tga rder inom kollektivtrafik i samband med 

framtagande av regional infrastrukturplan. Planerings- och avsta mningsmo ten besta ms i samra d 

mellan parterna.  

Ö vriga offentliga medel rekvireras och rapporteras i enlighet med utbetalande myndighets 

riktlinjer.  

Sto d ges med ha nvisning till besta mmelserna i kommissionens fo rordning (EU) nr 651/2014 av 

den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av sto d fo rklaras fo renliga med den inre 

marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fo rdraget, artikel 56 a). 

§ 7 AKTIEKAPITAL 

Bolagets aktiekapital fo rdelas enligt nedan 

Kommun                                        Andel % 

Trollha ttan                                     49 % 
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Va nersborg                                    34 % 

Uddevalla                                        16 % 

Lysekil                                             1 % 

§ 8 AKTIEINNEHAV  

Envar part fo rbinder sig att, sa  la nge part a r bunden av detta, icke o verla ta eller pantsa tta sina 

aktier i bolaget. 

§ 9 BOLAGETS LEDNING 

Styrelsen utses av a garkommunernas respektive kommunfullma ktige fo r tiden fra n den 

a rssta mma som fo ljer na rmast efter val till kommunfullma ktige fo rra ttats intill slutet av den 

a rssta mma som fo ljer efter na sta val till kommunfullma ktige. Bolagssta mman utser ordfo rande 

och vice ordfo rande i bolagets styrelse. 

Bolagets styrelse skall besta  av fyra av parterna utsedda ledamo ter och fyra suppleanter. Dessa 

skall va ljas enligt nedansta ende fo rdelning: 

Trollha ttan            2 ordinarie        1 suppleant 

Va nersborg           1 ”                         1 ” 

Uddevalla               1 ”                         1 ” 

Lysekil                                                 1 ” 

§ 10 REVISION  

Fo r granskning av bolagets a rsredovisning ja mte ra kenskaper samt styrelsens och verksta llande 

direkto rens fo rvaltning utses av bolagssta mman en auktoriserad revisor ja mte suppleant. Fo r 

samma mandatperiod som ga ller fo r bolagets revisor skall a garkommunerna utse tva  

lekmannarevisorer med tva  suppleanter.  

§ 11 UNDERSTÄLLNINGSPLIKT 

Kommunfullma ktige i a garkommunerna ska fa  ta sta llning till beslut i verksamheten som a r av 

principiell betydelse eller annars av sto rre vikt, innan bolaget fattar beslut i fra gan.  

Ha rmed avses 
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 inga ende av avtal eller o verenskommelser vilka – oavsett kontraktsva rdet – a r av strategisk 
eller principiell betydelse fo r a garkommunerna, 

 fusion av fo retag, 

 bildande och fo rva rv av bolag eller andel i bolag, 

 ram fo r borgensa tagande 

 ko p eller fo rsa ljning av fast egendom o verstigande ett belopp om 15 000 000 SEK exkl moms 

per affa rstillfa lle 

 o vriga fra gor av principiell beskaffenhet eller av sto rre vikt. 

 

Det ankommer pa  bolagets styrelse och verksta llande direkto r att fo lja utfa rdade direktiv om de 

inte sta r i strid mot tvingande besta mmelser i aktiebolagslagen (2005:551, ABL) eller annan lag 

eller fo rfattning.  

§ 12 KRISBEREDSKAP 

Bolaget ska beakta a garkommunernas styrdokument fo r krisberedskap, om sa dana antagits av 

respektive kommunfullma ktige.  

Dokumenten anger kommunernas o vergripande styrning av arbetet med krisberedskap i 

kommunala fo rvaltningar, bolag och kommunalfo rbund vilket inneba r att bolagsstyrelsen 

ansvarar fo r krisberedskapen inom sitt verksamhetsomra de.  

Utifra n verksamhetens analysarbete ska styrelsen faststa lla fo reslagna a tga rder.  

Info r varje ny mandatperiod ska styrelsen faststa lla en risk- och sa rbarhetsanalys fo r den egna 

verksamheten. 

 

§ 132 SAMRÅD OCH RAPPORTERING 

Kommunstyrelsen i respektive a garkommun ska ha den insyn och kontroll o ver bolaget som 

anges i  6 kap. 1 § Kommunallagen (2017:7251991:900, KL)  Bolaget ska med ha nsyn till det 

ovanna mnda tillhandaha lla kommunstyrelserna information om dess verksamhet i den form och 

omfattning kommunstyrelsen pa fordrar.  

A garkommunerna och bolagsledningen skall kontinuerligt samra da. 
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Bolaget skall ha lla a garkommunerna va l informerad om sin verksamhet och det a ligger bolaget 

att till a garkommunerna snarast o versa nda: 

a) protokoll fra n bolagssta mma 

b) protokoll fra n styrelsesammantra de 

c) dela rsrapporter 

d) bolagets a rsredovisning 

e) revisionsbera ttelse 

Inneha ller protokoll, som skall o versa ndas till a garkommunerna, sa dan uppgift att bolaget inte a r 

skyldigt att tillhandaha lla handling vari uppgiften a terfinns, a ger bolaget ra tt att utesluta 

uppgiften. Av till a garkommunerna o versa nt material skall framga  att sa dan a tga rd vidtagits. 

Bolagets styrelse skall i fo rvaltningsbera ttelsen la mna uppgifter – uto ver det ABL i detta 

ha nseende stadgar – redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det 

kommunala syftet med densamma. 

§ 134 BOLAGETS ARBETSFORMER SAMT STYRELSENS VERKSAMHET 

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammantra de. Suppleant har ra tt att yttra sig vid 

styrelsesammantra de a ven om denne inte ersa tter ledamot. Na rvarande suppleant har att 

iakttaga motsvarande tystnadsplikt som ga ller fo r ledamot. 

 I den instruktion som styrelsen enligt 8 kap. 29 § ABL har att meddela fo r verksta llande direkto r, 

ska det anges i vilken omfattning verksta llande direkto ren skall anma la de beslut vederbo rande 

fattat fo r styrelsen. De anma lda besluten ska upptas i styrelseprotokollet. 

 Bolagets lekmannarevisorer skall - mot bakgrund av de kommunala syften med bolagets 

verksamhet - pro va om verksamheten uto vats pa  ett a ndama lsenligt och fra n ekonomisk 

synpunkt tillfredssta llande sa tt. Revisionsbera ttelsen skall inneha lla uttalande om hur denna 

pro vning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppsta llda ma l. 

§ 154 TVIST 

Tvist mellan parterna i anledning av detta avtal skall avgo ras av allma n domstol enligt ga llande 

lagstiftning. 
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§ 165 UPPLÖSNING AV BOLAGET 

Skulle bolaget upplo sas skall dess beha llna tillga ngar respektive skulder tillfalla respektive 

belasta parterna efter deras andel av aktiekapitalet.  
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§ 176 AVTALETS GILTIGHET 

Detta aval ga ller fra n och med 2021-05-2015-05-18 och till och med 202317-12-31. Avtalet 

fo rla ngs da refter med tre a r i sa nder om det ej sa gs upp senast ett a r fo re respektive 

avtalsperiods utga ng. 

Avtalet ersa tter fra n och med 2021-05-2015-05-18 aktiea garavtal mellan parterna ga llande fra n 

2015-05-184-07-01. 

 

 

 

Detta avtal a r uppra ttat i fem likalydande exemplar av vilka parterna tar var sitt och Fyrstads 

Flygplats AB ett exemplar. 

 

 

Trollha ttans Stad den     Va nersborgs kommun den 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

 

 

Uddevalla kommun den    Lysekil kommun den 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 
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§ 1  FIRMA 

Bolagets firma a r Fyrstads Flygplats Aktiebolag. 

§ 2 SÄTE 

Styrelsen skall ha sitt sa te i Trollha ttans kommun, Va stra Go talands la n. Bolagssta mma fa r ha llas i 

Trollha ttans, Va nersborgs, Uddevalla eller Lysekils kommun i Va stra Go talands la n. 

§ 3 VERKSAMHETSFÖREMÅL  

Bolaget har till fo rema l fo r sin verksamhet att driva sa kerhetsgodka nd instrumentflygplats i 

Fyrstadsregionen. Bolaget a r skyldigt att utfo ra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina a gare. 

Verksamheten ska bedrivas a t a garna och i a garnas sta lle.  

§ 4 ÄNDAMÅLET MED BOLAGETS VERKSAMHET  

Bolagets a ndama l a r att fo r Trollha ttans-, Va nersborgs-, Uddevalla- och Lysekils kommuner 

ansvara fo r att samha llets olika behov av  flygtrafik till och fra n Fyrstadsregionen kan bedrivas pa  

ett sa kert och effektivt sa tt med god service  fo r flygplatsens kunder.  Verksamheten skall sta ndigt 

utvecklas sa  att flygplatsen kan ta emot alla som vill starta och landa och den regulja ra luftfarten 

skall prioriteras av bolaget. Flyget ska ses som ett komplement till o vrig infrastruktur och 

kollektivtrafik. 

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de kommunalra ttsliga principerna som stadgas i 

Kommunallagen ( 2017:7251991:900). Sja lvkostnadsprincipen ga ller med undantag  avseende de 

delar av verksamheten som utgo rs av uppla telse och fo rsa ljning av fast eller lo s egendom och 

annan fo rvaltning av egendom. 

Skulle bolaget upplo sas skall dess beha llna tillga ngar respektive skulder tillfalla respektive 

belasta aktiea garna efter deras andel av aktiekapitalet.  

§ 5 HANDLINGARS OFFENTLIGHET 

Allma nheten har ra tt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som ga ller fo r 

allma nna handlingars offentlighet i 2 kap Tryckfrihetsfo rordningen (1949:105, TF) och 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).  

Fra gan om utla mnande av handling avgo rs av verksta llande direkto ren eller efter dennes 

besta mmande. Va gran att utla mna handling skall pa  so kandens bega ran pro vas av styrelsen. 
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§ 6 FULLMÄKTIGES RÄTT ATT TA STÄLLNING  

Kommunfullma ktige i a garkommunerna ska fa  ta sta llning till beslut i verksamheten som a r av 

principiell betydelse eller annars av sto rre vikt, innan bolaget fattar beslut i fra gan.  

§ 7 AKTIEKAPITAL  

Aktiekapitalet skall utgo ra la gst 2 000 000 kronor och ho gst 8 000 000 kronor.  

§ 8 ANTAL AKTIER 

I bolaget skall finnas la gst 2 000 aktier och ho gst 8 000 aktier.  

§ 9 STYRELSE  

Styrelsen skall besta  av la gst 4 och ho gst 6 ledamo ter med samma antal suppleanter. 

Styrelsen utses av a garkommunernas respektive kommunfullma ktige. Av Trollha ttans stads 

kommunfullma ktige utses tva  ledamo ter och en suppleant, av Va nersborgs kommuns och 

Uddevalla kommuns kommunfullma ktige utses var sin ledamot och var sin suppleant medan av 

Lysekils kommuns kommunfullma ktige utses en suppleant. 

Styrelsens mandatperiod utgo r tiden fra n den a rssta mma som fo ljer na rmast efter val till 

kommunfullma ktige fo rra ttats intill slutet av den a rssta mma som fo ljer efter na sta val till 

kommunfullma ktige.  

Bolagssta mman utser ordfo rande och vice ordfo rande i bolagets styrelse. 

Bolagets verksamhetsansvarige skall vara adjungerad vid styrelsens sammantra den. 

§ 10 REVISOR 

Fo r granskning av bolagets a rsredovisning ja mte ra kenskaper samt styrelsens och verksta llande 

direkto rens fo rvaltning utses av bolagssta mman en auktoriserad revisor ja mte suppleant. 

Revisorns och suppleantens uppdrag ga ller till slutet av den a rssta mma som ha lls under det 

fja rde ra kenskapsa ret efter revisorsvalet. 

§ 11 LEKMANNAREVISORER 

Fo r samma mandatperiod som ga ller fo r bolagets revisor skall a garkommunerna utse tva  

lekmannarevisorer med tva  suppleanter.  
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§ 12 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 

Kallelse till bolagssta mma skall ske genom brev med posten eller e-post till aktiea garna tidigast 

sex veckor och senast tva  veckor fo re sta mma. 

§ 13 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA 

A rssta mma ha lls under april eller maj ma nad. Pa  a rssta mma skall fo ljande a renden behandlas:  

1.     Sta mmans o ppnande 

2. Val av ordfo rande vid sta mman 

3. Uppra ttande och godka nnande av ro stla ngd 

4. Val av en eller tva   protokolljusterare 

5. Godka nnande av dagordning 

6. Pro vning av om sta mman blivit beho rigen sammankallad 

7. Framla ggande och redovisning av a rsredovisningen, revisionsbera ttelsen och 

lekmannarevisorernas  granskningsrapport 

8. Beslut om 

a) faststa llelse av resultat- och balansra kning, 

b) dispositioner betra ffande bolagets vinst eller fo rlust enligt den faststa llda 

balansra kningen och 

c) ansvarsfrihet fo r styrelseledamo ter och verksta llande direkto r 

9. Faststa llande av arvoden a t styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter 

10. Anteckning om a garkommunernas kommunfullma ktiges val av styrelseledamo ter samt 

suppleanter fo r dessa 

11. Anteckning om a garkommunernas val av lekmanarevisorer samt suppleanter fo r dessa  

12. I fo rekommande fall val av revisor ja mte suppleant samt val av ordfo rande och vice 

ordfo rande i bolagets styrelse 

13. Annat a rende som ankommer pa  bolagssta mman enligt Aktiebolagslagen (2005:551, ABL) 

eller bolagsordningen 
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§ 14 BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS  

Beslut i fo ljande fra gor ska alltid fattas av bolagssta mman 

 inga ende av avtal eller o verenskommelser vilka – oavsett kontraktsva rdet – a r av strategisk 
eller principiell betydelse fo r a garkommunerna 

 fusion av fo retag 

 bildande och fo rva rv av bolag eller andel i bolag 

 ram fo r borgensa tagande 

 ko p eller fo rsa ljning av fast egendom o verstigande ett belopp om 15 000 000 SEK exkl moms 

per affa rstillfa lle 

 o vriga fra gor av principiell beskaffenhet eller av sto rre vikt 

§ 15 FIRMATECKNARE 

Styrelsen fa r inte bemyndiga annan a n styrelseledamot eller verksta llande direkto r att teckna 

bolagets firma. Bolagets firma fa r tecknas av endast tva  personer i fo rening. 

§ 16 RÄKENSKAPSÅR 

Kalendera r skall vara bolagets ra kenskapsa r. 

§ 17 HEMBUD 

Har aktie – oavsett fa ngets art - o verga tt till ny a gare, skall aktien genast av fo rva rvaren 

hembjudas aktiea garna till inlo sen genom skriftlig anma lan hos bolagets styrelse. A tkomsten av 

aktien skall da rvid styrkas. Anma lan skall a ven inneha lla uppgift om villkoren fo r 

a gandera ttso verga ngen och den ersa ttning som la mnats fo r aktien samt de villkor som 

fo rva rvaren sta ller fo r inlo sen. 

Na r anma lan gjorts om akties o verga ng, skall detta genom styrelsens fo rsorg genast antecknas i 

aktieboken med uppgift om dagen fo r anma lan. Bolaget skall la mna en underra ttelse om 

hembudet till varje lo sningsbera ttigad med ka nd postadress med anmodan, till den som o nskar 

begagna lo sningsra tten, att skriftigen framsta lla lo sningsanspra k hos bolagets styrelse inom fyra 

ma nader ra knat fra n anma lan till styrelsen om akties o verga ng. Erbjudande om hembud fa r inte 

utnyttjas fo r ett mindre antal aktier a n erbjudandet omfattar.   

Anma lan om lo sningsra tt skall genom styrelsens fo rsorg genast antecknas i aktieboken med 

uppgift om dagen fo r anma lan. Anma ler sig flera lo sningsbera ttigade, skall fo retra desra tten dem 

emellan besta mmas genom lottning, verksta lld genom notarius publicus, dock att om samtidigt 
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flera aktier hembjudits, aktierna fo rst, skall fo rdelning ske utifra n aktuellt aktieinnehav i bolaget 

bland dem som framsta llt lo sningsanspra k. 

Lo senbeloppet skall utgo ras, da r fa nget a r ko p, av ko peskillingen och i o vrigt motsvara det pris 

som kan pa ra knas vid fo rsa ljning under normala fo rha llanden. Lo senbeloppet skall betalas inom 

en ma nad fra n den tidpunkt da  lo senbeloppet blev besta mt. 

Kommer fo rva rvaren och den som bega rt att fa  lo sa in aktierna inte o verens i fra gan om inlo sen, 

skall den som har bega rt inlo sen inom tva  ma nader fra n det att lo sningsanspra ket framsta lldes 

hos bolaget va cka talan anga ende hembudet. 

Na r det sta r klart att lo sningsra tten inte utnyttjas, a ger den som gjort hembudet att bli 

registrerad fo r aktien. 

Under hembudstiden har o verla taren ra tt att uto va ro stra tten och da rmed sammanha ngande 

ra ttigheter fo r aktien. 

§ 18  INSPEKTIONSRA TT  

A garkommunerna a ger ra tt att ta del av bolagets handlingar och ra kenskaper samt i o vrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta ga ller dock endast i den ma n hinder ej mo ter pa  

grund av fo rfattningsreglerad sekretess. 

§ 19 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Denna bolagsordning fa r inte a ndras utan godka nnande av kommunfullma ktige i Trollha ttans-, 

Va nersborgs-, Uddevalla- och Lysekils kommuner. 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2021-08-10 Dnr KS 2021/00373 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Revidering av avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän 

plats i Uddevalla kommun, upplåtelseavgift samordning av 

postlådor 

Sammanfattning 

PostNord håller på med en översyn av postutdelningen i Uddevalla kommun. 

Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 

brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 

dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 

sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir 

på ytor som tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, har nämnden 

godkänt en mall för ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. 

Denna avgift läggs senare till i dokumentet Avgifter för upplåtelser för nyttjande av 

allmän plats i Uddevalla kommun och kommer därmed regleras årligen utefter KPI. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-09 § 290. 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att upplåtelseavgiften för nyttjande av allmän plats för samordning av postlådor ska 

vara 1000 kronor per år.  

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Författningssamlingen 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-06-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 290 Dnr SBN 2021/00315  

Upplåtelseavtal för samordning av postlådor 

Sammanfattning 

PostNord är i full gång med att se över postutdelningen i Uddevalla kommun. 

Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 

brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 

dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 

sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  

  

Förvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir på ytor som 

tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, behöver de upprättas en mall 

på ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. Förslaget avser 

om en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. Denna avgift läggs senare till i 

Avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän plats i Uddevalla kommun, och kommer 

därmed regleras årligen utefter KPI. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Mall för upplåtelseavtal 2021-05-21 

  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna föreslagen avtalsmall  

  

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om upplåtelseavgiften på 1 000 kr/plats/år 

 

 
Vid protokollet  

Malin Witt  

 

Justerat 2021-06-11  

Henrik Sundström  

Martin Pettersson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-11 intygar  

Malin Witt  

  
Skickat 2021-06-11 till 

Kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnad 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 

1(1) 

2021-05-20 Dnr SBN 2021/00315 

  

 

Handläggare 

Handläggare Anna Sällström 

Telefon 0522-69 73 97 
anna.sallstrom@uddevalla.se 

 

Upplåtelseavtal för samordning av postlådor 

Sammanfattning 

PostNord är i full gång med att se över postutdelningen i Uddevalla kommun. 

Kommunen har fått en förfrågan gällande samordning av postlådor, vilket innebär att 

brevlådor som idag är placerade vid entrén till fastigheterna flyttas till en samlad plats. I 

dagsläget är det två samfälligheter som berörs, Frostgränd och Skridskogatan och 

sannolikheten för att fler förfrågningar inkommer framöver är stor.  

 

Förvaltningen har varit på plats för att se ut en lämplig yta. Då det blir på ytor som 

tillhör kommunen och enligt detaljplanen är allmän plats, behöver de upprättas en mall 

på ett upplåtelseavtal för ett mer permanent nyttjande av allmän plats. Förslaget avser 

om en symbolisk upplåtelseavgift på 1 000 kr/år. Denna avgift läggs senare till i 

Avgifter för upplåtelser för nyttjande av allmän plats i Uddevalla kommun, och kommer 

därmed regleras årligen utefter KPI. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2021-05-20 

Mall för upplåtelseavtal 2021-05-21 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna föreslagen avtalsmall  

 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om upplåtelseavgiften på 1 000 kr/plats/år 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson Anna Sällström 

Förvaltningschef Handläggare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnad 
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Bestämmande av sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har att besluta om nästa års sammanträdestider. 

Kommunledningskontorets förslag bygger på traditionen att sammanträda den andra 

onsdagen i månaden kl. 17:30 med undantag för juli och augusti som fortsatt föreslås 

vara sammanträdesfria. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att sammanträdena 2022 ska äga rum den 12 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april,  

11 maj, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 17:30 med undantag för den 8 juni som ska börja kl. 

09:00. 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Bohusläns museum 

Kommunikationsenheten 
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Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-695 693 
cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Beslut om tillägg för entreprenadkostnaden till hyreskontraktet 

för förskola Ljungs-Hälle, enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation.  

Förskolan Ljungs-Hälle som Uddevalla kommun kommer att hyra är 1520 kvm i två 

plan, och är dimensionerad för 160 barn och 35 vuxna. 

 

Hyreskontraktet ligger till grund för genomförandefasen och tillika byggnationen.  

I kontraktet finns också särskilda bestämmelser och gränsdragningslista angående 

ansvarsfördelningen mellan Hyresgäst och Hyresvärd.  

 

Samverkansavtalet punkt 5 beskriver hur hyressättningen skall beräknas. Samtliga 

kostnader skall multipliceras med en procentsatsbaserat på den ekonomiska ramen. 

Avsteg har gjorts och i stället regleras samtliga kostnader utifrån en förut bestämd 

hyrestrappa, som justeras efter den LOU-upphandlade entreprenadkostnaden. 

Hyrestrappan och dess belopp är Hemsös tidiga bedömning och målsättning för 

hyresnivån. Den faktiska hyresnivån sätts i tilläggsbeslut till hyreskontraktet, när 

entreprenadens kostnadsnivå är upphandlad enligt LOU. Kommunstyrelsen godkänner 

och fattar beslut om tilläggsavtalet i ett senare skede. 

 

Hyresperioden är satt från 2023-06-01 - - 2043-05-31, med en förlängning om 5 år, om 

inte avtalet sägs upp. Uppsägningstiden är satt till 12 månader. 

 

Totalentreprenaden har upphandlats enligt LOU, det är kommunen som värderat in- 

kommet anbud och upprättar entreprenadkontrakt. Ett anbud har inkommit varpå 

Kommunen har förhandlat om priset då anbudskostnaden var väldigt hög.  

Upphandlingsförfarandet har gjorts i nära samarbete med Hemsö, och i förhandlingen 

med anbudslämnaren har kommunens utgått från Hemsös totalkostnad för projektet. 

Kostnadsökning på 10% gör att hyreskontraktets årskostnad justeras upp. 

 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-08-05 Dnr KS 2021/00149 

  

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen 2021-08-05 

Bilaga 1 Tillägg till hyreskontraktet för Ljungs-Hälle förskola 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna hyreskontraktets justering av årskostnad till 3 602 400 kr. 

 

  

 

 

 

Peter Larsson Maria Jacobsson 

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 

Hemsö fastigheter AB 
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20210707 

 

 

Information om bashyra enligt hyresavtal efter genomförd 
entreprenadupphandling avseende förskolan LjungsHälle 

 

Entreprenadkontrakt för uppförande av LjungsHälle förskola har ingåtts med Peab Sverige AB 
den 20210707 efter genomförd entreprenadupphandling.  

Hemsö Fastighets AB och Uddevalla kommun har den 20210422 ingått hyresavtal för 
förhyrning av förskolan. Enligt hyresavtalet ska bashyran utgå enligt en hyrestrappa baserat på 
den upphandlade entreprenadkostnaden, exklusive kostnad för investering i vitvaror, 
storköksutrustning och lås/larm/passage.  

Redovisning av beräkningsunderlag för hyreskostnaden enligt nedan 

Kontraktssumma:    48.500.000 kr 
Varav vitvaror:     491.997 kr 
Varav Storköksutrustning:    999.000 kr 
Varav larm och passage:    523.700 kr 

Hyresgrundande entreprenadsumma:  46.485.303 kr 

BTA:      1760 m² 
LOA (enligt hyresavtal):    1520 m² 
Entreprenadkostnad/BTA:    26.412 kr/BTA  

Hyresnivån enligt hyrestrappan ska således utgå från 26.000 kr/BTA vilket motsvarar en bashyra 
på 2 370 kr/LOA. 

 

 

Hemsö Fastighets AB 

 

Nils Styf 
Verkställande direktör 

 

                             

Doc ID: 9322c4e7c89a173a213954252b7c1400f8736e4f
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Handläggare 

Processledare Cecilia Friberg 

Telefon 0522-695 693 
Epost:  cecilia.friberg@uddevalla.se 

 

Byggnation av Råssbyns förskola. Beslut om Avrop 1 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att ingå samverkansavtal med Hemsö 

Fastighets AB om samhällsfastigheter. Avtalet omfattar både försäljning av kommunala 

fastigheter och nybyggnation.  

 

Ett av projekten är nybyggnation av Råssbyns förskola. Förskolans kapacitet är 8 avd 

och ca 160 barn. Objektets omfattning ska var och ett prövas utifrån samverkansavtalets 

modell som inleds med en förstudie. Därefter sker projektering, upphandling och 

genomförandefaserna.  

 

Projektet inleds med Avrop 1. 

Parterna har bedömt förutsättningarna för projektet och att projektet ska utredas 

ytterligare i förstudiefasen. 

 

Projektbudgeten för förstudiearbetet bedöms till 960 000 kr.  

Budget innefattas av förprojektering exteriört och interiört, flera utredningar samt 15 % 

oförutsedda utgifter. 

 

Tidplanen är lagd utifrån ett positivt förhandsbesked, som har beslutats i jävsutskottet 

2020-12-08. Förhandsbeskedet utgår i januari 2023. 

Byggstarten beräknas startas i januari 2023. Tillträdet sker i augusti 2024. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2021-08-05 

 

 Bilaga 1 Projektets tidplan 

 

 Bilaga 2 Projektets budget 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2021-08-05 Dnr KS 2021/00425 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att godkänna avrop 1 

 

att godkänna projektets tidplan 

 

att godkänna projektbudget: 960 000 kr 

 

att Cecilia Friberg godkänns som kommunens ombud. 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Maria Jacobsson 

Kommundirektör Samhällsbyggnadschef 

Skickas till 

Hemsö fastigheter AB 



Förstudiebudget
Projekt: Råssbyn förskola 
Upprättad av: Johanna Nyström 
Datum: 2021-06-14

Rev: 

Konsulter SEK
Arkitekt 300 000 Inplacering, förstudie program
Landskapsarkitekt 100 000
Brandkonsult
Byggkonstruktör, statiker
Yttre VA
Geotekniker
VVS-konsult
Tillgänglighet
Styr-/reglerkonsult
Ventilationskonsult
El-/belysning/hiss
Inredningsarkitekt
Kylkonsult
Akustiker
Storkökskonsult
Miljökonsult/tekniker
Övriga konsulter 75 000
Delsumma 475 000

Utredningar
Bullerutredning 50 000
Geoteknisk undersökning 100 000
Delsumma 150 000

Övriga kostnader
Projektledning 150 000
Myndighetsavgifter (nybyggnadskarta, mm) 25 000
Delsumma 175 000

Oförutsett
20% 160 000

Total förstudiebudet 960 000



Tidplan 
Råssbyn förskola Datum rev:

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Avrop 1 KS 2021-08-09
Förstudie
Beslut förhandsbesked
Besked om verksamhetskrav
Inplaceringskiss/volymstudie
Utredningar (buller, geoteknik, trafik m.m)
Projektkostnadsuppskattning
Byggrättsvärdering
Markanvisningsavtal
Avrop 2 KS(29/9)KF (13/10)
Programfas
Framtagande av underlag hyresavtal
Uppdaterad projektkalkyl
Låst layout
Fastställa hyresgrundande parametrar 
Framtagande av hyresavtal och marköverlåtelse
Ansökan om fastighetsbildning
Avtalspaket färdigförhandlat 
Avtalspaket tas upp i SBN och KS
Avtalspaket tas upp i KF
Planeringsfas
Projektering
Framtagande förfrågningsunderlag
Granskningstid
Bygglovsansökan sista tid för att klara tidsfristen med förhandbesked
LOU-upphandling
Annonsering 
Upphandling
Tilldelning
Genomförandefas
Byggprojektering 
Byggstart
Färdigställande
Tillträde

2024 2025

Sammanställd av: Johanna Nyström 

2021-07-02

2021 2022 2023
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 

och dess utskott 2022 samt gruppledarträffar 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har att bestämma nästa års sammanträdesdagar. Förslaget till datum 

och tid följer samma tradition som tidigare år; sista onsdagen i månaden med start kl. 

11:00 och juli föreslås fortsatt vara fritt från sammanträden. 

 

Nytt för i år är att kommunstyrelsen föreslås besluta om sammanträdesdatum för dess 

utskott samt kommunstyrelsens gruppledarträffar. Anledningen är att minska 

administrationen och öka samordningen. Förslaget har samråtts mellan förvaltningarna 

för att säkerställa att förtroendevaldas sammanträden inte sammanfaller på samma 

tidpunkt. 

 

Förslag till justerare har tagits fram för kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträden men behöver inte fastställas genom beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-06-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att kommunstyrelsen ska sammanträda kl. 11:00 den 26 januari, 23 februari, 30 mars, 

27 april, 25 maj, 22 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november, 21 

december, 

 

att arbetsmarknads- och integrationsutskottet ska sammanträda kl. 08:00-12:00 den 1 

februari, 1 mars, 5 april (kl. 08:00-17:00), 3 maj, 31 maj, 6 september, 4 oktober (kl. 

08:00-17:00), 1 november, 29 november, 

 

att jävsutskottet ska sammanträda den 11 januari kl. 08:00-09:30, 1 februari 15:00-

16:30, 1 mars 15:00-16:30, 4 april kl. 15:00-16:30, 3 maj kl. 15:00-16:30, 13 juni 

08:00-09:30, 6 september kl. 15:00-16:30, 5 oktober kl. 08:00-09:30, 1 november kl. 

15:00-16:30, 16 december kl. 08:00-09:30, 

 

att personalutskottet ska sammanträda den 1 februari kl. 13:00-15:00, 1 mars kl. 13:00-

15:00, 4 april kl. 13:00-15:00, 3 maj kl. 13:00-15:00, 13 juni kl. 10:00-12:00,  
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6 september kl. 13:00-15:00, 5 oktober kl. 10:00-12:00, 1 november kl. 13:00-15:00, 16 

december kl. 10:00-12:00 

 

att gruppledarna ska sammanträda kl. 08:30-12:00 den 13 januari, kl. 08:30-12:00 den 

24 februari, kl. 08:30-12:00 den 21 mars, kl. 13:00-16:30 den 28 april, kl. 08:30-12:00 

den 24 maj, kl. 13:00-16:30 den 21 juni, kl. 13:00-16:30 den 13 september, kl. 13:00-

16:30 den 13 oktober, kl. 08:30-12:00 den 15 november, kl. 13:00-16:30 den 8 

december, 

 

att delegera åt utskotten att vid behov ändra sammanträdesdagarna. 

 

 
 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunikationsenheten 

Sekreterare för utskotten 

Samtliga nämnder 

 

 



 
 

 1(1) 

2021-07-06 Dnr: KS 2021/00422 

 

 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Justeringslista 2022 
 

Sammanträdesdatum Justeringsdatum Justerare 

26 januari 28 januari Jarmo Uusitalo 

(MP)  

23 mars 25 februari Mikael Staxäng 

(M) 

30 mars 1 april Rolf Carlson (SD) 

27 april 29 april Monica Bang 

Lindberg (L)  

25 maj 27 maj Ann-Charlott 

Gustafsson (UP) 

22 juni 24 juni Stefan Skoglund 

(S) 

31 augusti 2 september David Sahlsten 

(KD)  

28 september 30 september Paula Berger (S) 

26 oktober 28 oktober Martin Pettersson 

(SD)  

30 november 2 december Roger Ekeroos (M) 

21 december 22 december David Höglund 

Velasquez (V)  
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9 § om verksamheten i 

de kommunala bolagen år 2020 varit förenlig med 

kommunala ändamål och befogenheter 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag 

som avses i 10 kap. 2 § ska pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under 

föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 

fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

 

Bedömningen och förslag till beslut görs mot bakgrund av bolagens egna analyser i 

bolagsstyrningsrapporten (i de fall sådan finns) och i årsredovisningen samt 

lekmannarevisorernas granskningsrapport.  

 

Uddevalla Omnibus har under andra halvåret 2020 förvärvat Lysekils Busstrafik AB.  

Med anledning av detta skriver lekmannarevisorerna i sin granskningsrapport att  

”…bolaget bedrivit verksamhet som kan ifrågasättas utifrån kommunallagens 

bestämmelser gällande kompetensenlighet och lokaliseringsprincipen.” Revisorerna 

konstaterar samtidigt att ”…bolaget har varit aktiva och tydliga gentemot sin ägare över 

vilka förutsättningar som funnits för förvärvet, samt vilka åtgärder som behöver vidtas 

får att förvärvet ska kunna vara förenligt med kommunallagens bestämmelser”. 

Revisorerna uppmanar bolaget att ”…skyndsamt vidta åtgärder får att säkerställa att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de kommunrättsliga principerna och 

kommunallagen.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna förvärvet var föremål för laglighetsprövning. 

Förvaltningsrätten avslog överklagan med motiveringen att klagandena inte visat att det 

utifrån lokaliseringsprincipen finns grund för att upphäva beslutet.  

 

Med anledning av revisorernas uttalande föreslår kommunledningskontoret att 

kommunstyrelsen, inom ramen för dess uppsiktsplikt, fortsatt följer utvecklingen av 

verksamheten i Lysekils Busstrafik AB.  

 

I övrigt har inga brister i förhållande till ändamål och befogenheter uppmärksammats i 

revisorernas granskningsrapporter, revisionsberättelser eller framkommit i 

bolagsstyrelsernas uttalanden. Kommunledningskontorets bedömning är därför att 

bolagens verksamhet i allt väsentligt under år 2020 bedrivits enligt fastställda 

kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-11. 

Uddevalla Omnibus AB, lekmannarevisorernas granskningsrapport 2020. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att den verksamhet som bedrivits i Uddevalla Utvecklings AB, Uddevalla Turism AB, 

Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB, Uddevalla Energi AB (inklusive 

dess dotterbolag), Uddevalla Vatten AB, Västvatten AB, Fyrstads flygplats AB, 

Regionteater Väst AB, Mediapoolen Västra Götaland AB samt Kommunassurans Syd 

försäkrings AB under år 2020 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

 

att särskilt följa utvecklingen av verksamheten i Uddevalla Omnibus AB:s dotterbolag 

Lysekils Busstrafik AB, 

 

att delge kommunfullmäktige detta beslut.  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunfullmäktige, anmälningsärende 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Ledmotsinitiativ från Camilla Johansson (C) och Elving 

Andersson (C) om utreda förutsättningarna för att utveckla 

reningsprocesserna vid Skansverket 

Sammanfattning 

Camilla Johansson (C och Elving Andersson (C) har inkommit med ett ledamotsinitiativ 

om att uppdra åt Uddevalla Vatten AB att, i samband med en översyn av Skansverket 

inför nya och utökade tillstånd, utreda förutsättningarna för att utveckla 

reningsprocesserna så att även läkemedelsrester och mikroplaster tas om hand. 

Kommunstyrelsen har överlämnat initiativet till kommunledningskontoret för 

beredning. 

 

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Västvatten AB. Bolaget är i en 

process med ansökan om nytt miljötillstånd för verksamheten vid Skansverket. I 

processen kommer sannolikt länsstyrelsen att ställa krav på en utredning kring 

nedbrytningen av läkemedelsrester i reningsprocessen och vad det skulle innebära att 

införa en fullskalig process för rening och nedbrytning av läkemedel (t.ex. ozonering 

och filtrering med granulerat aktivt kol). Man har under ca två års tid undersökt 

reningen av läkemedel i den befintliga processen. Redan i dag bryts en relativt stor 

andel läkemedelsrester ner, exempelvis vissa antibiotika till drygt 90%. Det är oklart 

vilka eventuella krav på åtgärder som kan komma att ställas utifrån utredningens 

resultat. Besked om utredningskrav väntas under hösten 2021. 

 

Vad gäller mikroplast kan även detta komma att behöva utredas i den nuvarande 

tillståndsprocessen. Vid rening av vatten från mikroplatser används filter. Det krävs till 

ytan mycket stora filter för att klar vattenmängden och relativt stora markytor behöver 

tas i anspråk. Bolagets bedömning utifrån exempelvis naturvårdsverkets utredningar är 

att det i nuläget är mer effektivt att utreda och åtgärda andra större källor till utsläpp av 

mikroplast än avloppsvattnet så som exempelvis dagvatten från konstgräsplaner och 

dagvatten från vägar.  

 

Miljökraven ökar och det är troligt att det inom 20 års tid kommer finnas krav på bättre 

rening både vad gäller läkemedelsrester och mikroplaster. 

 

Västvatten avser inte att genomföra något ytterligare utredningsarbete utöver vad som 

krävs i ansökningsprocessen. Om ägaren önskar utredningsarbete utfört utöver dessa är 

Västvatten av uppfattningen att detta ska bekostas av Uddevalla kommun. 
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Mot bakgrund av den information som lämnats av Västvatten föreslår 

kommunledningskontoret att Västvatten, efter samrådet som är planerat under hösten 

2021, lämnar en rapport avseende tillståndsprocessen samt en översiktlig genomgång av 

de tekniska förutsättningarna för mikroplastrening. Med detta föreslås initiativet anses 

besvarat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-14. 

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 166. 

Ledmotsinitiativ 2021-05-26. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att hos Västvatten AB efterfråga en rapportering avseende tillståndsprocessen för 

Skansverket samt en översiktlig genomgång av de tekniska förutsättningarna för 

framtida mikroplastrening. Rapporten ska lämnas under hösten 2021. 

 

att med ovan anse ledamotsinitiativet besvarat. 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Elving Andersson (C) 

Camilla Johansson (C) 

Västvatten, verkställande direktör 



< Från: Elving Andersson <elving.andersson@uddevalla.se>  
Skickat: den 26 maj 2021 09:54 
Till: Paula Berger <paula.berger@uddevalla.se>; Gösta Dahlberg <gosta.dahlberg@uddevalla.se>; 
Rolf Jonsson <rolf.jonsson@uddevalla.se>; Ann-Charlott Gustafsson <ann-
charlott.gustafsson@uddevalla.se>; Martin Pettersson <martin.pettersson@uddevalla.se>; David 
Höglund Velasquez <David.Hoglund-Velasquez@uddevalla.se>; David Sahlsten 
<david.sahlsten@uddevalla.se>; Jarmo Uusitalo <jarmo.uusitalo@uddevalla.se>; Camilla Johansson 
<camilla.ml.johansson@uddevalla.se> 
Kopia: Ingemar Samuelsson <ingemar.samuelsson@uddevalla.se>; Monica Bang Lindberg 
<monica.bang-lindberg@uddevalla.se>; Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Ledamotsinitiativ 
 
Till Gruppledarna ! 
 
Hej ! 
 
För kännedom: Vid dagens KS-sammanträde kommer vi att väcka ett ledamotsinitiativ enligt nedan. 
 
Hälsningar 
 
Elving 
 
 
 
Ledamotsinitiativ Kommunstyrelsen 28 maj 2021 
 
Bromsa spridningen av läkemedelsrester och mikroplaster 
Två stora hot mot vår miljö och hälsa är spridningen av läkemedelsrester och mikroplaster i naturen, 
och kanske framför allt i vatten. 
Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot vår hälsa. När resistenta bakterier får fäste är de 
oerhört svåra att behandla, och allt fler antibiotiska preparat riskerar bli verkningslösa. Att hejda 
utbredningen av antibiotikaresistenta bakterier är en våra viktigaste uppgifter för god folkhälsa. 
Läkemedelsrester som kommer ut i kretsloppen bidrar starkt till att resistenta bakterier 
utvecklas.  Spridning av läkemedelsrester sker idag bland annat via våra avloppsreningsverk, då de 
inte tas om hand i reningsprocessen.  
Ett annat miljöhot är spridningen i mikroplaster vilket hårt drabbar den marina miljön och djurlivet i 
våra vatten. Även här sker en spridning via våra avloppsreningsverk. 
Det kommunägda bolaget Uddevalla Vatten AB skall göra en översyn av Skansverket inför nya och 
utökade tillstånd. Det är Centerpartiets uppfattning att man i samband med denna översyn också bör 
utreda förutsättningarna för att utveckla reningsprocesserna så att även läkemedelsrester och 
mikroplaster tas om hand. Även om det inte finns myndighetskrav på detta idag bör Uddevalla även 
på detta område vara en föregångskommun. Vi föreslår  
 
att uppdra år Uddevalla Vatten AB att utreda förutsättningarna för att utveckla reningsprocesserna 
vid Skansverket så att även läkemedelsrester och mikroplaster tas om hand 
 
Camilla Johansson (C) 
Elving Andersson (C) 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande del av Svälte 1:5  

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Svälte 1:5 har inkommit med begäran om planbesked, 

se bilaga 1. 

Begäran om planbesked avser att ändra den befintliga detaljplanen 1485K-P12/10, se 

bilaga 2, så att det inom markerat område blir tillåtet att uppföra bostadshus på 250 

kvadratmeter byggnadsarea istället för dagens 100 kvadratmeter byggnadsarea. 

Sökanden anger i ansökan att syftet med planändringen är att ge en större frihet till 

kunderna som vill bygga bostadshus i området.  

Sökanden anger även att det i en tidigare etapp i områdets utbyggnad där största 

byggnadsarea var satt till 120 kvadratmeter var efterfrågan på tomter låg.  

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Svälte 1:5. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 

Begäran om planbesked gällande fastigheten Svälte 1:5, Bilaga 1  

Detaljplan 1485K-P12/10, Bilaga 2 

Förprövningsrapport Svälte 1:5, Bilaga 3 

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Svälte 1:5 upprättas. 

att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till fastigheten Svälte 1:5 har inkommit med begäran om planbesked, 

se bilaga 1. 

Begäran om planbesked avser att ändra den befintliga detaljplanen 1485K-P12/10, se 

bilaga 2, så att det inom markerat område blir tillåtet att uppföra bostadshus på 250 

kvadratmeter byggnadsarea istället för dagens 100 kvadratmeter byggnadsarea. 

Sökanden anger i ansökan att syftet med planändringen är att ge en större frihet till 

kunderna som vill bygga bostadshus i området.  

Sökanden anger även att det i en tidigare etapp i områdets utbyggnad där största 

byggnadsarea var satt till 120 kvadratmeter var efterfrågan på tomter låg.  

 

Västvatten behöver utreda hur ökad byggnadsarea påverkar befintligt dagvattensystem 

eftersom det kommer ge mer snabbt dagvatten. Västvatten behöver även utreda hur 

området skall anslutas till befintligt VA-nät. Anslutnings-och dagvattenfrågan löses 

under den fortsatta planprocessen. 

 

Då nuvarande detaljplan har en genomförandetid på 10 år och upprättades 2012-10-09 

är genomförandetiden fortfarande gällande. Generellt får en plan inte ändras före dess att 
genomförandetiden har utgått. I PBL (2010:900) 4 kap. 39§ står det "En detaljplan får inte 
ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs 
motsätter sig det". 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Svälte 1:5 

 

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

Se Förprövningsrapport Svälte 1:5, Bilaga 3 
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Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 

förfarande och kan påbörjas inom 12 månader. Handläggningstiden bedöms omfatta  

30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3 år under 

förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 

beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 

framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 

uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 

tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 

positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 

För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 

kallat planavtal upprättas mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen  

och exploatören innan detaljplanearbetet startar. 

 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd Hållbar Tillväxt 

Skickas till 

Sökanden 
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Handläggare 

Projektledare Petter Larsson 
epost 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande  

 
Begäran avser: ändring av detaljplan 

 

Sökande: Markbygg Furuhall AB 

Adress:   

Datum: 2021-05-03 

Fastighet: Svälte 1:5   

 

Syfte och innehåll 
Ändring av befintlig detaljplan för att kunna uppföra större bostäder än vad gällande detaljplan medger 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. Utvärdering 

har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av ärenden 

och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord med de 

förutsättningar vi känner till idag. 

 

  



1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt) Amanda Windeman 

Måldokument:  

Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 

Fördjupad översiktsplan för Ljungskile tätort (FÖP) 

 

  
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt) Mattias Hagelberg 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  Inriktningen ska 

vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   fokusera på att tillgodose 

en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för särskilda grupper samt tillvarata 

kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön kring boendet 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt) Sven Andersson 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar av 

kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser tillvaratas 

på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att utveckla samhället 

på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att stärka stadens 

attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre saker för att göra 

skillnad.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt) Birgitte Johansson 

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige beslutat att 

kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha 

god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär att kommunen ska ha attraktiva, 

levande miljöer där människor vill vistas och bo. Kommunen ska verka för en god 

bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven. Kommunen har 

också ansvar för att värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.  

 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten Ulrika Svensson 

Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Västvatten behöver utreda hur ökad byggnadsarea påverkar befintligt dagvattensystem 

eftersom det kommer ge mer snabbt dagvatten. Västvatten behöver även i helhet utreda hur 

området skall anslutas till befintligt VA-nät. Anslutnings-och dagvattenfrågan löses under den 

fortsatta planprocessen 

Skall VA-ledningar läggas inom planområdet behövs u-område eller allmän platsmark. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

4c. Dagvatten, SBF (planering) Planarkitekt planeringsavdelningen 

Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

 I dagsläget innefattas planförslagsområdet i en detaljplan där det tilltänkta området 

är planlagt som kvartersmark där största tillåtna byggnadsyta är 100 kvadratmeter. 

Att enligt önskan ändra detta till en byggnadsyta som uppgår i 250 kvadratmeter 

har en negativ effekt på dagvattenhanteringen, om än ringa sådan. Detta på grund 

av att takens utbredning och således mängden hårdgjord yta ökar. 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

4d. Översvämning, SBF (planering) Planarkitekt planeringsavdelningen 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Denna del av planområdet är lokaliserad cirka 60 meter över havet och är inte av risk för 



översvämning från havshöjningar. Området ligger även som på en platå har ytterst lite 

tillrinning från kringliggande områden. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) Sophie Carling 
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029     

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5c. Offentlig service, BoU Tony Andersson 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5d. Offentlig service, ST Johan Karlsson 
Måldokument:  

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som uppfylls genom bland 

annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 
-Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 
 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5e. Offentlig service, KoF Josefin florell 
Måldokument: Kultur och fritids nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79)  

- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  



- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 

och analogt  

- Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun  

- Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: Utifrån detta kriterium konstateras huruvida 

det finns tillgång till offentlig service (kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta 

planområdet, om ansökan gäller bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av 

projektet/kan det leda till behov av nya investeringar”). Eftersom kultur och fritid har ett barn- 

och ungdomsperspektiv och ska arbeta för hållbar samhällsutveckling stärks ärendet om 

offentlig service finns inom gång- och cykelavstånd.   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) Joakim Bergman 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 

Cykelplan (KF 2014) 

Trafikförordningen 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

För oskyddade trafikanter saknas det gång- och cykelväg utmed Trafikverkets väg 787, 

mellan Furuhallsvägen och väg 161. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering) Joakim Bergman 
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

  
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

 



7. Kollektivtrafik, KLK (tillväxt) Sven Andersson 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i kollektivtrafiken 

skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. En grundsten för regional 

utveckling är goda möjligheter för studie- och arbetspendling. Kollektivtrafiken är en viktig 

förutsättning för detta. Bostadsbyggande, infrastruktur, lokalisering av verksamheter och 

service skapar tillsammans med kollektivtrafiken förutsättningar för en hållbar 

regionutveckling. Samhällsplanering och kollektivtrafikutveckling måste ses i ett 

sammanhang. Lokalisering av bostäder och verksamheter avgör människors transportval 

varför samhällsplaneringen genom lokalisering och utformning av ny bebyggelse måste 

inriktas mot att ge människor förutsättningar för ökat hållbart resande med gång och cykel 

eller kollektivtrafik. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) Sophie Carling 
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 



Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

10b. Folkhälsa mm, KoF Josefin Florell 
Måldokument:  

•Nationella mål för friluftsliv  

•Fördjupad översiktsplan  

•Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79):  

- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  

- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 

och analogt  

- Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv  

-Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: Består för kultur och fritids del i tillgång till 

naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

 

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. Ett 

fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, och för 

det krävs kollektivtrafik och GC-infrastruktur. Offentlig service och andra 

mötesplatser/målpunkter bör därför finnas inom gång- och cykelavstånd från ett 

bostadsområde.   

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och tillgång till 

mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det offentliga rummet oavsett 

ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund. Inom detta kriterium finns enligt dokumentet 

”kriterier och ansvar” denna frågeställning: Bidrar projektet till att tillvarata den kulturella 

mångfalden? Kultur och fritid definierar detta som att ex.vis en ansökan om planbesked för 

bostäder ska möjliggöra boende för en mångfald av socioekonomiska grupper.  

 

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder. Kultur och fritid ska dessutom 

ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Därför beaktas möjligheten för barn och unga att 

på ett säkert sätt ta sig från det tänka bostadsområdet (om planbeskedet gäller ett sådant) till 

kultur och fritids verksamheter utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten 

till detta av väsentlighet i samhällsplaneringen.   

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Se kriterium 6a; för oskyddade trafikanter saknas det gång- och cykelväg  
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) Joakim Bergman 
Måldokument:  

Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  

Trafikförordningen 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

För oskyddade trafikanter saknas det gång- och cykelväg utmed Trafikverkets väg 787, 

mellan Furuhallsvägen och väg 161. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 



10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering) Planarkitekt planeringsavdelningen 
Måldokument: Statens geotekniska institut 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Geoteknisk utredning samt bergteknisk besiktning har genomförts sedan tidigare under 2011-

2012 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) Peter Jonasson 
Måldokument:  

         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  

         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  

         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   

         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid nybyggnationer   

         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   

         Miljöbalken 9 kap 3 §   

         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  

         Miljöbalken 10 kap 

 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Om ändringen kan kom att innebära högre bygghöjd och att bostäder därmed utsätts för mer 

trafikbuller, kan vårt yttrande ändras. I övrigt inga synpunkter att lämna i detta skede. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) Sofia Stengavel 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) Janni Olsson, Sofia Stengavel 
Måldokument:  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 



11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) Josefin Florell 

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

I gällande detaljplans planbeskrivning anges att planområdet utgörs av ett kuperat område 

med stor andel berg i dagen och att det finns relativt kraftiga terränglutningar inom 

planområdet. Utifrån kulturmiljösynpunkt är det viktigt att bebyggelsen anpassas till 

terrängen. Nu gällande planbeskrivning anger att exploateringen av området delas upp i olika 

delområden med olika bebyggelsetyper just för att anpassa till terrängen och samtidigt ge 

området en varierad men ändå sammanhållen bebyggelse.  

 

Detaljplanen är relativt nyligen antagen och utifrån ett kulturmiljöperspektiv anses nu 

gällande planbestämmelser vara lämpligare än föreslagen förändring. 

 

Det aktuella området är beläget i närheten av två områden som behandlas i 

kulturmiljövårdsprogrammet; Laneberg och träskullen – grönevik. För Träskullen-grönevik 

anges att nya byggnader bör exteriört anpassas till omgivande äldre bebyggelse och att de 

södra och sydvästra delarna av området helt bör undantas från nybebyggelse. 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) Planarkitekt planeringsavdelningen 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Gällande plan har en intention att tillskapa blandad bebyggelse. Sökanden betonar dock 

svårigheten att sälja tomter som tillåter max 100 kvadratmeters byggnadsyta.   

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) Joakim Bergman 
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  

Ekonomistyrningsprinciper för Uddevalla kommun (KF 2013-06-12) 

  Investeringspolicy (KF 2018-02-14) 

  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och 

att mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra. Vid konflikt 

mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin överordnad 

verksamheten. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret och beslutar om finansiella mål, 

flerårsplan med budget osv. och tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av större 



vikt för kommunen. Investeringar allmänna vägar, offentliga byggnader osv. leder till kapital-, 

drifts- och underhållskostnader. Utbyggnader av detta slag måste finansieras innan de kan 

genomföras. Vid beslut om egna investeringar eller vid medgivande till en extern exploatör för 

en nyanläggning måste också ansvarig nämnd kompenseras för de anläggningskostnader, 

kostnader för drift och underhåll osv projektet innebär.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Den gällande planen vann laga kraft 2012-10-09 och har en genomförandetid på tio år. Generellt får 
en plan inte ändras före dess att genomförandetiden har utgått. I PBL (2010:900) 4 kap. 39§ står det 
"En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon 
fastighetsägare som berörs motsätter sig det". 

 

 

 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked berörande Dagson 15 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till fastigheten Dagson 15 har inkommit med begäran om planbesked, 

se bilaga 1. 

Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Dagson 15 för 

att kunna uppföra lägenheter i den befintliga byggnaden.  

Gällande detaljplan 1485K-P2000/6 medger ändamålet Centrum, se bilaga 2. 

Fastigheten omfattas av varsamhetsbestämmelser K2: De särdrag och värden hos 

bebyggelsen som angivits i planbeskrivningen skall särskilt beaktas. 

 

Sökanden vill enligt ansökan skapa hyresbostäder och förtäta Uddevalla stadskärna då 

lokaler i byggnaden i dagsläget står tomma. Sökanden vill ha möjlighet att tillskapa 

bostäder på alla plan i byggnaden. 

 

Det har under förprövningsarbetet framkommit synpunkter att en förändring av 

detaljplanen som medger fler bostäder i centrum är ur samhällsstrategisk synvinkel 

positiv men med hänvisning till blandstaden bör övervägas om våningsplanet i 

markplan ska undantas från boende och kvarstår som yta för centrumverksamhet. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Dagson 15. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 

Begäran om planbesked gällande fastigheten Dagson 15, Bilaga 1  

Detaljplan 1485K-P2000/6, Bilaga 2 

Förprövningsrapport Dagson 15, Bilaga 3  

 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att   godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Dagson 15 upprättas. 

att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2024 samt 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till fastigheten Dagson 15 har inkommit med begäran om planbesked, 

se bilaga 1. 

Begäran om planbesked avser att upprätta en ny detaljplan på fastigheten Dagson 15 för 

att kunna uppföra lägenheter i den befintliga byggnaden.  

Gällande detaljplan 1485K-P2000/6 medger ändamålet Centrum, se bilaga 2. 

Fastigheten omfattas av varsamhetsbestämmelser K2: De särdrag och värden hos 

bebyggelsen som angivits i planbeskrivningen skall särskilt beaktas. 

 

Sökanden vill enligt ansökan skapa hyresbostäder och förtäta Uddevalla stadskärna då 

lokaler i byggnaden i dagsläget står tomma. Sökanden vill ha möjlighet att tillskapa 

bostäder på alla plan i byggnaden. 

 

Det har under förprövningsarbetet framkommit synpunkter att en förändring av 

detaljplanen som medger fler bostäder i centrum är ur samhällsstrategisk synvinkel 

positiv men med hänvisning till blandstaden bör övervägas om våningsplanet i 

markplan ska undantas från boende och kvarstår som yta för centrumverksamhet. 

 

Parkeringsfrågan för de tillkommande bostäderna har inte klargjorts i ansökan Om ett 

positivt planbesked ges får parkeringsfrågan hanteras i planarbetet 

 

Stigande havsvattennivåer och förändrade flöden i Bäveån kan påverka det aktuella 

kvarteret och förutsättningarna att genomföra planerat översvämningsskydd måste 

beaktas vid en eventuell planprocess. 

Detaljplanens faktiska avgränsning avseende översvämningsskyddet, bestäms i 

detaljplanearbetet.  

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 

kommunstyrelsen ska godkänna att detaljplaneförslag för fastigheten Dagson 15. 

 

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

Se Förprövningsrapport Dagson 15, Bilaga 3 
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Rekommendation 

Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att detaljplanen kan handläggas med ett utökat 

förfarande och kan påbörjas inom 12 månader. Handläggningstiden bedöms omfatta  

30–36 månader. Ett antagande av detaljplanen bedöms därför kunna ske inom 3 år under 

förutsättning att t ex utrednings- och beslutsprocessen, som detaljplaneförslaget är 

beroende av, inte drar ut på tiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för 

framtagande av detaljplaner, värderar kontinuerligt prioriteringsordningen av sina 

uppdrag utifrån angelägenhetsgrad, samhällsnytta, resurser mm, vilket gör att 

tidpunkten för ett antagande kan komma att förändras. Det bör också noteras att ett 

positivt planbesked inte innebär någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. 

För reglering av kostnader mm i samband med ett detaljplaneupprättande ska ett så 

kallat planavtal upprättas mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen  

och exploatören innan detaljplanearbetet startar. 

 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd Hållbar Tillväxt 

Skickas till 

Sökanden 
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Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
epost  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande  

 
Begäran avser:  Ändring av befintlig detaljplan 

 

Sökande: UL Steiner Fastigheter AB 

Adress: Lagerbergsgatan 27, 551 31 Uddevalla  

Datum: 2021-05-24 

Fastighet: Dagson 15   

 

Syfte och innehåll 
Ändring av gällande detaljplan för att kunna inrätta bostäder  

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. Utvärdering 

har gjorts från uppställda kriterier.  

  

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av ärenden 

och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord med de 

förutsättningar vi känner till idag. 

 

  



1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt) Amanda Windeman 

Måldokument:  

Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 

Fördjupad översiktsplan för Ljungskile tätort (FÖP) 

 

  
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort säger att centrum bör utvecklas för att 

skapa förutsättningar för fler människor att bo, leva och verka i. 

En förändring av detaljplanen som medger fler bostäder i centrum är positiv men med 

hänvisning till blandstaden bör övervägas om våningsplanet i markplan ska undantas från 

boende och kvarstå som yta för centrumverksamhet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt) Mattias Hagelberg 

Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 

hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  Inriktningen ska 

vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   fokusera på att tillgodose 

en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för särskilda grupper samt tillvarata 

kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön kring boendet 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Bostäder: 

Tillskott av bostäder i stadskärnan är i princip positivt. Den bostadspolitiska effekten är 

beroende av antal lägenheter och upplåtelseformer. 

Bedömningen är att det är positivt men bidrar i mindre utsträckning till de bostadspolitiska 

målen. 

 

Offentlig service: 

Finns god tillgång till offentlig service och ett tillskott av bostäder ger ytterligare underlag till 

den befintliga servicen. 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt) Sven Andersson 

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar av 

kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser tillvaratas 

på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att utveckla samhället 

på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att stärka stadens 

attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre saker för att göra 

skillnad.  



 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Fler bostäder i centrum bidrar till en utveckling i stadens kärna men en generell ambition är 

också att utveckla blandstadskaraktären. Integrerade funktioner med bostäder, handel, 

verksamheter och service inom samma område skapar mötesplatser och förutsättningar för en 

trygg stad som är befolkad stora delar av dygnet. Blandstadskaraktären kan förstärkas genom 

förtätningar och omvandling av områden som idag är ensartade. Det innebär konkret att fler 

bostäder skall byggas i stadskärnan, men också att stadskärnan kan förstärkas med ytterligare 

funktioner såsom handel, service, kulturhus, badhus och stadshus. En förändring av 

detaljplanen som medger fler bostäder i centrum är ur samhällsstrategisk synvinkel positiv 

men med hänvisning till blandstaden bör övervägas om våningsplanet i markplan ska 

undantas från boende och kvarstår som yta för centrumverksamhet.   

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:            

 

 

     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt) Birgitte Johansson 

Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 

Energiplan 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument:  

I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige beslutat att 

kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha 

god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär att kommunen ska ha attraktiva, 

levande miljöer där människor vill vistas och bo. Kommunen ska verka för en god 

bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven. Kommunen har 

också ansvar för att värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.  

 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Förtätning av stadskärnan kan bidra till minskat transportbehov av bil genom närhet till 

kollektivtrafik, cykel- och gångavstånd till handel och aktiviteter som finns i stadskärnan. 

Bedömningen är att projektet stämmer överens med måldokument   

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  

 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten Ulrika Svensson 

Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

4c. Dagvatten, SBF (planering) Planarkitekt planeringsavdelningen 

Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

området ligger inom kommunalt verksamhetsområde 

 



Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

4d. Översvämning, SBF (planering) Planarkitekt planeringsavdelningen 
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

 Plan och Bygglagen anger vilka aspekter som ska prövas och regleras i en detaljplan. Risk för 

skred, ras och översvämning är några av dessa. Vid ny detaljplan för befintlig bebyggelse 

regleras detta genom nya bestämmelser utifrån platsens förutsättningar och nu gällande 

regelverk. Stigande havsvattennivåer och förändrade flöden i Bäveån kan påverka det aktuella 

kvarteret och förutsättningarna att genomföra planerat översvämningsskydd måste beaktas vid 

en eventuell planprocess. Det är viktigt att inom ramen för planprocessen bestämma 

planområdets utbredning så att äldre bestämmelser i gällande detaljplan inte hindrar 

genomförandet av skyddsåtgärder.    

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt) Sophie Carling 
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029     

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5c. Offentlig service, BoU Tony Andersson 
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

 

 

 



5d. Offentlig service, ST Johan Karlsson 
Måldokument:  

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som uppfylls genom bland 

annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 
-Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 

 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

5e. Offentlig service, KoF Josefin florell 
Måldokument: Kultur och fritids nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79)  

- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  

- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 

och analogt  

- Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun  

- Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: Utifrån detta kriterium konstateras huruvida 

det finns tillgång till offentlig service (kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta 

planområdet, om ansökan gäller bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av 

projektet/kan det leda till behov av nya investeringar”). Eftersom kultur och fritid har ett barn- 

och ungdomsperspektiv och ska arbeta för hållbar samhällsutveckling stärks ärendet om 

offentlig service finns inom gång- och cykelavstånd.   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Bostäder inom denna fastighet skulle medföra god tillgång till mötesplatser och kultur- och 

fritidsverksamheter inom gång- och cykelavstånd.  

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande) Joakim Bergman 
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 

Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 

Cykelplan (KF 2014) 

Trafikförordningen 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering) Joakim Bergman 
Måldokument:  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 



 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 

Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

  
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

7. Kollektivtrafik, KLK (tillväxt) Sven Andersson 
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i kollektivtrafiken 

skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. En grundsten för regional 

utveckling är goda möjligheter för studie- och arbetspendling. Kollektivtrafiken är en viktig 

förutsättning för detta. Bostadsbyggande, infrastruktur, lokalisering av verksamheter och 

service skapar tillsammans med kollektivtrafiken förutsättningar för en hållbar 

regionutveckling. Samhällsplanering och kollektivtrafikutveckling måste ses i ett 

sammanhang. Lokalisering av bostäder och verksamheter avgör människors transportval 

varför samhällsplaneringen genom lokalisering och utformning av ny bebyggelse måste 

inriktas mot att ge människor förutsättningar för ökat hållbart resande med gång och cykel 

eller kollektivtrafik. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

En planändring som medger ytterligare bostäder i centrum bidrar till målet om fler resor med 

kollektivtrafik och en ökning av det hållbara resandet. 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:          

 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

9. Maritim profil, KLK (tillväxt) Sophie Carling 
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga strategier 

med tillhörande uppdrag 



 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Gällande riktlinjer och gränsvärden  

KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 

med tillhörande uppdrag 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

 Inget att erinra  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

10b. Folkhälsa mm, KoF Josefin Florell 
Måldokument:  

•Nationella mål för friluftsliv  

•Fördjupad översiktsplan  

•Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79):  

- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  

- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 

och analogt  

- Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv  

-Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument: Består för kultur och fritids del i tillgång till 

naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  

 

Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 

cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. Ett 

fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, och för 

det krävs kollektivtrafik och GC-infrastruktur. Offentlig service och andra 

mötesplatser/målpunkter bör därför finnas inom gång- och cykelavstånd från ett 

bostadsområde.   

Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och tillgång till 

mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det offentliga rummet oavsett 

ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund. Inom detta kriterium finns enligt dokumentet 

”kriterier och ansvar” denna frågeställning: Bidrar projektet till att tillvarata den kulturella 

mångfalden? Kultur och fritid definierar detta som att ex.vis en ansökan om planbesked för 

bostäder ska möjliggöra boende för en mångfald av socioekonomiska grupper.  

 

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder. Kultur och fritid ska dessutom 

ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Därför beaktas möjligheten för barn och unga att 

på ett säkert sätt ta sig från det tänka bostadsområdet (om planbeskedet gäller ett sådant) till 

kultur och fritids verksamheter utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten 

till detta av väsentlighet i samhällsplaneringen.   

 



Ställningstagande utifrån måldokument: 

Ett centralt boende är positivt med avseende på tillgång till mötesplatser och kollektivtrafik. 

Utifrån aspekter för social hållbarhet som kriteriet innehåller är det positivt att sökanden anger 

hyresrätt som upplåtelseform.  

 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande) Joakim Bergman 
Måldokument:  

Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  

Trafikförordningen 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Stora delar av ytan som anges som CENTRUM fungerar idag som parkering. Det framgår inte 

av ansökan hur många bostäder kan skapas på fastigheten. Vi ställer oss tveksamma till om 

fastigheten klarar att täcka behovet av boendeparkeringsplatser.  

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 

 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering) Planarkitekt planeringsavdelningen 
Måldokument: Statens geotekniska institut 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Risk för skred och ras bevakas inom ramen för planprocessen enligt Plan och bygglagen 

(PBL) 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) Peter Jonasson 
Måldokument:  

         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  

         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  

         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   

         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder   

         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid nybyggnationer   

         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   

         Miljöbalken 9 kap 3 §   

         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  

         Miljöbalken 10 kap 

 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: 0 

 

 



11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande) Sofia Stengavel 
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande) Janni Olsson, Sofia Stengavel 
Måldokument:  

 

Redovisning av grunddragen i måldokument 

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur) Josefin Florell 

Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 

 

Ställningstagande utifrån måldokument: 

Kulturmiljövårdsprogrammet anger bland annat att byggnaden utgör ett stadsmässigt 

värdefullt objekt. En del av fastigheten är den enda kvarvarande innerstadsindustrien och är 

ett för Uddevalla omistligt dokument.  

 
I gällande detaljplan finns varsamhetsbestämmelser k1 och k2 enligt nedan;  

K1: Vid ändring/upprustning av huset skall särskilt beaktas och varsamhet iakttagas 

gentemot fasaden mot gatan med bottenvåningen i granit, den spritputsade fasaden därovan 

med frontespis och burspråk, de typiska jugendfönstren på andra och tredje våningen samt 

det brutna taket i grön slätplåt. 

  

K2: Vid ändring/upprustning av husen skall särskilt beaktas och varsamhet iakttagas 

gentemot de putsade fasaderna med, i förekommande fall, profileringar och utsmyckningar, 

de tidstypiska fönstren samt taken i rött lertegel resp röd slätplåt. Takkupor får ej utföras. 

 

Ur kulturmiljövårds-synpunkt är det av stor vikt att dessa, eller strängare, varsamhetskrav 

finns kvar vid eventuell ändring av detaljplan.   

 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: av vikt i detaljplan 

 

 

 

 

 

 

 



11d. Stadsmiljö, SBF (planering) Planarkitekt planeringsavdelningen 
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader bevakas med stöd av PBL och hanteras 

inom ramen för planprocessen. En mer flexibel användning av äldre byggnader är generellt 

positivt ur såväl stadsmiljöperspektiv som bevarandeperspektiv då tomma byggnader löper 

högre risk att förfalla eller rivas.   

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: + 

 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande) Joakim Bergman 
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 

Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  

Ekonomistyrningsprinciper för Uddevalla kommun (KF 2013-06-12) 

  Investeringspolicy (KF 2018-02-14) 

  

Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och 

att mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra. Vid konflikt 

mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin överordnad 

verksamheten. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret och beslutar om finansiella mål, 

flerårsplan med budget osv. och tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av större 

vikt för kommunen. Investeringar allmänna vägar, offentliga byggnader osv. leder till kapital-, 

drifts- och underhållskostnader. Utbyggnader av detta slag måste finansieras innan de kan 

genomföras. Vid beslut om egna investeringar eller vid medgivande till en extern exploatör för 

en nyanläggning måste också ansvarig nämnd kompenseras för de anläggningskostnader, 

kostnader för drift och underhåll osv projektet innebär.  

 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 

 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 

 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
Tillför projektet positiva värden som inte framkommit under övriga kriterier? 

Medför projektet negativa konsekvenser som inte framkommit under övriga kriterier? 

 

 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 
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Handläggare 

Ekonomichef Bengt Adolfsson 

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

 

Samråd om Tolkförmedling Västs budget och verksamhetsplan 

2022-2024 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har inkommit med samråd om budget och 

verksamhetsplan för 2022-2024. Förbundets direktion har beslutat att godkänna 

förslaget till budget och verksamhetsplan 2022-2024 och att förslaget översänds till 

förbundsmedlemmarna för samråd, inför beslut om budget och verksamhetsplan 2022-

2024 på direktionsmöte den 24 september. 

 

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med 

förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 

2022. Efter omprövning av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar 

förväntas investeringen vara helt avskriven år 2023 vilket resulterar i att 

avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna kostnad bedöms vara av 

engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget med negativt 

utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets egna 

kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva 

återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med 

åberopande av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade 

underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets 

ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget 

kapital i syfte att bland annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika 

att belasta förbundets medlemmar.  

 

En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 

resulterar i en snitthöjning om 2,7 %. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-05 

Protokollsutdrag från direktionen för Tolkförmedling Väst 2021-05-28 §439 

Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna Budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst 
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Peter Larsson Bengt Adolfsson 

Kommundirektör Ekonomichef 
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Förslag till budget och verksamhetsplan 2022 – 2024 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024. 

 

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför 

beslut om budget och verksamhetsplan 2022-2024 på direktionsmöte den 24 september. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 beskriver vad som planeras i verksamheten under  

2022-2024 samt budget för 2022.  

 

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022. Efter omprövning 

av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt 

avskriven år 2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna 

kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget 

med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets 

egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva 

återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande 

av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av 

engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning. 

Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid 

situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal 

kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 

snitthöjning om 2,7 %. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022-2024, dnr 21/0023-2 

 

Beslutet skickas till 

Förbundsmedlemmarna 

 

 

 

 

 
Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Ordförande har ordet 

Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av 

tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket 

konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Verksamheten är mycket utvecklingsinriktad och förbundet har under senare år genomgått flera 

förändringar och utmaningar. Ett ständigt kvalitetsarbete pågår i verksamheten och som ett 

resultat av detta certifierades Tolkförmedling Väst under hösten 2020 enligt FR2000. Ledningen 

driver ett målinriktat systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord 

genomsyrar verksamheten. Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och 

ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta 

de förväntningar våra medlemsorganisationer har. Vid årsskiftet fick förbundet ytterligare tre nya 

medlemmar. Det är mycket glädjande att Tolkförmedling Väst har fått förtroendet att få leverera 

kvalitativa tolktjänster även till dessa kommuner. 

 

I skrivande stund har pandemin en fortsatt stor inverkan på vårt samhälle och därmed även på 

kundernas efterfrågan av förbundets tolktjänster. Som ett resultat av pandemin utfördes något 

färre tolkuppdrag än budgeterat för 2020. Under första delen av 2021 har dock efterfrågan på 

tolk åter ökat och efterfrågan på distanstolkning, då främst telefontolkning, dominerar. Även 

distanstolkning via skärm har ökat stadigt och förbundet arbetar ständigt med att möta kundernas 

förändrade behov. Kundernas synpunkter är därför mycket viktiga för utvecklingen av olika typer 

av tolktjänster.  

 

Pandemin har medfört att den digitala utvecklingen har skyndats på. Likaså har förbundet varit 

angelägna om att snabbt ställa om olika mötesformer och utbildningsinsatser, för både kund och 

tolk, till distans. Medarbetarna inom förbundet har i möjligaste mån arbetat på distans sedan 

pandemin bröt ut. Distansarbetet har fungerat väl och verksamhetens produktion har i mycket 

liten utsträckning påverkats av pandemin.   

 

En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och en ekonomi under kontroll 

skapar goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot 

ytterligare ett år som ordförande i Tolkförmedling Väst.  

 

 

Göteborg 2021-04-26 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst ska 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta hållbart och miljömedvetet  

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2022 

Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 % 99 % ≥99 % >99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,8 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. 

4,5 % ≥5 % ≥5 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 18 % 

20 % ≥15 % ≥18 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 65 %. 

62,6 % ≥60 % ≥65 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 65 %. 

56 % ≥52 % ≥65 % 

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 6,7 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85 75 >80 >85 

 

Miljömål 

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2020 

Målvärde 

2021 

Målvärde 

2022 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 

63 %. 

60,3 % ≥50 % ≥63 % 
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Verksamhetsbeskrivning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

                                                 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundets organisation 

Direktion 

Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive 

medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i Kommunallagen och i den 

förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år. 

 

 

Tjänstemannaorganisation 

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av 

förbundsdirektören och de lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsenheten, leds av 

fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg och lokala kontor i Borås, Trollhättan 

och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, 

Töreboda och Gullspång (MTG), kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och 

verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 

Organisation och bemanning 

Senaste årens fokus på verksamhetsutveckling i kombination med bland annat införandet av det 

nya verksamhetssystemet har medfört förändrade processer och arbetssätt. Tolkförmedlarrollen 

blir som en följd av detta alltmer differentierad och specialiserad. Under hösten 2020 inrättades 

en tjänst som digitaliseringsutvecklare i syfte att möta förbundets alltmer ökade digitaliserings-

behov. Hur samhället kommer att se ut efter att pandemin planat ut återstår att se, men för att 

möta framtidens organisations- och bemanningsbehov är förbundet lyhörda för såväl kundernas 

som medarbetarnas synpunkter och signaler.  

 

 

Figur 2 Organisationsschema 
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Verksamhet 

Ökad digitalisering och distanstolkning 

Löpande arbete pågår för att utveckla befintliga tolktjänster och för att följa den allt mer ökade 

digitaliseringen i samhället. Under de närmaste åren förväntas fler digitala tolktjänster och 

troligen även AI-baserade lösningar erbjudas branschen. Det nya verksamhetssystemet har skapat 

större förutsättningar för skärmtolkning vilket gjort att denna tjänst ökat under året som gått. 

Under pandemin har även telefontolkning ökat markant och är nu den dominerande tolktjänsten. 

Distanstolkningen förväntas fortsatt utgöra den större andelen av tolkuppdragen även när 

pandemin klingat av.  

 

Kundarbete 

Under föregående år fick kundarbetet stå tillbaka på grund av pandemin. Nya digitala 

mötesformer etablerades dock under slutet av 2020 och förväntas över tid finnas kvar som ett 

alternativ till det fysiska mötet med kund. Förhoppningen är att det fysiska mötet under 2022 

återigen ska vara en del av förbundets kundarbete. Likaså förväntas varumärkesarbetet kunna 

återupptas genom deltagande på olika mässor och event. 

 

Kundernas synpunkter, tankar och idéer är viktiga parametrar i förbundets utvecklingsarbete av 

såväl tjänsteutbud till kund som utbildningsinsatser för tolkarna. Utvecklingen av kundarbetet 

och kundrelationerna är därför ett fortsatt viktigt fokusområde de kommande åren.   

 

Uppdragstagare 

Samarbete med externa aktörer avseende såväl grundutbildning som 

kompetensutvecklingsinsatser för tolkar har inletts och förväntas utvecklas under de kommande 

åren. Flera av förbundets egna utbildningsinsatser har sedan 2020 successivt utvecklats till 

distansformat vilket innebär att en större andel av förbundets geografiskt utspridda tolkar över tid 

förväntas kunna ta del av förbundets kompetensutvecklingsutbud. Likaså har informationsträffar 

för förbundets uppdragstagare erbjudits i digital form sedan 2020. Denna mötesform förväntas 

fortsatt vara ett komplement till de fysiska mötena för att nå ut till en större andel av 

uppdragstagarna.  

 

Ekonomiska förutsättningar  

Bakgrund 

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del 

behovet av språktolk- och översättningstjänster. 

 

UNHCRs årliga rapport visar att 79,5 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2019 

vilket är 9,2 miljoner fler människor jämfört med 2018.2 Närmare 13 000 personer sökte asyl i 

Sverige under 2020 vilket är hälften så många som 2019. Även kommunmottagandet har nästintill 

halverats. Minskningen är en direkt effekt av pandemisituationen i världen.3 

 

                                                 
2 Global trends forced displacement in 2019. UNHCR. https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf. Hämtat 2021-03-31. 
3 www.migrationsverket.se. Hämtat 2021-03-31 
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Pandemisituationen i världen har gjort att Migrationsverket i sin första prognos för året justerar 

antalet asylsökande till ett spann om 12 000 - 20 000 för 2021. Hur pandemin och vaccineringen 

fortlöper är en osäkerhetsfaktor avseende prognosen för antalet asylsökande. Migrationsverkets 

bedömning är att reserestriktionerna inom Europa kommer att minska under hösten och att 

inflödet av asylsökande därmed kommer att öka. På längre sikt bedöms antalet asylsökande 

gradvis återgå till cirka 20 000 per år.4 Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd gäller till juli 

2021. Huruvida en förlängning eller inte kommer att ske är i dagsläget okänt och därmed en 

ytterligare osäkerhetsfaktor avseende prognosen för antalet asylsökande. I sin andra prognos för 

året sänker Migrationsverket intervallet till 11 000 - 19 000 asylsökande under 2021 vilket beror 

på ett lägre utfall än förväntat hittills i år. 5 

 

Under pandemin har kunderna haft ett förändrat tolkbehov, vilket innebär att distanstolkningen 

markant har ökat. Det förändrade tolkbehovet förväntas till viss del kvarstå även efter att 

pandemin klingat ut. Den allmänna politiska debatten om rättigheten till tolk, de offentliga 

verksamheternas besparingskrav samt den digitala utvecklingen i samhället kommer med stor 

sannolikhet att påverka behovet av språktolk under de närmaste åren. Framtida efterfrågan på 

förbundets tjänster är därmed svårbedömd men troligt är att efterfrågan av språktolk kommer att 

stabiliseras över tid även om det förväntas vara på en lägre nivå än innan pandemin. 

 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Budgeterat 

antal uppdrag  
380 000 335 000 345 000 340 000 325 000 320 000   

Utfall antal 

uppdrag 
336 000 337 000 347 000 304 0006 

Prognos 

325 000 
 

Prognos 

320 000 

Prognos 

320 000 

Budgetutfall 

(tkr) 
79 5 295 5 867 3 465 0 0 0 0 

Figur 3 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall 

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är 

arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långt perspektiv. Då både 

verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god 

ekonomisk hushållning. För år 2022 budgeteras ett underskott med åberopande av särskilda skäl 

bestående av ökade avskrivningskostnader av engångskaraktär. Även med beaktande av det 

planerade underskottet bedöms förbundet ekonomiska ställning vara god och under kontroll. 

                                                 
4 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-02-05. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/download/ 
18.2fa4056d1775f05c2039c 
/1612515567302/Migrationsverkets%20prognos%20februari%202021%20P1-21.pdf. Hämtat 2021-03-13. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-04-29. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.2fa4056d1775f05c2031077/1619609745531/Migrationsverkets%20
prognos%20april%202021%20P2-21.pdf. Hämtat 2021-04-29. 
6 Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020. 
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Utgångsläge inför planering av budget 2022 

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt Kommunallag och 

förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål 

anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. 

Undantag från principen att de årliga budgeterade kostnaderna minst ska täckas av intäkter kan 

göras om direktionen åberopar särskilda skäl. Direktionen föreslår att särskilda skäl åberopas för 

år 2022. Redogörelse för dessa lämnas under rubriken ”Budget 2022”. Budgetförslaget ska 

samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och 

budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2022-2024 finns gällande plan för 2021-2023 samt utfallet av 

de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2022. Huruvida pandemin kommer att påverka förbundets verksamhet även under 

2022 är idag svårbedömt. Utifrån pågående vaccinering i samhället borde dock pandemin inte ha 

någon större påverkan på verksamheten under 2022. 

 

Årsprognos 2021 i jämförelse med budget  

Under 2020 utförde förbundet ca 316 000 uppdrag, vilket är 24 000 färre uppdrag än budgeterat. 

Till skillnad från flera andra förmedlingar i landet, som drabbats hårt av pandemin, blev utfallet 

för Tolkförmedling Väst högre än vad som först prognostiserades. Även om de första tre 

månaderna 2021 visade på en femprocentig ökning jämfört med motsvarande period 2020 så 

förväntas pandemin påverka det totala utfallet för helåret. Den första prognosen pekar dock på 

att antalet budgeterade uppdrag kommer att nås 2021. Troligt är att förbundet når ett nollresultat 

trots ökade avskrivningar. 

 

Arvodesutveckling 

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 

Trots flera års arbete för marknadsmässiga arvoden bedöms särskilda satsningar på de högre 

kompetensnivåerna fortgå ytterligare några år.  

 

Personalbemanning och löneutveckling 

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

föränderliga behov. Införandet av det nya verksamhetssystemet har i kombination med 

förändrade behov utvecklat framförallt tolkförmedlarrollen, vilken på sikt därmed troligtvis 

kommer att bli mer lönedifferentierad. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner 

bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 

därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare. 
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Pension 

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  

Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2021 prisjusterats med 2,6 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2022 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,7 %. 

 

Finansiella mål 2022 

Enligt Kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Dock har ett 

underskott budgeterats för år 2022 (se kommentarer i stycket nedan). Att förbundet har ett 

positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en 

ekonomi under kontroll. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2022  

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022. Efter omprövning 

av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt 

avskriven år 2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna 

kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget 

med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets 

egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva 

återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande 

av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av 

engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning.  
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Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid 

situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal 

kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 

snitthöjning om 2,7 %. 

 

 Budget 2022 tkr 

Verksamhetens intäkter 204 000 

Verksamhetens kostnader 208 500 

Årets resultat -4 500 

 

Budget 2022, specifikation 

 Intäkter (tkr)    

Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 204 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 204 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 33 792  Lön* och övriga personalkostnader  

Direktionskostnad 1 200  Arvoden* och övriga möteskostnader  

Arvoden uppdragstagare 156 300  Arvoden* och kostnadsersättningar 

Rekrytering och utbildning av uppdragstagare 800 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 754  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 454  Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 340 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 650  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 6 210  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 208 500  
* inkl. personalomkostnadspålägg   

 

 

Investeringsbudget 2022 

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2022-2024  

Budget, (tkr) 2022 2023 2024 

Intäkter 204 000 210 000 215 000 

Kostnader 208 500 210 000 215 000 

Budgeterat resultat -4 500 0 0 
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Tolkar med kvalitet 

www.tolkformedlingvast.se 



Dnr 21/0023-3



Hej, 
  
Som medlemmar i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) skickas detta ärende ut till 
er på samråd i enlighet med förbundsordningen (§18). De bifogade handlingarna gäller 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 och eventuella samrådssynpunkter 
önskas senast den 1 september 2021 till kansli@tolkformedlingvast.se. 
  
Utskicket går ut till medlemmarnas informationsbrevlådor. Direktionens representanter läggs 
som kopia i expedieringen för kännedom. 
  
Hör av er om ni har några frågor. 
  
  
Med vänlig hälsning 
  

Emma Davidsson 
Förbundssekreterare 
Tolkförmedling Väst 
  
E-post: emma.davidsson@tolkformedlingvast.se 
Telefon: 010-211 73 79 | Mobil: 0720-83 05 10 
Postadress: Box 113 05, 404 27 Göteborg 
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg 
www.tolkformedlingvast.se 

 
  

 
  
 

http://www.tolkformedlingvast.se/
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ XXX Dnr KS 2021/00383  

Skoltrafik i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut i juni 2024 

och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 

kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 

aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 

grundskolans elever (stängd skoltrafik). 

 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen tackar nej till Västtrafiks 

erbjudande om att utföra upphandlingen av skoltrafik. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes protokollsförslag, 2021-08-17 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,  2021-07-23 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-11. 

Förstudierapport, underlag inför beslut om skoltrafiken i Uddevalla kommun 2021-05-

26. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att tacka nej till att upphandla skoltrafik via Västtrafik AB. 
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Handläggare 

Strateg Sven Andersson 

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

 

Skoltrafik i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut i juni 2024 

och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 

kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 

aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 

grundskolans elever (stängd skoltrafik). 

 
Västtrafik har tillsammans med kommunen genomfört en förstudie av skoltrafiken i 

Uddevalla som underlag för kommunens beslut. Öppen skoltrafik ger alla resenärs-

grupper möjlighet att resa och varje tur visas och kan sökas i Västtrafiks reseplanerare. 

Vid stängd skoltrafik kan endast grundskolans elever resa med och trafiken är inte 

sökbar hos Västtrafik. När den allmänna kollektivtrafiken och skoltrafiken bedrivs inom 

ramen för samma trafikavtal och med samma trafikoperatör kan fordon och förare 

används i bägge trafiktyperna vilket innebär att kommunen inte betalar för alla fordon 

som idag används i skoltrafiken. En tredjedel av resorna i skoltrafiken sker av 

gymnasieelever och utan öppen skoltrafik måste dessa elever finna andra sätt att 

transportera sig till skolan eller till de allmänna kollektiva förbindelserna i de större 

kollektivtrafikstråken.  

 

Skolskjuts ingår i barn- och utbildningsnämndens uppgifter och nämnden har lämnats 

tillfälle att yttra sig men beslutade 2021-06-11 att avstå från att lämna synpunkter till 

kommunstyrelsen.  

 

Kommunledningskontoret bedömer att öppen skoltrafik i Västtrafiks regi innebär den 

mest fördelaktiga lösningen för kommunen med avseende på resenärsnytta och den 

praktiska hanteringen av skolskjutsfrågan. Trafikupphandlingar förutsätter hög 

beställarkompetens. Förstudien tydliggör nyttor med dagens öppna skoltrafik och de 

ekonomiska fördelar dagens samordning med den allmänna kollektivtrafiken innebär. 

Vill kommunen bibehålla nyttan av öppen skoltrafik är ett förnyat uppdrag till 

Västtrafik den enda möjligheten.  

Beslutsunderlag 

Förstudierapport, underlag inför beslut om skoltrafiken i Uddevalla kommun 2021-05-26. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-23. 

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-06-11. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att meddela Västtrafik AB att kommunen önskar att Västtrafik upphandlar skoltrafik för 

kommunens räkning i förestående upphandling med trafikstart 2024 samt  

 

att skoltrafiken i Uddevalla kommun ska hållas öppen för allmänresenärer.   

 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska enligt skollagen (SFS 2010:800), om det behövs, ombesörja kostnadsfri 

skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. För elever i 

gymnasieskolan finns inte någon rätt till skolskjuts, men kommunen ska upp till en viss 

nivå stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan om 

färdvägen är minst sex kilometer. Kommunen tillhandahåller därför, då det är aktuellt, 

skolkort även till gymnasieelever.   

 

Kommunen har sedan 1994 ombesörjt skolskjuts för sina elever i Västtrafiks (tidigare 

Bohustrafikens) regi. Skoltrafiken har upphandlats och utförts av Västtrafik och därmed 

också samordnats med den allmänna linjetrafiken. Överenskommelsen med Västtrafik 

har också inneburit att skoltrafiken hållits öppen för allmänheten vilket skapat ett bättre 

trafikutbud på landsbygd än vad som annars varit fallet. Ambitionen med samordnad 

skoltrafik har redan från början varit att genom effektivisering och samordning minska 

kommunens kostnader. 

 

Dagens öppna skoltrafik innebär att trafiken är anpassad utifrån skolresebehovet men att 

alla som har ett giltigt Västtrafik färdbevis får resa med linjerna. De elever som beviljats 

skolskjuts får skolkort som även gäller för resor med det allmänna linjenätet. 

 

Ny upphandling 

Nuvarande avtal för tätortstrafik och landsbygdstrafik i Uddevalla löper ut juni 2024 

och ska därför upphandlas på nytt av Västtrafik. Västtrafik har därför ställt frågan om 

kommunen även i fortsättningen önskar skoltrafik genom Västtrafik och, om detta är 

aktuellt, skoltrafiken ska vara öppen för allmänheten eller endast omfatta skolskjuts för 

grundskolans elever (stängd skoltrafik). Trafikavtal i Västtrafik ingås med stöd av LUF 

(Lagen om försörjningstjänster) och omfattar normalt tio år. Svar ska lämnas senast den 

1 september 2021.  

 

Om kommunen tar beslut om att Västtrafik ska upphandla skoltrafiken, kommer ett 

förstudiearbete att fortgå under hösten för att ta fram trafikeringslösningar utifrån de 

krav eller förändringar som kommunen vill göra i skoltrafiken tillsammans med förslag 

om fordonstyper för att klara kapacitetsbehov och målsättningar om drivmedel osv. 

Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår också en förstudie för den allmänna 

kollektivtrafiken i kommunen. Båda dessa arbeten samordnas då det finns beroenden 

och kopplingar mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas. 

Samtliga förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafik vid årsskiftet 2021/2022. 

 

Förstudie skoltrafik 

Västtrafiks upphandling aktualiserar frågan på vilket sätt kommunen vill lösa sin 
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skolskjuts. Västtrafik har därför tillsammans med kommunen genomfört en förstudie av 

skoltrafiken i Uddevalla som underlag för kommunens beslut (bilaga Förstudierapport). 

Förstudien ger en bild över hur skoltrafiken organiseras och hur denna fungerar idag 

och vilka alternativ eller andra typer av skoltrafik som kan bedrivas. Alternativskiljande 

är om trafiken ska vara öppen eller stängd för allmänheten. Öppen skoltrafik ger alla 

resenärsgrupper möjlighet att resa och varje tur visas och kan sökas i Västtrafiks 

reseplanerare. Vid stängd skoltrafik kan endast grundskolans elever resa med och 

trafiken är inte sökbar hos Västtrafik. Separat (stängd) skolskjuts kan utföras med 

enklare fordon och med större flexibilitet i förhållande till skolverksamheten men har 

ingen koppling till den allmänna kollektivtrafiken i övrigt. 

 

Enligt förstudien finns ekonomiska fördelar med samordnad och öppen skoltrafik. När 

den allmänna kollektivtrafiken och skoltrafiken bedrivs inom ramen för samma 

trafikavtal och med samma trafikoperatör kan fordon och förare användas i bägge 

trafiktyperna vilket innebär att kommunen inte betalar för alla fordon som idag används 

i skoltrafiken. Samordning innebär dock en begränsning i trafikens flexibilitet och att 

skoltrafiken måste planeras med längre framförhållning. Större förändringar i 

skoltrafiken på grund av ändrade undervisningstider, upptagningsområden osv. sker 

dock i praktiken relativt sällan.  

 

Barn och utbildningsnämnden 

Ansvaret för skolskjuts ingår i barn- och utbildningsnämndens uppgifter. Nämnden ska 

enligt kommunens reglemente utföra uppgifter kopplat till vad skollagen föreskriver om 

kommunernas ansvar på detta område. Nämnden har därför lämnats tillfälle att yttra sig 

över skoltrafiken. Barn- och utbildningsnämnden beslutade dock 2021-06-11 att avstå 

från att lämna synpunkter till kommunstyrelsen om huruvida Västtrafik ska ges i 

uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun. Nämnden har inte heller 

uttalat sig i frågan om skoltrafiken ska vara öppen eller stängd eller om det finns 

verksamhetsmässiga faktorer att ta hänsyn till vid valet av skoltrafik. Typen av 

skoltrafik påverkar som förstudierapporten beskriver trafikens flexibilitet, kostnader, 

fordonstyper, planeringsansvar osv. Barn- och utbildningsförvaltningen har dock 

medverkat i förstudien av skoltrafiken varför verksamhetssynpunkter som framkommit 

under utredningen har belysts i rapporten.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i andra sammanhang och vid andra tidpunkter 

framfört synpunkter på skoltrafikens höga kostnader och avsaknaden av samordning 

med annan kollektivtrafik. Av förstudien om skolstrafiken i Uddevalla framgår dock 

tydligt att trafiktyperna är väl samordnade och att kommunen på grund av detta också 

har ekonomiska fördelar av denna samordning. Kommunen betalar inte för alla fordon 

och all förartid som skoltrafiken genererar. Skoltrafikens kostnader måste därför ställas i 

relation till vad kommunen köper, dvs trafikens omfattning och värderas utifrån vad 

kommunen får, dvs den nytta för olika resenärsgrupper som uppnås. Utredningen visar 

att dagens öppna skoltrafik förutom för grundskoleeleverna är till mycket stor nytta för 

framför allt gymnasieeleverna. En tredjedel av resorna i skoltrafiken sker av 

gymnasieelever och utan denna möjlighet måste dessa elever finna andra sätt att 
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transportera sig till skolan eller till de allmänna kollektiva förbindelserna i de större 

kollektivtrafikstråken.  

 

Alternativet stängd skoltrafik (skolskjuts) i kommunal regi innebär att trafiken separeras 

från den allmänna kollektivtrafiken. Skoltrafiken har då sina egna fordon och förare och 

ingen samordning/samnyttjande kan ske med kollektivtrafiken hos Västtrafik. För att 

minska skolskjutskostnaderna måste då skolornas ramtider förändras avsevärt för att 

fordonsbehovet ska kunna minskas och därmed sänka transportkostnaderna på ett 

avgörande sätt. Skoltrafikens kostnader påverkas främst av hur skolornas verksamhet 

organiseras vilket barn- och utbildningsnämnden bestämmer. Att överföra ansvaret för 

skolskjuts till annan part som saknar inflytande över skolverksamhetens planering och 

organisering innebär ingen garanti för fördelaktigare skolskjutskostnader. Det bör dock 

framhållas att kommunen ur ett kommunekonomiskt perspektiv bör värdera även 

skolskjutskostnader vid planering nya bostäder. Bostäder med tillgång till befintlig 

kollektivtrafik minskar kommunens kostnader medan en spridd bebyggelse utanför 

kollektivtrafikstråken skapar utökat behov av att ombesörja och finansiera skolskjuts. 

Kommunens förprövning i samband med planbesked ger idag möjlighet att beskriva 

effekter av framtida bebyggelse på en rad olika områden.   

 

Även om skoltrafikens kostnader i hög grad kan kopplas till skolverksamhetens 

organisering ska en effektivisering av skoltrafiken inte uteslutas. Tackar kommunen ja 

till upphandling i Västtrafiks regi kommer trafikplanering för skoltrafiken att fortsätta 

under hösten 2021 innan förfrågningsunderlaget lämnas ut. Skoltrafik är dock i grunden 

ett kommunalt ansvar varför ansvaret för regelrätta linjeutredningar eller liknande inte 

ingår i Västtrafiks uppgifter. Det är kommunen som beställer sin skoltrafik vare sig 

trafiken upphandlas av kommunen själv eller genom Västtrafik. Västtrafiks uppdrag för 

den allmänna kollektivtrafiken grundas i kollektivtrafiknämndens (Västra Götalands-

regionens) trafikförsörjningsprogram och övriga regionala strategier. Regionens ansvar 

är att upprätthålla allmän kollektivtrafik i de regionalt prioriterade stråken och mellan 

tätorter och kommunhuvudorter vilket definieras i Trafikförsörjningsprogrammet 

respektive Landsbygdsutredningen.   

 

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontorets bedömning av skoltrafiken grundar sig på vad som 

framkommit i förstudien och i viss mån på iakttagelser av verksamhetens utförande 

sedan 1994. Förstudien tydliggör nyttor med dagens öppna skoltrafik och de 

ekonomiska fördelar dagens samordning med den allmänna kollektivtrafiken innebär. 

Vill kommunen bibehålla nyttan av öppen skoltrafik är ett förnyat uppdrag till 

Västtrafik den enda möjligheten.  

 

Erfarenheten från tidigare upphandlingsperioder är i huvudsak goda och skoltrafiken har 

genomförts i en anda av att få denna att fungera så väl som möjligt. Ett av skälen kan 

vara att trafiken utförts av Uddevalla Omnibus med god lokal förankring och att bolaget 

också haft till uppgift att sköta lokaltrafiken i övrigt inom kommunen. Betydelsen av 

skoltrafik och lokal allmän kollektivtrafik i samma trafikavtal förefaller vara av mycket 
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stor betydelse vilket talar för att trafiken bör upphandlas genom Västtrafik så att samma 

trafikoperatör tilldelas trafikuppdragen.  

 

Alternativet kommunal upphandling av skolskjuts innebär att kommunen på egen hand 

upphandlar skolskjuts inom ramen för Lagen om offentlig upphandling för perioder om 

högst fyra år i taget. Egen upphandling av trafiktjänster förutsätter hög beställar-

kompetens. Kommunledningskontoret bedömer att denna kompetens f.n. saknas inom 

kommunen.  

 

Lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) innebär att det ska finna en 

kollektivtrafikmyndighet i varje län. I Västra Götaland har detta ansvar lämnats till 

regionen sedan 2012. I avtalet är regionen och kommunerna överens om att verka för en 

samordning av bl.a. skolskjuts med allmän kollektivtrafik i syfte att skapa kostnads-

effektiva lösningar och fler resmöjligheter för länets invånare.  

 

Kommunledningskontorets uppfattning är att fortsatt öppen skoltrafik är viktig för 

gymnasieeleverna och till viss del för allmänheten i kommunens landsbygd. 

Samordning av skoltrafik med den allmänna kollektivtrafiken minskar fordonsbehovet 

vilket talar för samordnad upphandling av bägge trafiktyperna i Västtrafiks regi. 

Kommunen saknar för närvarande egen upphandlingskompetens på detta område och 

stängd skoltrafik ställer stora krav på organisering av skolverksamheten för att uppnå 

större ekonomiska effekter på transportkostnaderna. Vid upphandling i Västtrafiks regi 

svarar Västtrafik för kostnaden för förstudie och upphandling. 

 

Effektivisering av skoltrafiken kan främst ske genom fortsatt engagemang från 

verksamhetsansvarig nämnd och behovet av skoltrafik överhuvudtaget kan långsiktigt 

påverkas med en genomtänkt samhällsplanering. Det är i övrigt positivt att kommunen 

fortsätter att stödja inriktning och ambitioner i överenskommelsen med Västra 

Götalandsregionen och länets övriga kommuner.   

 

 

 

 

 

Peter Larsson Sven Andersson 

Kommundirektör Strateg samhällsplanering 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Västtrafik AB 

Barn- och utbildningsnämnden 
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1 Bakgrund 

Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun har tidigare 

ingått det så kallade Skatteväxlingsavtalet. Enligt detta avtal är regionen och 

kommunen överens om att verka för att underlätta samordning av skolskjuts och 

färdtjänst med allmän kollektivtrafik, i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar 

och fler resmöjligheter för länets invånare. Detta kan bland annat ske genom att 

Kommunen uppdrar åt Regionen – och i förlängningen åt Västtrafik – att 

upphandla kollektivtrafik för kommunens räkning.  

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den 

allmänna busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och 

behöver därför handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att 

upphandla skoltrafiken behöver denna upphandling samordnas med 

upphandlingen av den allmänna trafiken i kommunen. Därför har Västtrafik bjudit 

in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att genomföra en förstudie inför 

upphandling av skoltrafiken. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen åt 

kommunen behöver de få beslut om det senast 1 september 2021.  

Som ett underlag för att kommunen ska kunna fatta beslut om kommunen vill 

uppdrar åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken, och i så fall vilken typ av 

skoltrafik, har denna rapport arbetats fram tillsammans av tjänstemän hos 

kommunen och Västtrafik.  

Om kommunen tar beslut om att Västtrafik ska handla upp skoltrafiken åt dem 

kommer förstudiearbetet att fortgå under hösten med att ta fram 

trafikeringslösningar utifrån de förändringar som kommunen vill göra i 

skoltrafiken samt förslag till fordonstyper för att klara kapacitetsbehov och 

målsättningar om drivmedel.  

Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår en förstudie för den allmänna 

trafiken i kommunen. Båda dessa arbeten samordnats då det finns beroenden och 

kopplingar mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas, 

och där förändringar i en del av trafiken ofta leder till behov av förändringar även 

i den andra trafiken.  

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom 

ramen för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där 

samtliga förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till 

årsskiftet 2020/2021.  

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen senast den 1 

september 2021 för att kunna genomföra en upphandling av skoltrafiken är 

följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller 

’stängd’? 
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1.1  Definitioner och ansvar 

1.1.1 Samordning allmän trafik och skoltrafik 

Västra Götalandsregionen har ansvar för den allmänna kollektivtrafiken i regionen 

och det övergripande ansvaret för kollektivtrafikens utveckling. Skolskjuts för 

grundskoleelever är däremot alltid ett kommunalt ansvar. Det finns dock 

målsättningar och önskan om god samordning mellan kollektivtrafik och 

skolskjuts för att eftersträva:  

- ökad tillgänglighet för regionens invånare, främst på landsbygden 

- minskad miljöpåverkan där skoltrafik och allmänna linjer trafikerar parallellt 

- en mer samhällsekonomisk trafik genom samnyttjande av fordon, förare, depåer 

etc.  

Regionen ansvarar för att upprätthålla allmän kollektivtrafik mellan tätort och 

kommunhuvudort samt i de regionalt prioriterade stråken, vilket definieras i 

Trafikförsörjningsprogrammet respektive Landsbygdsutredningen.  

I kartan nedan visas vilka relationer som regionen ska ta ansvar för inom 

Uddevalla kommun, vilken funktion trafiken ska ha samt vilket minsta utbud som 

ska erbjudas. Det finns dock flera sätt att uppfylla funktionen på och det innebär 

inte alltid att det erbjuds en direktförbindelse i den utpekade relationen. Det kan 

även finnas kollektivtrafikförbindelser i andra relationer eller ett högre utbud om 

det finns ett större resandeunderlag och efterfrågan på resor.  

 

Relationer och tillhörande grundutbud som Västra Götalandsregionen har ansvar för enligt 

Trafikförsörjningsprogrammet och landsbygdsutredningen 
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Den allmänna kollektivtrafiken kan och bör anpassas efter grundskolebehov i de 

fall det kan ske utan negativa konsekvenser för allmänresenärernas behov, eller 

där det finns motsättningar mellan en skolanpassning och andra funktioner som 

den allmänna kollektivtrafiken behöver uppfylla. Det bör dock påpekas att i den 

allmänna kollektivtrafiken kan krav inte ställas på sittplats, bälten osv då 

skolelever i denna trafik likställs med vilken resenär som helst.  

I de relationer där kommunen kan hänvisa skolelever till den allmänna trafiken 

kan transportbehoven samordnas. Detta innebär ofta en samhällsekonomisk 

fördelaktig lösning, dels eftersom skolelevernas resor ger ett utökat underlag för 

den allmänna kollektivtrafiken, dels för att kommunens kostnad för skolskjuts kan 

minskas. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv kan ovanstående vara en god 

anledning till att detta beaktas vid bland annat utbyggnadsplanering, då en spridd 

bebyggelse utanför kollektivtrafikstråken skapar utökat behov av att ombesörja 

och finansiera skolskjuts.  

På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 

kollektivtrafikstråken saknas det generellt allmän kollektivtrafik förutom 

Närtrafik. Här är det kommunens ansvar att säkra resbehoven för 

grundskoleelever med skoltrafik. Samordning och erbjudande om fler 

kollektivtrafikförbindelser för kommuninvånarna kan dock ske på dessa platser 

om även allmänheten tillåts resa med skoltrafiken – för att kunna göra detta 

behöver denna då upphandlas genom Västtrafik som öppen skoltrafik.  

Kommunen ska enligt skollagen tillhandahålla skolskjuts för grundskolans elever. 

Kommunen ansvarar för bedömning av vem som är berättigad skolskjuts. Hänsyn 

ska tas till färdvägens längd, trafikförhållandena, individuella behov hos en elev 

eller annan särskild omständighet. Utifrån det kan det vara så att den allmänna 

kollektivtrafiken inte alltid är lämplig som skolskjuts. 

Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts, men kommunen ska enligt lag stå för 

kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen 

är minst sex kilometer. 

1.1.2 Olika typer av skoltrafik 

Om/när den allmänna trafiken inte kan tillgodose skolresebehovet behöver 

kommunen ansvara för att skolskjutsar/skollinjer upprättas. Kommunen kan 

antingen välja att handla upp trafiken själv eller ge Västtrafik i uppdrag att göra 

det. Om Västtrafik handlar upp trafiken kan den vara antingen ”stängd” eller 

”öppen” för allmänresenärer, vilket kommunen tar beslut om. 

 

1. Kommunen upphandlar själva stängd skolskjuts, trafiken är inrättad 

för elever och endast öppen för elever. 

 

2. Västtrafik upphandlar stängd skolskjuts på kommunens uppdrag. 

Trafiken är inrättad för elever och endast öppen för elever. 
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3. Västtrafik upphandlar öppen skollinjetrafik på kommunens uppdrag. 

Trafiken är inrättad för elever och därför anpassad efter skolresebehov, 

men linjen är även öppen för allmänheten. Eleverna ska ha skolkort. 

Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 

 

4. Som alternativ eller komplement kan kommunen dessutom ingå avtal med 

Västtrafik om att tillhandahålla skolkort som eleverna får använda för 

resor med det allmänna linjenätet. Gäller när kommunen anser att elever 

bor för långt från skola för att kunna gå eller cykla men att det finns 

allmän kollektivtrafik att hänvisa till, men ej specifik skollinje.  Här gäller 

då Västtrafiks allmänna resevillkor. 

 

1.2  Öppen kontra stängd skoltrafik 

Den viktigaste frågan för kommunen att ställa sig gällande om att ha ett öppet 

skollinjenät eller stängd skolskjuts är vad kommunen prioriterar.  

Om det enskilt viktigaste för kommunen är att tillgängliggöra de kommunala 

transporter som skoltrafiken utgör även för andra kommuninvånare så är öppna 

skollinjer det enda svaret. Då blir trafiken möjlig att resa med för alla och visas i 

Västtrafiks reseplanerare. Förändringar sker för öppen skollinjetrafik främst i 

samband med Västtrafiks ordinarie tidtabellsskiften, dvs i juni, augusti och 

december. Detta beror på att fordon och linjer samplaneras med den allmänna 

trafiken, varför förändringar av skollinjerna kan påverkan även de allmänna 

linjerna. Finns det från kommunens sida önskemål om förändringar mellan de 

ordinarie tidtabellsskiftena och det är praktiskt genomförbart försöker dock 

Västtrafik att tillgodose det.  

Om det enskilt viktigaste för kommunen är att trafiken ska kunna anpassas utifrån 

skolresebehovet och snabbare kunna göra förändringar efter ändrade behov är 

stängd skoltrafik att föredra. Då kan skoltrafiken köras i separata omlopp som inte 

påverkar den allmänna trafiken och därmed snabbare anpassas efter förändrade 

behov som utökade ramtider osv. Ledtiderna är kortare för förändringar än för 

motsvarade öppna skollinjer och förändringar kan göras mer löpande. Dock 

behövs det ändå vanligtvis några veckors framförhållning för att trafikföretagen 

ska kunna ta fram nya förarscheman, planera om trafiken med mera. 

Nedan finns en sammanställning och en jämförelse mellan öppen och stängd 

skoltrafik 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 

R
ES

EN
Ä

R
SP

ER
P

EK
TI

V
ET

 

Målgrupp 
Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Vilka får resa med 
Endast öppen för elever som beviljats 
skolskjuts. 

Alla som har ett giltigt Västtrafikfärdbevis. Elever 
som beviljats skolskjuts behöver skolkort. 

Landsbygdsutredningen Påverkar inte möjlighet till tex Närtrafik 

Påverkar inte möjligheten till tex Närtrafik. 
Eftersom tillgång till Närtrafik utgår ifrån ett "året 
runtutbud" av linjetrafik bör öppna skollinjer inte 
innebära att områden blir "vita" i 
närtrafikkartorna till följd av att trafiken öppnats 
upp för allmänheten.  

Tillgänglighet Påverkar inte tillgängligheten. 

Skapar (fler) resmöjligheter främst på 
landsbygden för de som inte bor längsmed det 
allmänna linjenätet, men längsmed skollinjenätet. 

Alla skolskjutsberättigade elever får dessutom ett 
skolkort som innebär att de kan välja att resa i 
hela det öppna linjenätet i kommunen/taxezonen. 

Resevillkor - Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 

Övrigt   
Tidtabeller och var bussen är blir sökbar i 
reseplaneraren. 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 
EK

O
N

O
M

I 

Förstudie- och 
upphandlingskostnad 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien. 
Självkostnadspris för upphandlingen. 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien 
och upphandlingen. 

Övriga kostnader 

Direkta trafikkostnader baserat på genomförda 
uppdragskilometer och -timmar. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på för 
närvarande 75 tkr/år. 

Kommunen betalar de direkta kostnaderna, 
där intäkter från skolkort och 
allmänresenärer dras av. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på 
för närvarande 75 tkr/år. 

SA
M

V
ER

K
A

N
 

Med trafikföretag 
Kommunen ansvarar för dialog, 
leveransuppföljning, planeringsförutsättningar 
och planering av trafiken. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Kommunen ansvarar för att trafikföretaget 
får rätt planeringsförutsättningar inför varje 
nytt trafikår. 

Med Västtrafik 
Förändringar av trafiken ska kommuniceras till 
Västtrafik för justering av beställningar och 
ekonomisk ersättning. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Västtrafik behöver involveras i samtliga 
beslut om förändringar. 

FO
R

D
O

N
 

Standard och 
utrustning 

Krav på fordon beslutas tillsammans under 
Upphandlingsprojektet, men Västtrafik har ett 
antal obligatoriska krav främst kopplat till 
trafiksäkerhet som måste följas. 

Krav enligt Västtrafiks standardkrav för 
linjebussar, tex 

- krav på låggolv och övriga 
tillgänglighetskrav 

- krav på Västtrafikdesign 

- krav på betal- och realtidssystem 

- kundräkningssystem 
 
Västtrafik tillhandahåller kostnadsfritt den 
IT-utrustning som krävs i fordonen för att de 
ska kunna nyttjas i linjetrafik.  

Miljökrav 

Euro 5-motorer eller bättre (rek) 
Enligt Västtrafiks miljöplan. Inriktningen för 
drivmedel är i urvalsordning: 
1-Biogas 
2-Eldrift 
3-Biodiesel 
4-Reduktionspliktig diesel. 

Om inte biogas eller eldrift önskas 
rekommenderas biodiesel och som lägstanivå 
reduktionspliktig diesel. 

Ålderskrav och 
fordonsreserv 

Max 13,0 år (rek) 

Enligt Västtrafiks standardkrav Inget krav på medelålder (rek) 
 
Krav på minst 10% fordonsreserv (rek) 
 

Samnyttjande 
Fordon som inte följer Västtrafik standard kan 
inte samnyttjas med den allmänna trafiken. 

Fordon som följer Västtrafiks standard kan 
samnyttjas med den allmänna trafiken. 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 
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Trafikering och 

trafikeringsvolymer 
Kommunen bestämmer. Kommunen bestämmer. 

Förändringar 

Så snart som möjligt, utifrån trafikföretags 
möjlighet att lösa ändringen. 

Ändringar i linjesträckning bör primärt 
endast ske i samband med tidtabellsskiften 

Vid samordning med allmän trafik kan ändringen 
ta längre tid. 

Kommunen kan därmed under en viss period 
tex behöva lösa nyinflyttades resbehov med 
skoltaxi. 

Merutnyttjande av 
fordon 

Möjligt för tex skolaktiviteter. Styrs främst av 
förarnas arbetstider enl. kollektivavtal. 

Det finns begränsade möjligheter till 
merutnyttjande av fordon och förare då de i 
vissa fall används till annan linjetrafik. 

Resenärer och sittplats 
Kommunen bestämmer vilka som får åka med 
och har möjlighet att garantera sittplats för alla 
elever. 

Inte möjlighet att prioritera skolbarn, neka 
allmänresenärer att resa med eller garantera 
sittplats. 

 

1.2.1 Fordon- och miljökrav 

Om kommunen väljer att handla upp skoltrafiken själv väjer kommunen själv 

vilka fordons- och miljökrav som ska ställa i upphandlingen.  

Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad stängd skoltrafik 

ska kommunen tillsammans med Västtrafik bestämma vilka fordon- och miljökrav 

som ska ställas, se tabellen ovan. 

Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad öppen skoltrafik 

kommer Västtrafiks standardkrav för linjebussar i allmän kollektivtrafik att följas. 

Enligt Västtrafiks miljö och klimatstrategi, som följer Västra Götalandsregionens 

Miljö- och klimatmål, bör de fordon som trafikerar öppna skollinjer i första hand 

drivas med biogas. Där det inte är möjligt, till exempel på grund av behov av 

mindre fordonstyper som inte finns med biogasdrift på marknaden, bör bränslet i 

första hand vara biodrivmedel och om så ej är möjligt reduktionspliktig diesel. I 

enstaka fall kan det även bli aktuellt med el om linjerna kör korta sträckor och i 

anslutning till andra linjer som drivs med el. 

Öppen skoltrafik på linjer som av infrastrukturella skäl eller beräknat 

resandeunderlag upphandlas för att köras med små fordon av klass B innebär en 

risk utifrån att kapaciteten är begränsad då denna fordonstyp inte tillåter ståenden. 

För dessa linjer behöver det finnas visst kapacitetsutrymme kvar för att kunna 

hantera eventuella allmänresenärer. Som alternativ finns även mindre fordon av 

klass II som får ta stående passagerare. 

Västtrafik kommer kunna ta beslut om vilka fordonstyper och därmed även vilka 

drivmedel som ska kravställas först efter att trafikeringsupplägg med tillhörande 

kapacitetsbehov har beslutats. Arbete med detta kommer att pågå under hösten 

2021 om kommunen ger Västtrafik upphandlingsuppdrag. 

Se även bilaga som redovisar fordonskrav för skoltrafik samt fordonskartor som 

visar vilka fordonstyper som kan väljas om Västtrafik handlar upp skoltrafiken. 
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1.2.2 Egna eller gemensamma trafikavtal 

Om en upphandling omfattar linje- och/eller öppen skoltrafik ska LUF (Lag 

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna) tillämpas då tjänsten 

tillhandahålls till allmänheten. 

Om skoltrafik handlas upp avskild från annan linjetrafik och endast omfattar 

skolelever (s.k. stängd) tillhandahålls inte tjänsten allmänheten och tjänsten ska 

därför upphandlas enligt bestämmelserna i LOU (Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling).  

Om en upphandling omfattar linjetrafik och stängd skoltrafik, det vill säga ett 

blandat kontrakt som avser flera olika slag, ska upphandlingen genomföras i 

enlighet med bestämmelserna för det slag som är huvudföremålet för kontraktet. 

Om linjetrafiken kan anses utgöra den huvudsakliga delen av trafiken ska LUF 

tillämpas. På motsvarande sätt ska LOU tillämpas om skoltrafiken utgör den 

huvudsakliga delen av trafiken. 

LUF har ett mer flexibelt regelverk än LOU. Till exempel skiljer sig avtalstiden åt 

där LUF tillåter längre avtalstider än LOU som endast tillåter fyraåriga avtal. 

Kortare avtalstider innebär till exempel kortare avskrivningstider och därmed 

ökade årliga kostnader för fordon. 

Västtrafik handlar vanligtvis upp kollektivtrafik enligt LUF då de tillhandahåller 

en transporttjänst för allmänheten.  

2 Dagens skoltrafik 

Uddevalla kommun har idag så kallad öppen skollinjetrafik, vilket innebär att 

trafiken är anpassad utifrån skolresebehovet, men att alla som har ett giltigt 

Västtrafiksfärdbevis får resa med linjerna. De elever som beviljats skolskjuts får 

skolkort, som även gäller för resor med det allmänna linjenätet. 

Skoltrafiken har varit samordnad med den allmänna linjetrafiken sedan 1994. 

Ambitionen har redan från början varit att genom effektivisering och samordning 

minska kommunens kostnader. 

2.1.1 Trafikbeskrivning 

Inom Uddevalla kommun finns det idag 24 skollinjer som i första hand 

säkerställer behovet av resor för kommunens grundskoleelever. Skollinjenätet 

kompletterar idag linjenätet för den allmänna kollektivtrafiken. De sträckor där 

näten överlappar varandra, så kallade parallellkörning, är få och kan motiveras 

främst utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektivet för de yngre skolbarnen.    
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Dagens skollinjenät i Uddevalla kommun som trafikeras av Västtrafik. 

 

Linjerna baserar sig på skolornas resandebehov utifrån var eleverna bor, vilka 

skolor eleverna skall till och utifrån skolornas start- och sluttider. 

Skoltrafiken i Uddevalla kommun är idag samplanerad med den allmänna trafiken 

i kommunen, vilket innebär att förare och fordon samnyttjas för att hålla nere 

kostnaderna för trafiken. 

 

2.1.2 Resandeuppföljning skoltrafik 

I Uddevalla är det främst linje 903, 910, 915 och 923 som har ett lite större antal 

allmänresor, men på i princip samtliga linjer finns det ett visst allmänresande med 

skollinjerna. Gymnasieresor är inräknade i ”andel med skolkort” då de inte kan 

särskiljas i statistiken då de reser med samma biljettyp som grundskoleeleverna. 

De allmänresor som genomförs kan vara av vuxna, men även dagliga skolresor av 

barn som inte är skolskjutsberättigade men där föräldrarna bekostar biljetten samt 

barn som följer med kompisar hem. 
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Resor med dagens skoltrafik. Andel skolkort omfattar så väl grundskole- som gymnasieelever då de inte går 

att särskilja i statistiken. 

I förstudien används 2019 års statistik då framför allt det allmänna resandet, men 

även till viss del skolresandet, kan ha påverkats av Coronapandemin.  

Resandestatistik visar att ca 90 % av resorna på 900-linjer utförs med skolbiljett. 

Avvikelser finns mellan olika linjer (se tabell ovan). Andelen gymnasieelever 

bland resenärer med skolbiljetter framgår inte av resandestatistiken eftersom 

grundskoleelever och gymnasieelever reser med samma färdbevis och därmed inte 

kan särskiljas i statistiken. Fördelningen av färdbevis mellan grundskola och 

gymnasium inom kommunen ser dock ut enligt följande: 

 

Antal elever* 

inkl friskola 

och särskola 

Antal 

elever 

Antal 

skolkort 

Antal utanför 

Uddevalla tätort 

(zon C) 

Antal inom 

Uddevalla tätort 

(Mini) 

Grundskola 6 917 1 668 1 300 368 

Gymnasium 2 006 950 600 350 

Summa: 8 923 2 618 1 900 718 
Data från BUO vt2021    * Redovisar endast elever bosatta i Uddevalla kommun 

 

Linjenummer Sträckning Resor 2019

Andel 

skolkort

Allmänresor 

/år

901 Dragsmark-Skår-Bokenäs skol 5 444 99% 70

902 Börsås-Finnsland-Berg-Bokenäs 12 909 98% 294

903 UA-Eriksberg-Bokenäs-Hällebäck 27 161 90% 2 694

904 Finnsland-Utby gård-Herrestad 3 472 98% 83

905 Dragsmark-Källeviken-Herrestad 12 574 96% 555

906 Havsten Båröd-Rotvik-Herrestad 16 427 95% 788

907 Sunningen-Herrestad 3 117 48% 1 619

908 Gunneröd-Skredsvik-UA 12 167 91% 1 114

909 Gunneröd-Skredsvik-Hogstorp 3 512 88% 429

910 UA-Hogane-Kåröd-Laneryr-UA 14 835 84% 2 398

911 Nordmanneröd-Fagerhu-LaneR-UA 12 082 93% 874

912 Lönnebergshage-LaneR-Uddevalla 8 846 94% 560

913 Fagerhult-LaneR-Gräskärr-UA 2 320 89% 251

914 Övre Bräcke-Katrinedal-UA 3 202 93% 231

915 Sillered-Stenshult-Råsseröd-UA 7 977 78% 1 718

916 Ljungski-Vägeryr-Forsh sk-UA 3 355 92% 285

917 Elversröd-Resteröd-Ljunsk-UA 11 555 89% 1 222

918 Ljungsk-Ranneberg-Forshälla-UA 19 705 94% 1 155

919 Sund-Ammenäs-Forshälla-UA 21 131 92% 1 609

920 Hälgån-Forshälla skola 6 650 95% 311

921 Hässelröd-Vassbovik-Forsh-UA 8 161 84% 1 346

922 Rörbäck 949 98% 23

923 Bokenäs-Hällebäck-UA 26 414 91% 2 405

925 Uddevalla-Forshälla-Ammenäs-Ljungskile 4 743 98% 114
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Gymnasieeleverna innehar totalt ca 36 % av skolkorten. 32 % av korten avser Zon 

C och 49 % av korten tätort. Ett antagande kommunen gör utifrån detta är att 

gymnasieeleverna svarar för minst en tredjedel av alla resor som utförs med 

skolkort på skollinjerna.  

900-linjerna är idag anpassade för att möjliggöra byten vid vissa knutpunkter. 

Några av linjerna går även vidare till gymnasieskolan. Med hänvisning till antalet 

skolkort bland gymnasieeleverna och linjenätets utformning kan fastslås att de 

öppna skollinjerna har en viktig betydelse för gymnasieelevernas resor.  

Kommunen köper för närvarande skolkort till skolkortberättigade elever som 

färdbevis på skollinjerna som idag bedrivs som öppen trafik. Skolkorten räknas 

dock som biljettintäkt på skollinjerna vilket innebär att kommunen inte har någon 

kostnad för dessa skolkort. Skolkortsintäkten på skollinjerna beräknas utifrån hur 

många skolkort kommunen ”tvingas” köpa ytterligare just för att skollinjerna är 

öppna och färdbevis krävs. Antalet skolkort som köps för användning på 

skollinjer beräknas för närvarande till 825 st/läsår. Det innebär att knappt 1 800 

skolkort används för resor med det allmänna linjenätet. 

Utifrån resandet på skollinjerna år 2019 har Västtrafik beräknat att antalet resor 

per dag uppgår till ca 1 400 resor (totalt, ej endast skolkort). Om det antas att det 

görs 2 resor per person och dag innebär det att ca 700 personer gör en tur- och 

returresa/dag på dessa linjer. Differensen mellan resande och beräknade intäkter 

för skolkort i linjenätet beror troligtvis på att elever som är beviljade skolkort inte 

reser varje dag bland annat på grund av sjukdom, ledigheter eller andra orsaker.    

Resorna på skollinjerna av allmänheten i övrigt utgör genomsnittligt ca 10 %. 

Dessa resor genomförs av vuxna samt grundskole- och gymnasieelever som inte 

är berättigade skolskjuts, utan betalar sin resa själva. Dessutom ingår i denna 

statistik de elever som inte har behov av skolskjuts varje dag och som därmed får 

ett kontoladdningskort istället för ett skolkort av kommunen. Antalet allmänresor 

varierar mellan skollinjerna och 6-7 av skollinjerna förefaller av störst intresse för 

allmänna resor. Biljettintäkter på skollinjerna från allmänheten är låga och utgör 

ca 1-2 % av de totala trafikkostnaderna. 

 

2.1.3 Fordon 

Skoltrafiken omfattar idag 26 ordinarie fordon, varav hälften samnyttjas med den 

allmänna kollektivtrafiken. Därutöver tillkommer reservfordon som även de 

samnyttjas med den allmänna trafiken.  

Samtliga fordon i avtalet uppfyller Västtrafiks standardkrav och är därmed 

möjliga att samnyttja mellan allmänna linjer och skollinjer. 
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I nuvarande avtal används för skoltrafik fordon av typen Landsbygd Normalbuss 

med låggolv (LN2L) med ca 40 sittplatser eller Landsbygd Boggibuss med 

låggolv (LB2L) med ca 50 sittplatser. Linje 920 går inte att vända vid Rörbäck 

med normalstora bussar då vändplatsen är för trång, varför linjen måste trafikeras 

med en mindre fordonstyp, Landsbygd Småbuss med låggolv (LS2L) som har ca 

20 sittplatser. Samtliga fordon drivs idag med biodiesel. 

 

      

Fordonstyp som används i nuvarande avtal. 

 

2.1.4 Nuvarande trafiks omfattning 

2020 års produktion för kommunens skollinjer 901-925,  

Produktion 2020 

20 097 turer 

481 782 km 

13 265 timmar 

 

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt befolkningsökning, vilket 

bland annat är kopplat till planerat bostadsbyggande. Omfattande 

bostadsbyggnation pågår och planeras fortsätta framför allt i kommunens södra 

delar (Fräknestranden och Ljungskile). Befolkningsökningen medför betydande 

elevökningar i främst Forshällaskolan (alt. nya Skärets skola) samt 

Ljungskileskolan. 

   

2.1.5 Övrig trafik som bekostas av kommunen 

2.1.5.1 Tillköp turer på linje 821 och 822 

Uddevalla kommun köper sedan augusti 2020 till trafik på linje 821 och 822 för 

att tillgodose de skolresbehov till Ljungskileskolan och Linnéaskolan som linjerna 

inte uppfyllde i berörda stråk. Tillköpet omfattar även kostnaden för ett 

tillkommande fordon.  

På linje 821 betalar kommunen för en justering av linjesträckningen.  

På linje 822 köper kommunen till fyra turer på hela eller delar av 

linjesträckningen. 
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2.1.5.2 Skoltaxi 

Förutom skollinjerna köper kommunen även vid behov särskild skolskjuts – 

skoltaxi. Skälen till att elever i grundskolan har taxi kan vara permanenta 

funktionshinder, att allmänna kommunikationer saknas eller att tidtabeller inte på 

ett acceptabelt sätt överensstämmer med skolans start- och sluttider, 

trafikförhållanden eller andra särskilda skäl.  

Antal taxielever (ca):  

Grundskolan   111 st  

Grundsärskolan 71 st 

Gymnasiesärskolan 25 st 

Behovet av skoltaxi kan påverkas/minskas av skollinjernas linjesträckning. 

Skoltaxi ingår inte i den kommande upphandlingen av skoltrafiken, utan tillhör ett 

annat avtal.  

 

3 Vad är viktigt/alternativavgörande för 
kommunen? 

3.1  Synergier 

Skoltrafiken i Uddevalla är idag samplanerad med den allmänna trafiken. På så 

sätt har kostnaderna för trafiken kunnat hållas nere genom att fordon och förare 

har samnyttjats och därmed varit färre än om trafiken planerats var för sig. 

Idag används 26 fordon för att hantera skoltrafiken i Uddevalla. 13 av dessa 

används endast på skollinjer, medan 13 är samplanerade med den allmänna 

trafiken. Därutöver tillkommer fem reservfordon som också samnyttjas för 

skoltrafik och allmän trafik. Uddevalla kommun betalar idag en kostnad som 

motsvarar 20 fordon. 

Om kommunen väljer att handla upp trafiken själva behöver dessa skolturer brytas 

ut och trafikera i egna omlopp. Det kommer att innebära att det behövs fler fordon 

för att kunna bedriva trafiken om förutsättningar som ramtider med mera är de 

samma som idag, och därmed ökade fordonskostnader för kommunen (och 

Västtrafik). Dessutom kommer trafikeringskostnaderna att öka då förarna inte kan 

samnyttjas med den allmänna trafiken och kommunen därmed får stå för hela 

förarnas inställelsetid på tre timmar, även om en förare endast kör en tur.  

Om kommunen väljer stängd skoltrafik som Västtrafik upphandlar åt kommunen 

kan det fortfarande finnas viss möjlighet till att samnyttja förare och fordon. De 

fordon som ska samnyttjas behöver då uppfylla Västtrafiks standard när det gäller 

tillgänglighet, drivmedel och utrustning samt att de fordon som inte är det endast 

får köra skollinjer. Fördelen med att vid stängd skoltrafik snabbare kunna 

genomföra förändringar minskar i så fall då skoltrafiken ändå behöver planeras 

ihop med den allmänna trafiken.  
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3.2  Fordon – skillnader i krav och pris 

Om Uddevalla kommun ger Västtrafik i uppdrag att genomföra upphandling av 

skoltrafiken är det i grund och botten samma fordon som kan väljas och 

skillnaderna i pris är därmed inte så stora, se bilaga med fordonstyper. Det som 

främst skiljer fordonen åt och som därmed medför olika kostnader är val av 

bränsle samt krav på tillgänglighet med låggolv och rullstolsplats eller inte, vilket 

i sin tur innebär något färre sittplatser.  

Om kommunen väljer att handla upp skoltrafik i egen regi är det i stort samma 

typer av fordon som bussbolagen kommer att kunna välja mellan på marknaden 

och kostnaden bedöms därmed bli ungefär densamma som om Västtrafik 

upphandlar om nya fordon ska köpas in till avtalet.  

Där kommunen möjligen kan spara in kostnader genom att handla upp trafiken i 

egen regi är om kommunen väljer att ställa lägre krav på tillgänglighet, 

fordonsålder, miljö med mera. 

3.3  Flexibilitet att ändra trafiken under avtalstid 

Skoltrafikens anpassning till skolans verksamhet är generellt viktigt för 

kommunen/Barn- och utbildningsförvaltningen. Skolans verksamhet förändras 

över tid och anpassningar av trafiken även inom avtalsperioderna måste därför 

vara möjlig.  

Verksamhetsförändringar genom det nya strukturförslaget inom grundskolan 

kommer att påverka skoltrafiken. Förändring av upptagningsområden kommer att 

påverka elevernas behov av resor och resmål. Förändrade timplaner som innebär 

att undervisningstimmar omfördelas mellan årskurser kan påverka ramtider och 

därmed skoltrafiken. Möjligheten till anpassning av skoltrafiken och dess 

omfattning måste vara möjlig inom avtalstiden. 

3.4  Resenärsperspektivet 

En fördel med om kommunen väljer att fortsätta med öppen skoltrafik är att den 

finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Där framgår information om 

avgångstider, förseningar, var bussen befinner sig med mera, vilket är till nytta för 

så väl barn och föräldrar när resor ska ske som för skolskjutshandläggare vid 

planering och analyser av trafiken. 

Gymnasieelever räknas som allmänresenärer då de inte omfattas av skollagens 

krav om skolskjuts. Gymnasieelever utgör en betydande resenärsgrupp i 

skollinjenätet i Uddevalla. Kommunen uppskattar att andelen gymnasieelever i 

skollinjenätet uppgår till ca en tredjedel av alla skolresor. Gymnasieeleverna är 

därför en viktig målgrupp för skollinjetrafiken och det öppna skollinjenätet tillför 

troligtvis en högre servicegrad gentemot gymnasieelever än vad som skulle kunna 

erbjudas om trafiken stängs för allmänresenärer. Antalet övriga allmänresenärer 

utgör omkring 10 % av resandet och som resandegrupp är dessa antal och 

andelsmässigt få, men troligtvis är det öppna skollinjenätet viktigt på individnivå.  
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4 Sammanfattning och slutsatser 

På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 

kollektivtrafikstråken saknas generellt allmän kollektivtrafik. Kommunen 

ansvarar för att tillgodose grundskoleelevernas resbehov där resa inte kan ske med 

allmän kollektivtrafik. Detta sker med skolbussar eller med taxi. Dagens 

skollinjetrafik hålls öppen för allmänheten vilket ger andra resenärer än 

grundskolans elever tillgång till kollektivtrafik på landsbygd. Förstudien visar att 

skoltrafiken i hög grad används av gymnasieelever (drygt en tredjedel av resorna 

på skollinjerna) och av allmänheten i övrigt (ca 10 %). Stängs skoltrafiken för 

allmänheten får dessa grupper inte längre tillträde till de resmöjligheter 

skollinjerna erbjuder.  

Hälften av skoltrafikens fordon samnyttjas idag med den allmänna 

kollektivtrafiken. Detta innebär att både skoltrafiken och den allmänna 

kollektivtrafiken behöver anskaffa ett mindre antal fordon än vad som skulle varit 

nödvändigt med separerad trafik. Kommunen betalar således inte för alla fordon 

som används i skoltrafiken. Även förarna samnyttjas för de olika trafikslagen 

vilket är fördelaktigt då förare enligt gällande avtal inte kan nyttjas för korta 

arbetspass. Utan samordning av skoltrafiken och den allmänna kollektivtrafiken 

måste skolverksamhetens ramtider förändras radikalt för att minska kostnaderna 

för skoltrafiken.  

När upphandling av skoltrafik samordnas med linjetrafik kan LUF tillämpas vilket 

innebär längre upphandlingstider (10 år). Upphandlas skoltrafiken i kommunens 

regi gäller LOU vilket innebär kortare upphandlingstider (4 år). Vid stängd 

skoltrafik kan Västtrafiks krav på fordon frångås och lägre krav kan ställas på 

tillgänglighet, fordonsålder, miljö osv. Den reella skillnaden är troligen begränsad 

då fordonsmarknadens utbud av fordon inte erbjuder så stor variation.  

Öppen skoltrafik innebär att den finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Barn, 

föräldrar och handläggare får där information om avgångstider, förseningar, var 

bussen befinner sig med mera.  

Stängd skoltrafik innebär större flexibilitet genom att trafiken kan förändras 

snabbare och oftare genom att trafiken inte kopplas till den allmänna trafiken med 

sina långa processer och särskilda krav på trafiksamordning, tidtabellsändringar 

osv. Kommunen har planer för ett nytt strukturförslag inom grundskolan vilket 

kommer att påverka skoltrafiken. Nya upptagningsområden, förändrade timplaner 

i årskurserna påverkar ramtiderna vilket kan leda till behov av en trafikutredning 

och förändringar i skoltrafiken. Trafikutredningar är kommunens ansvar och 

möjligheten till anpassning av skoltrafiken är därför betydelsefull.   

De främsta skälen för kommunen att låta Västtrafik även i fortsättningen 

upphandla öppen skoltrafik torde vara minskat fordonsbehov och lägre 

trafikeringskostnader samt den stora nyttan för framför allt gymnasieeleverna 

vilka utöver grundskolan och en mindre allmänhet har stor nytta av skollinjenätet.   
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Förstudierapport inför beslut om upphandling av skoltrafiken i 

Uddevalla kommun    

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 

busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 

handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 

behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 

kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 

genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 

Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 

 

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 

för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga för-

studier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  

 

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 

upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 

möjlighet att lämna synpunkter.   

  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 

Förstudie inför beslut om upphandling av skoltrafiken i Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avstå att lämna synpunkter till Kommunstyrelsen inför behandling av ärendet 

huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun 
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Ärendebeskrivning 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 

busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 

handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 

behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 

kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 

genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 

Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 

 

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 

för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga 

förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  

 

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 

upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 

möjlighet att lämna synpunkter. En förstudie har genomförts med deltagare från 

kommunledningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen samt Västtrafik. I 

förstudien lämnas en redogörelse över vilka alternativ som finns och dess konsekvenser.  

Sammanfattningsvis framförs följande i förstudien: På landsbygden utanför tätorterna 

och de regionalt prioriterade kollektivtrafikstråken saknas generellt allmän kollektiv-

trafik. Kommunen ansvarar för att tillgodose grundskoleelevernas resbehov där resa 

inte kan ske med allmän kollektivtrafik. Detta sker med skolbussar eller med taxi. 

Dagens skollinjetrafik hålls öppen för allmänheten vilket ger andra resenärer än grund-

skolans elever tillgång till kollektivtrafik på landsbygd. Förstudien visar att skoltrafiken 

i hög grad används av gymnasieelever (drygt en tredjedel av resorna på skollinjerna) 

och av allmänheten i övrigt (ca 10 %). Stängs skoltrafiken för allmänheten får dessa 

grupper inte längre tillträde till de resmöjligheter skollinjerna erbjuder.  

Hälften av skoltrafikens fordon samnyttjas idag med den allmänna kollektivtrafiken. 

Detta innebär att både skoltrafiken och den allmänna kollektivtrafiken behöver anskaffa 

ett mindre antal fordon än vad som skulle varit nödvändigt med separerad trafik. 

Kommunen betalar således inte för alla fordon som används i skoltrafiken. Även 

förarna samnyttjas för de olika trafikslagen vilket är fördelaktigt då förare enligt 

gällande avtal inte kan nyttjas för korta arbetspass. Utan samordning av skoltrafiken 

och den allmänna kollektivtrafiken måste skolverksamhetens ramtider förändras 

radikalt för att minska kostnaderna för skoltrafiken.  

 

När upphandling av skoltrafik samordnas med linjetrafik kan LUF (lag om upphandling 

inom försörjningssektorerna) tillämpas vilket innebär längre upphandlingstider (10 år). 

Upphandlas skoltrafiken i kommunens regi gäller LOU vilket innebär kortare 
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upphandlingstider (4 år). Vid stängd skoltrafik kan Västtrafiks krav på fordon frångås 

och lägre krav kan ställas på tillgänglighet, fordonsålder, miljö osv. Den reella 

skillnaden är troligen begränsad då fordonsmarknadens utbud av fordon inte erbjuder 

så stor variation.  

 

Öppen skoltrafik innebär att den finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Barn, för-

äldrar och handläggare får där information om avgångstider, förseningar, var bussen 

befinner sig med mera.  

 

Stängd skoltrafik innebär större flexibilitet genom att trafiken kan förändras snabbare 

och oftare genom att trafiken inte kopplas till den allmänna trafiken med sina långa 

processer och särskilda krav på trafiksamordning, tidtabellsändringar osv. Kommunen 

har planer för ett nytt strukturförslag inom grundskolan vilket kommer att påverka 

skoltrafiken. Nya upptagningsområden, förändrade timplaner i årskurserna påverkar 

ramtiderna vilket kan leda till behov av en trafikutredning och förändringar i skol-

trafiken. Trafikutredningar är kommunens ansvar och möjligheten till anpassning av 

skoltrafiken är därför betydelsefull.   

 

De främsta skälen för kommunen att låta Västtrafik även i fortsättningen upphandla 

öppen skoltrafik torde vara minskat fordonsbehov och lägre trafikeringskostnader samt 

den stora nyttan för framför allt gymnasieeleverna vilka utöver grundskolan och en 

mindre allmänhet har stor nytta av skollinjenätet.   

 

Frågan huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla 

kommun är av principiell beskaffenhet och en övergripande kommunal angelägenhet.  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef  

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 96 Dnr BUN 2021/00493  

Förstudierapport inför beslut om upphandling av skoltrafiken i 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 

busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 

handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 

behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 

kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 

genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 

Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 

  

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 

för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga för-

studier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  

  

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 

upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 

möjlighet att lämna synpunkter.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 

Förstudie inför beslut om upphandling av skoltrafiken i Uddevalla kommun 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avstå att lämna synpunkter till Kommunstyrelsen inför behandling av ärendet 

huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun 

  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 96 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2021-06-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2021-06-16 

Kommunstyrelsen  

Biträdande verksamhetschef gymnasieskolan 

Handläggare Uddevalla gymnasieskola  

Samordnare Grundskolan 
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2021-08-17 Dnr KS 2021/00082 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 

personal och avsnitt livsmedelsområdet 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens delegationsordning föreslås revideras enligt nedan.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden ändrat i dess delegationsordning avseende 

livsmedelsområdet. Kommunstyrelsens delegationsordning bör ändras på motsvande 

sätt, innebärande att delegation L.6.11 ”Besluta om andra åtgärder som den behöriga 

myndigheten anser vara motiverade” utgår. Ändringen motiveras av inaktuellt lagstöd. 

 

Vidare föreslås delegationsordningens författningsrum uppdateras:  

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om 

offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 

livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd. EG 882/2004 

upphör att gälla den 14 december 2019, utgår och ersätts med: 

 

EU 2017/625 "Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig 

kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerhetsställa tillämpningen av 

livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, 

växtskydd och växtskyddsmedel". 

 

Avsnitt personal föreslås ändras i punkt P 10, beslut om uppsägning på grund av 

personliga skäl. Med anledning av beslutets art bör delegationen endast omfatta 

förvaltningschef (FC) samt kompletteras med att beslutat fattas efter samråd med 

personalchef/förhandlingschef.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17. 

Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt L med ändringsförslag 

markerade avseende l.6.11. 

Utdrag ur kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt P med ändringsförslag 

markerade avseende P 10. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att revidera kommunstyrelsens delegationsordning enligt ovan förslag.  
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2021-08-17 Dnr KS 2021/00082 

  

 

 

 

att revideringen ska gälla från och med 2021-09-01. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, livsmedelskontroll 

Personalavdelningen 



Punkt Ärende Lagstöd Nämndens beslut Del/verkställighet Anmälan Kommentar

L.6.2 Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften 11 § FAOKF; 
Kommunens taxa EC-till, EC-prö, KSJU Del JA

L.6.3 Besluta om avgift för kostnader för offentlig kontroll som utförs efter klagomål och 
som är nödvändig för att undersöka den påstådda bristen 12 § 1 st FAOKF MH, Ll, EC-till, EC-

prö, KSJU
Ver NEJ

L.6.4 Besluta om avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och 
som blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad påvisats. 

(EU) 2017/625 art 
79.2 c             

12 § 2 st FAOKF

MH, Ll, EC-till, EC-
prö, KSJU

Ver NEJ

L.6.11 Besluta om andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara motiverade EG 882/20041 Ll, EC-till, EC-prö, 
KSJU Del JA

L.7 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2017:2)

L.7.1
Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt 
undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter samt frekvens av 
normal respektive utvidgad kontroll

12 § SLVFS 
2001:30, omtryck 

LIVFS 2017:2
Ll, EC-tll, KSJU Del JA

L.8 Alkohollagen (2010:1622)

L.8.1 Avge yttrande i ärenden om tillståndsgivning för alkoholärenden enligt 
alkohollagen AL Ll, EC-till, ECprö, Ll, 

KSJU Del JA

L.9 Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

L.9.1 Besluta om föreläggande eller förbud, utan vite för att lagen eller dess föreskrifter 
ska efterlevas LTLP MH, Ll, EC-till, EC-prö, 

KSJU Del JA



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lag- 
stöd

Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställi-
ghet

Anmäl-
an

Kommentar

Övriga chefer/medarbetare 1-5 tillsvidareanställda FC Del JA

P 10 Beslut om uppsägning pga personliga skäl av
Förvaltningschef KSO efter 

samråd med 
respektive 
nämnds 
presidium

Del JA

Övriga chefer/medarbetare FC/AC/SC/EC Del JA Närmaste chef 
beslutar                
Efter samråd med 
personalchef/ 
förhandlingschef

P 11 Beslut om avsked av
Förvaltningschef KSO efter 

samråd med 
respektive 
nämnds 
presidium

Del JA

Övriga chefer/medarbetare FC efter samråd 
med AC-P

Del JA

P12 Beslut om avgångsvederlag
Förvaltningschef KSO efter 

samråd med KD
Del JA
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2021-08-11 Dnr KS 2021/00389 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

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

 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund, budget 

basverksamhet 2022 - 2024 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med remiss om budget för basverksamheten 

2022-2024. I basverksamheten ingår kansli, ekonomi, ledning, politisk verksamhet, 

medlemsavgift Västkom, driftkostnader samt kostnader för viss administration. 

 

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig verksamhetsplan som 

beslutades i direktionen den 29 oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas om 

verksamhetsplanen är därför 2023. Av den anledningen är det bara budgeten som enligt 

förbundsordningen ska beslutas årligen. 

 

Direktionen fattade den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr 

för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig 

prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. Från och 

med 2022 är medlemsavgiften 37 kr per invånare.  

 

Utöver indexuppräkningen om 3% har en analys av befolkningsökningen i regionen 

under de tre senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning på 0,4% har räknats 

fram. Budgeterat resultat för basverksamheten blir, med ovan inräknat, + 70 tkr för 

2022, + 175 tkr för 2023 och + 295 tkr för 2024. 

 

Svar på remissen ska vara förbundet tillhanda senast 30 september 2021. 

 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-11. 

Protokoll, förbundsdirektionen 2021-06-17 § 56. 

Följebrev till remiss, budget basverksamheten 

Fyrbodals kommunalförbund, kansliet, tjänsteskrivelse 2021-05-12. 

Budget basverksamhet 2022-2024, remiss. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att tillstyrka budgetförslaget. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Fyrbodals kommunalförbund. 



2022 2023 2024
Beslutad budget för 2021 

som jämförelse

Medlemsavgift 10 145 10 420 10 700 9 900

Övriga intäkter 70 70 70 35

Summa intäkter tkr
10 215 10 490 10 770 9 935

Personalkostnader - 7 420 - 7 500 - 7 590 - 7 204

Bilkostnader - 110 - 120 - 120 - 120

Politiska arvoden, ordförande 
och revision

- 360 - 380 - 400 - 400

Möteskostnader politiker och 
tjänstemän

- 105 - 105 - 105 - 100

Konsultkostnader - 200 - 200 - 200 - 100

Administrativa fasta kostnader - 770 - 830 - 880 - 731

Administrativa rörliga kostnader - 1 180 - 1 180 - 1 180 - 1 090

Summa kostnader - 10 145 - 10 315 - 10 475 - 9 745

Resultat tkr 70 175 295 190

Budget 2022 – 2024 Basverksamhet
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Remissförslag till budget för basverksamheten på 
Fyrbodals kommunalförbund 2022 - 2024 

Förslag till beslut  
Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på 
Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till 
medlemskommunerna. 

 

Sammanfattning 
Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med 
budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under 
oktober månad året före verksamhetsåret.  

På direktionsmötet den 29 oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och 
med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det enbart 
budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.     

 

Beskrivning av ärendet 
Budgetarbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag och den bemanningsplan som beslutades i 
direktionen den 8 juni 2017 och som började gälla från den 1 januari 2018. I beslutet framgår den 
nya medlemsavgiften per invånare från 2018 (33 kr) och att denna årligen räknas upp med 3% 
från 2019. I samband med att budgetförslaget presenteras och sedan fastställs görs även årlig 
prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. I budgetarbetet 
föregående år räknade förbundet för första gången även med ökning av befolkningsmängd 
beräknat på åren 2017–2019. Den faktorn, 0,4%, har räknats med även i år. 

Budgeterat resultat för basverksamheten blir, med ovan inräknat, + 70 tkr för 2022, + 175 tkr för 
2023 och + 295 tkr för 2024.  

I budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräkning inte 
görs utan ligger kvar på 36 kr per kommuninvånare (från 2021) fast med en uppräkning av 
befolkning på 0,4%. Resultatet blir negativt med – 205 tkr för 2022, - 375 tkr för 2023 och – 531 
tkr för 2024. 

Under framtagningen av budgetförslaget så har kansliet varit mycket noga med att hålla nere 
kostnaderna, räknat på pågående projekt och med hjälp av fördelningsnycklar reducerat de fasta 
administrativa kostnaderna för basen. Detta är dock avhängt att en viss del av förbundets 
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 2021-05-12 
 Sid 2 (3) 

verksamhet bedrivs i projektform med extern finansiering och att förbundet då får ta del av de 
ersättningar för OH-kostnader som uppstår i projekt. Exempel på detta är årsresultatet för 2020, 
som slutade med ett överskott i projektverksamheten på grund av ett antal avslutade och 
slutredovisade projekt.  

Utöver fördelningsnycklarna som används för att sprida fasta kostnader över hela verksamheten 
fördelas även arbetstiden i basverksamheten på projekt och verksamheter.  

Från och med 1 januari 2021 hyr Mediapoolen ett av förbundets kontorsrum vilket genererar till 
förbundets intäkter. Utöver detta hyr Svinesundskommittén kontorsplats och även Västkom 
förväntas komma tillbaka som hyresgäst av enstaka kontorsplatser under innevarande år. 
Tillsammans bidrar dessa överenskommelser med 70 tkr i intäkter, på årlig basis.  

 

Bedömning och synpunkter 
Förbundet bedömer att det budgetförslag som presenteras är relevant och genomtänkt utifrån de 
förutsättningar som finns.  

 

Finansiering 
Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna. 

 

 
 

 

23%

36%

41%

Förbundets finansiering 2020

Basverksamhet Projektverksamhet Särskilt finansierad verksamhet
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Koppling till mål 
Koppling till de finansiella målen, beslutade av direktionen den 12 december 2019, §80: 

• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 %, nivån kan dock variera över tid 
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna.  

o Uppföljning av målet sker i samband med delårs- och helårsrapportering av 
ekonomin.  
 

• Att ha en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.  
o Uppföljning av målet görs i samband med kvartals-, halvårs- och 

helårsrapportering av ekonomin. 
 

• Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta 
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.  

o Uppföljning av målet görs löpande i samband med bankkontoavstämning och 
placering av kapital.  
 

• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50%, utöver de medel som 
kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med. 

o Uppföljning av målet sker årligen i samband med slutrapportering av projekt till 
Västra Götalandsregionen samt säkerställs vid ansökningstillfället där 
projektbudget måste uppvisa minst en 50% medfinansiering. 

 

Bilaga: Budget 2022 – 2024 basverksamhet 

 

Ansvarig tjänsteperson 
Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se, 0522-44 08 41. 

 

 

Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se
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Till  
Fyrbodals medlemskommuner  

Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds budget basverksamhet 2022–2024 

Inledning 

Fyrbodals kommunalförbund har sedan 1 januari 2021 en treårig verksamhetsplan som beslutades 
i direktionen den 29 oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas om verksamhetsplanen är då först 
2023. Av den anledningen är det bara budgeten, som enligt förbundsordningen §15 
fortsättningsvis ska beslutas årligen.  

Budget för basverksamheten *) 

*) I basverksamheten ingår kansli, ekonomi, ledning (10 personer anställda motsvarande 7,5 
årspersoner), politisk verksamhet, medlemsavgift Västkom, driftskostnader samt kostnader för 
viss administration. 

Direktionen fattade den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr för 2018, 
från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig prövning av 
indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. Från och med 2022 är 
medlemsavgiften 37 kr per invånare.  

Budgetförslaget har sin utgångspunkt i ovan beslut om det uppdrag och den bemanningsplan som 
började gälla från 1 januari 2018. För att följa detta beslut arbetar kansliet ständigt med att vara 
kostnadseffektivt genom att bland annat använda verktyg som fördelningsnycklar och arbetad tid 
internt i projekten och verksamheterna. En konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om 
indexuppräkning för kommande treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på innevarande års 
finansiering, det vill säga 36 kr per kommuninvånare i Fyrbodal, har gjorts. Konsekvensen blir att 
budgeterat resultat direkt påverkas och landar i ett underskott.  

Utöver indexuppräkningen om 3% har en analys av befolkningsökningen i regionen under de tre 
senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning på 0,4% har räknats fram.  

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten för 
basverksamheten 2022 – 2024. 

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 30 september 2021 i 
bifogad mall. 

mailto:kansli@fyrbodal.se
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Frågor besvaras av förbundsdirektör Jeanette Lämmel, 0522-44 08 66, 
jeanette.lammel@fyrbodal.se och administrativ chef Carina Ericson, 0522- 44 08 41, 
carina.ericson@fyrbodal.se.  

 

 

Jeanette Lämmel   Carina Ericson 
Förbundsdirektör   Administrativ chef 

 

Bilagor:  

Remissförslag budget 2022 – 2024   

Protokollsutdrag från direktionsmötet den 17 juni 

Tjänsteskrivelse budget 2022 – 2024 

mailto:jeanette.lammel@fyrbodal.se
mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


Sammanträdesprotokoll 
Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum: 2021‐06‐17 
Diarienummer: 2021/0089 

Paragrafer: 53 ‐ 68  
Sida 6 (20) 

 

Justerare:  Utdragsbestyrkande: 
 

§ 56 

Remissförslag budget basverksamheten 2022 - 2024 

Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med 
budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den kommande 
treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året 
före verksamhetsåret.  

På direktionsmötet den 29 oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och med 
2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det enbart budgeten 
för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut. 

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.  

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.  

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att ställa sig bakom remissförslaget på budget 
för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss 
till medlemskommunerna.  

 

 

Direktionen beslutar 

Att ställa sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 
2022 – 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.  

 

 

Beslutet expedieras till: 

Medlemskommunerna 

Carina Ericson, Administrativ chef 
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2021-07-22 Dnr KS 2021/00440 

  

 

Handläggare 

Controller Helena Olsson 

Telefon 0522-69 60 36  
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Omräkning av kommunbidrag 2022 till löpande pris 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fastställt flerårsplanen för åren 2022-2024 och beslutat:  

” 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.  

 

Kommunbidragen har räknats om från fasta, dvs. 2021 års nivå, till löpande priser för 

2022 för att nämnderna ska ha rätt förutsättningar för arbetet med internbudget för 2022. 

Beräkningarna har skett med utgångspunkt från förhållandena 2021 samt de antaganden 

som skett i flerårsplanen angående pris- och löneökningar för 2022. Beräkningarna ska 

ge en rimligt avvägd kompensation för de kostnadsökningar som sker för den skatte-

finansierade verksamheten.  

 

Fördelningen innebär en ökning av nämndernas kommunbidrag med 44,3 mkr.  

 

Resultatet av omräkningen innebär att 55,4 mkr belastar pris- och lönereserven. Den 

kvarstående reserven om 101,4 mkr bedöms vara tillräcklig för att finansiera 2021 års 

löneökningar för lärare samt 2022 års löneökningar för samtliga avtal. 

 

I nämndernas ramar ingår återbetalning till den sociala investeringsreserven med 1,6 

mkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-07-22 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna omräkningen av kommunbidragen för år 2022 från fast till löpande pris,    

 

att nettoökningen av kommunbidragen med totalt 44,3 mkr finansieras genom 

disposition ur pris- och lönereserven samt avsatta medel för riktade statsbidrag, 

 

att fastställa de omräknade kommunbidragen enligt redovisning i bilaga. 
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Ärendebeskrivning 

Personalkostnader 

Kompensation för löneökningar sker enligt principen att nämnderna får kommunbidrag 

för 2021 års gällande löner vid ingången av 2022. Däremot sker ingen utfördelning i 

kommunbidragen av beräknade löneökningar för 2022 års löneförhandlingar. Dessa 

kvarstår i pris- och lönereserven för utfördelning när förhandlingarna är klara.  

 

För 2021 är samtliga avtal färdigförhandlade förutom lärarnas. Ytterligare en reglering 

av kommunbidragen till nämnderna kommer att ske när dessa avtal är klara. 

Löneökningarna för de färdigförhandlade avtalen blev genomsnittligt 2,35 % för den 

skattefinansierade verksamheten, och fördelas ut till nämnderna. Helårseffekten för 

dessa uppgår till 42,1 mkr.  

 

Personalomkostnadspålägget sänks från 2022 till följd av lägre pensionskostnader. 

Ändrade livslängdsantaganden gör att pensionskostnaden för den förmånsbestämda 

pensionen ökar något i kommuner, men detta motverkas av andra faktorer. En 

omfördelning görs genom att minska personalomkostnadspålägget som belastar 

verksamheten och samtidigt öka den centrala budgeten för pensioner. Kommunen följer 

därmed det rekommenderade PO-pålägget från Sveriges Kommuner och Regioner om 

39,75 % för 2022. Omfördelningen uppgår till 7,8 mkr.  

 

Övriga kostnader och intäkter 

Den allmänna prisnivån beräknas öka med 1,4 % under 2022. Budgetutrymmet för 

övriga kostnader räknas upp med 1,4 % i enlighet med förutsättningarna i flerårsplanen.  

 

Kostnaderna för internhyror består av personal, kapitalkostnader och övriga kostnader. I 

ramberäkningen har personalkostnaderna räknats upp med 2,2 % och övriga kostnader 

med 1,4 %.  

 

Avgift Mitt Bohuslän 2022 

Ökningen av kostnaden för avgiften till räddningstjänstförbundet uppgår till 1 888 tkr. 

Av detta utgör pensionskostnaden 999 tkr och den löpande driften 989 tkr (2,1 %). 

 

Kompensationen för övriga kostnader och intäkter uppgår netto till 13,4 mkr. 

 

Omräkning internt finansnetto 

Internräntan har sänkts från 1,25 % till 1,00 % och effekten reducerar nämndernas 

kommunbidrag med 4,9 mkr. 
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Övrig omfördelning 

Statsbidrag 

Nämnderna erhåller de statsbidrag som ingår i de generella statsbidragen men riktats för 

vissa syften. För barn och utbildning tillkommer statsbidrag avseende obligatorisk 

lovskola fyra veckor 1,8 mkr.  

 

Återbetalning och utbetalning - social investeringsreserv 

Projektet ”Förstärkt och samordnat familjestöd” har beviljats 11,6 mkr från den sociala 

investeringsreserven. Den faktiska kostnaden för projektet uppgår till 8,3 mkr. 

Återbetalning påbörjades 2017 och pågår under 8 år. För 2022 återbetalar 

socialnämnden 0,6 mkr och barn- och utbildningsnämnden 0,0 mkr. 

 

Projekt ”Fallprevention” har beviljats 9,6 mkr från den sociala investeringsreserven. 

Den faktiska kostnaden för projektet uppgår till 7,8 mkr. Återbetalning påbörjades 2017 

och pågår under 9 år. För 2022 återbetalar socialnämnden 1,0 mkr. 

 

Återbetalningarna uppgår till 1,6 mkr och ingår i nämndernas ramar. 

 

 

 

Sammanställning mkr 

Avsatta medel  

Pris- och lönereserv 2022 156,8 

Ersättning kapitalkostnader   32,5 

Riktade generella statsbidrag     5,6 

Summa 194,9 

  

Använda medel  

Löneökningar 2021 exkl lärare  -42,1 

Uppräkn övriga kostnader och intäkter  -13,4 

Riktade generella statsbidrag    -1,6 

Återbetalning social investeringsreserv      0,1 

Summa    -57,0 

  

Kvar i lönereserv   101,4 

Kvar i ersättning kapitalkostnader     32,5 

Riktade generella statsbidrag reserv       4,0 

Summa kvarstående medel   137,9 
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Med dessa kvarstående medel ska lärarnas löneökningar för 2021, samtliga löneavtal för 

2022, kapitalkostnader för färdigställda investeringar samt övriga mindre justeringar 

finansieras. I dagsläget görs bedömningen att reserven är tillräcklig för att klara av den 

finansiella beredskapen för resterande löneökningar 2021, samtliga löneökningar 2022 

samt ytterligare kapitalkostnader för färdigställda investeringar. 
 

Omräkningen till löpande pris innebär en ökning av nämndernas kommunbidrag med 

44,3 mkr. Finansiering sker med medel ur pris- och lönereserven samt avsatta medel för 

riktade generella statsbidrag. De omräknade kommunbidragen framgår av bilaga. 

 

 

 

 

 

 

Maria Jacobsson  Helena Olsson 

Tf kommundirektör  Controller  

Skickas till 
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DRIFTSBUDGET - OMRÄKNING LÖPANDE PRIS

Budget Budget

Fast pris Omr Omr Omr Övrig Omr Löpande pris

Nämnd/Styrelse 2022 lön* priser ränta omförd Summa 2022

Kommunfullmäktige och revision -11,8 0,0 -0,1 -0,2 -12,0

Kommunstyrelse -383,6 -2,8 -4,0 0,1 -6,8 -390,4

Barn och utbildningsnämnd -1 555,0 -8,3 -3,9 2,3 -1,6 -11,6 -1 566,6

Socialnämnd -1 404,4 -20,6 -4,3 0,7 0,1 -24,1 -1 428,5

Samhällsbyggnadsnämnd -118,4 -1,4 -0,1 1,4 -0,1 -118,5

Kultur- och fritidsnämnd -147,7 -1,1 -0,9 0,4 -1,6 -149,3

Valnämnd -1,6 -1,6

Driftreserv för nytt badhus -25,0 -25,0

Utökad ersättning kapitalkostnader -32,5 -32,5

Centrala upphandingseffekter 7,0 7,0

Summa nämnder/styrelser -3 673,0 -34,3 -13,4 4,9 -1,5 -44,3 -3 717,3

Övriga ej fördelade poster *** -220,2 34,3 13,4 1,5 49,2 -171,0

Eliminering internt finansnetto 31,1 -4,9 -4,9 26,2

 

Summa verksamhetens nettokostnad -3 862,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3 862,1

Skatteintäkter 2 882,4 2 882,4

Generella statsbidrag och utjämning 1 032,3 1 032,3

Verksamhetens resultat 52,6

Finansiella intäkter 59,2 59,2

Finansiella kostnader -68,4 -68,4

Resultat efter finansiella poster 43,4 43,4

REDOVISAT RESULTAT 43,4 43,4

Specifikation ej fördelade poster: 2020

Arbetsgivaravgifter 4,0 0,0 4,0

Avtalsförsäkringar 0,0 0,0 0,0

Pensioner -61,8 -7,8 -7,8 -69,6

Pris och lönereserv -156,8 42,1 13,4 -0,1 55,4 -101,4

Riktade generella statsbidrag tillskott -5,6 1,6 1,6 -4,0

Summa ej fördelade poster -220,2 34,3 13,4 0,0 1,5 49,2 -171,0
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Handläggare 

Anders Brunberg 

Chef, avd för Hållbar Tillväxt 

Telefon 0522-69 6061 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Föravtal inför exploatering 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun behöver kontinuerligt hitta nya metoder och möjligheter som 

stärker förutsättningarna för nya exploateringar och företagsetableringar i kommunen. 

Etableringarna bedöms öka antal arbetstillfällen i kommunen, öka skatteintäkterna och 

kommunens attraktion. 

 

En av de metoder kommunen tillämpat i särskilda enstaka fall är föravtal för 

markanvisning. Metoden kan tillämpas och förädlas i detta fall. Ett avtal, så kallat 

Föravtal inför exploatering, avses att tecknas med det egyptiska företaget ELDOMY 

Group, via det Uddevallabaserade företaget Internationella Handelshuset AB. 

 

Föravtalet ger möjlighet att under en begränsad tid, arbeta fram möjlig placering för 

verksamheten. 

 

Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen att besluta om positivt beviljande 

av avtal mellan kommun och exploatör. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse KLK, 2021-08-19 

Föravtal inför exploatering  

Ansökan från exploatör 

Västra Hamnen – Möjligt område för etablering, pdf 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ingå i föravtal med exploatör 

 

 

 

Peter Larsson Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef avd. Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas:  till Internationella Handelshuset 

 



 
 

   
FÖRAVTAL INFÖR EXPLOATERING 

 
1. Parter 

 
INTERNATIONELLA HANDELSHUSET AB (IHHAB 556545-7370 WEST 
SWEDEN)- ARAB WORLD and ELDOMY Group-Eldomy Co 
 
UDDEVALLA KOMMUN (org nr: 212000-1397) 451 81 Uddevalla. 

 
 

2. Avtalets syfte 
Detta avtal träffas i syfte att ge exploatören möjlighet att under en bestämd 
tidsperiod, utveckla förutsättningarna att etablera en klinkerskvarn med 
tillhörande infrastruktur, samt förutsättningar för anlöp och transporter, dels 
med fartyg, dels med andra transportslag. 

 
 

3. Etablering 
Avtalet ger exploatören rätt till och med 2022-05-31 att förhandla med 
kommunen om etablering och tomträttsavtal av detaljplanelagt område i 
Uddevalla kommun, med fokus på hamnnära markområde. 

 
 
Planprogram och detaljplan 
För möjliga områden, gäller industri och hamnverksamhet. Detaljplan finns 
eller kan uppföras 
 
 

4. Utredningar och tillstånd 
Exploatören inhämtar och bekostar de lov och tillstånd, från myndigheter eller 
annan, som krävs för att upprätta ett förslag till exploatering enligt detta avtal 
och svara för kostnaderna som följer därav. 

 
 

5. Uteblivet Tomträttsavtal 
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller 
andra kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning, om 
detta föravtal blir ogiltigt eller förlängning av detta avtal inte uppnås inom 
tidsfristen enligt punkt 3.  

 
 
 



6. Giltighet 
Detta föravtal inför exploatering är för sin giltighet beroende av följande:  
 
Dels att det godkänns genom beslut av Kommunstyrelsen i Uddevalla 
kommun senast 2022-05-31. 

 
Detta avtal är till alla delar förfallet om inte villkoren ovan uppfylls. Blir avtalet 
ogiltigt skall någon ersättning för utfört arbete eller nedlagda kostnader inte 
utgå. 

 
 

7. Överlåtelse  
Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan Kommunens 
skriftliga godkännande. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens 
kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part.  
 
 

8. Sidoöverenskommelser 
Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon 
förpliktelse utöver vad som ovan angivits. 
 
 

9. Tvist 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt 
svensk lagstiftning av allmän domstol om parterna inte skriftligen enas om 
annat. 
 
 

10.  Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

 
Uddevalla 2021-     -   Uddevalla 2021-     - 
 
För Uddevalla kommun  För INT HANDELSHUSET AB  
Kommunstyrelsen 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………….. 
Ingemar Samuelsson,  Essam El Naggar- CEO 
 
Ordf. Kommunstyrelsen  INT HANDELSHUSET AB 

 
……………………………………….. ……………………………………….. 
  
Bilagor 
 
Bilaga 1: Plankarta Västra hamnen med närliggande industriområde 
Bilaga 2: Föravtal inför exploatering 
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To:  Peter Larsson 
 Municipal Director - Uddevalla Kommun 
 Address: City Hall Varvsvägen 1 - Uddevalla, 45181 - Sweden 

Email: peter.larsson@uddevalla.se  
 Tel: + 46 522 696 007  
 
Subject: Request for conditional approval subject to submission of complete business 
plan and successfully industrial, commercial, and environmental permits / licenses.  
 
Dear Mr. Peter Larsson,  
 
IHHAB and ELDOMY are pleased to introduce a new joint venture project “Uddevalla 
Cement Co. (UCC)” as a foreign Greenfield investment proposal. IHHAB (SE) and 
ELDOMY (USA) had initially explored the feasibility of a bulk cement import terminal and 
port storage facility / silos, during an official business visit in 2008. Later in 2013, the 
concept was reintroduced jointly with BENDERS. Recently in 2020, upon careful 
considerations to the most advanced industrial and environmental solutions and thorough 
investigation of economic and social impact; the final scope of the project was expanded 
to include as well a clinker grinding station at the port of Uddevalla, Sweden.  
 
The project will be designed and commissioned by FLSmidth, Denmark. ELDOMY has 
nominated and fully authorized IHHAB to present the proposed project to Uddevalla 
Kommun as an official request for assistance, guidance, and recommendations regarding 
conditional acceptance / approval for the issuance of an industrial, environmental and 
commercial permits / license  / registration, and allocation of an industrial land plot 
alongside port draft suitable for handling 25,000 - 40,000 metric ton imported clinker 
vessels for the establishment of a clinker grinding station and bulk cement storage 
facilities at the port of Uddevalla, Sweden. IHHAB and ELDOMY kindly request Uddevalla 
Kommun economic and business development authorities to facilitate the process of 
acquiring required government rules, regulations, legislation, permits, and registrations 
(i.e. industrial, environmental, property, and commercial).  
 
Based on historical Scandinavian market prices, cement prices CIF Uddevalla (2023-
2030) projections around 100 EURO per metric ton. The proposed project is based on 
grinding imported clinker (roughly 0.48 mmtpa = about 24 shipments of 20,000 mt bulk 
vessels) from the Mediterranean Sea markets for the purpose of local cement production 
(about 0.5 mmtpa) and bulk distribution in the Swedish and Norwegian markets. It is 
expected that starting 2023, Swedish cement market demand would increase significantly 
(about 0.5 mmtpa) until 2028, due to anticipated public infrastructure projects. It is also 

mailto:peter.larsson@uddevalla.se


 

 

projected that possible shutdowns of outdated local cement plants would create a wider 
gap in the local cement supply which would present a strategic advantage for expansion.  
 
The clinker grinding station total estimated venture capital investment is roughly 50 million 
Euro (+10%) taking into consideration provision for working capital (WC). The total 
investment is divided into two main components; 1st is the offshore part which is about 
30 million Euro, and 2nd is the onshore part which is about 20 million Euro. UCC provides 
a unique business opportunity due to a combination of factors. Mainly a strategic alliance 
between 1) growing local cement demand, 2) FLS as the main contractor providing 
equipment, technology, technical support, and corporate debt guarantee from the Danish 
government, 3) IHHAP & ELDOMY combined years of industrial project development and 
management experiences with a special focus on cement terminals, and finally 4) 
Medtrainin clinker supplier with long term supply contracts.   
 
The capital investment identified by FLS (which is about €30 million euro) as the offshore 
part and in relations to EFK in Denmark can pledge 85% long term loan guarantee with 
8.5 yrs maturity and negotiable interest rate (about €25 million euro). The project’s 
required seed capital is about 25 million euro which will be secured by the partners 
through equity finance to cover the onshore part and remaining 15% of the offshore part. 
The second component is the onshore which involves the following; engineering, 
contracting / construction, management, logistics, supervision, civil, electromechanical, 
installations, commissioning, and trial production. The estimated value of the onshore part 
(roughly €25 million Euro) can be accurately budgeted, centrally managed, and efficiently 
executed under a bidding and qualification process amongst various contractors and 
service providers. Therefore, the project is expected to create hundreds of direct and 
indirect employment opportunities and infuse economic and social benefits to be more 
accurately quantities in the business plan. The preliminary economic, social, 
environmental, commercial, financial, and technical studies would require about 3 months 
to prepare and an estimated budget of €250,000 to complete the business plan and setup 
the new venture. Therefore, it is crucial to obtain an initial approval from Uddevalla 
Kommun for the project and industrial property designation subject to complete business 
plan, submission of government requirements, and satisfaction of all other conditions 
stated by the corresponding authorities.              
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Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-06-15 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 

kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-06-07--2021-08-15. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16 

Förteckningar daterade 2021-08-15 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



Förteckning över delegationsbeslut byggärenden
2021-08-15
Datumperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

HALLA-STENBACKEN 1:89 2021-06-29

KS.2021.1302
Ansökan om bygglov för verksamhetsbyggnader, parkeringar och kommunikationsmast

Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 31: SB

Byggnadsingenjör

ELSEBERG 1:48 2021-07-09

KS.2021.993
Ansökan om bygglov för nybyggnad av simhall, parkeringar och stödmurar samt rivning av byggnad

Startbesked bygglov beviljat Byggnadsingenjör, KS § 34: SB

Byggnadsingenjör

DALABERGSSKOLAN 4 2021-08-10

KS.2021.1316
Ansökan om bygglov för utvändig ändring  av skola

Slutbesked Byggnadsingenjör, KS § 35: SLUTB

Byggnadsingenjör

Antal ärenden 3
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Förteckning över delegationsbeslut 2021-08-15,
miljöärenden
Datumperiod: 2021-06-07 - 2021-08-15

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

LYCKORNA 6:1 2021-06-07

KS.2020.3842
Förorenad mark - anmälan om efterbehandlingsåtgärd (§ 28) och slutrapport, Lyckorna kvarn inne i byggnad

Beslut svar på §28, anmälan efterbehandling Miljöinspektör, KS § 26: DB

Miljöinspektör

ELSEBERG 1:48 2021-06-09

KS.2021.993
Ansökan om bygglov för nybyggnad av simhall, parkeringar och stödmurar samt rivning av byggnad

Rättidsprövning Bygglovsarkitekt, KS § 27: ÖKL

Bygglovsarkitekt

SAMNERÖD 2:2 2021-06-28

KS.2021.1313
Ansökan om strandskyddsdispens för parkering

Beslut Strandskydd dispens - övrigt Miljöinspektör, KS § 30: DB

Miljöinspektör

FORSHÄLLA-SUND 1:8 2021-07-02

KS.2021.1315
Ansökan om strandskyddsdispens för beteshagar och grindar

Beslut Strandskydd dispens - övrigt Miljöinspektör, KS § 32: DB

Miljöinspektör

KÄLLDAL 4:7 2021-07-02

KS.2021.1327

Klagomål, buller från skolgård

Beslut Grundmall Miljö- och hälsoskyddsinspektör, KS § 33: DB

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Antal ärenden 5

2021-08-16 Sida 1 av 1
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Förteckning över delegationsbeslut 2020-08-15 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2021/00002 

313913 

 

2021-08-09 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. E23, avtala om villkor och krediter rörande 

koncernkonto med transaktionshavare inom 

koncernkontosystemet 

KS 

2021/00159 

313889 

 

2021-08-09 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. 13, besluta på nämndens vägnar i brådskande 

ärenden. Förlänga svarstid för samråd översiktsplan 

2022 

KS 

2021/00330 

313697 

 

2021-07-02 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 32, 

undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal med 

Västtrafik AB avseende serviceresor 

KS 

2021/00165 

313688 

 

2021-07-01 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U1.3 i upphandling för mobiltelefoner med tillbehör. 

KS 

2021/00002 

313696 

 

2021-06-28 Beslut enligt P6 i Kommunstyrelsens 

delegationsordning, utse vikarie för förvaltningschef, 

barn och utbildning 

KS 

2021/00254 

313649 

 

2021-06-28 Tilldelningsbeslut enligt delegation nr U 2.4, 

Upphandling av arkitekt för idéskiss stadshuset. 

KS 

2021/00002 

313648 

 

2021-06-28 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr. P6, utse vikarie för förvaltningschef och 

kommundirektör om inte biträdande chef inträtt som 

vikarie 

KS 

2020/00485 

313643 

 

2021-06-24 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 

delegation nr. 13. yttrande med anledning av överklagan, 

laglighetsprövning enligt kommunallagen  Mål nr 9033-

200 

KS 

2020/00477 

313637 

 

2021-06-24 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 

delegation nr. 13. yttrande med anledning av överklagan, 

laglighetsprövning enligt kommunallagen  Mål nr 8839-

20 

KS 

2020/00477 

313636 

 

2021-06-24 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 

delegation nr. 13. yttrande med anledning av överklagan, 

laglighetsprövning enligt kommunallagen  Mål nr 9033-

200 

KS 

2021/00361 

313586 

 

2021-06-22 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens ordförandes 

delegation nr 4 om sponsring till Bohusläns 

fotbollsförbund gällande tränings- och matchkostnader 

WU-23 turnering 2021  

KS 

2021/00385 

313577 

 

2021-06-22 Delegationsbeslut enligt komunstyrelsens delegation nr 

13, yttrande rörande samråd om detaljplan för Ammenäs 

1:128 



 
 
 

Delegationsbeslut 
 

 

2(2) 

 

2021-08-16 

 

  

 

 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 

2021/00334 

313009 

 

2021-06-14 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr 13. Yttrande över granskningshandlingar gällande 

detaljplan Dalaberg 1:1 mfl. 

KS 

2021/00054 

313371 

 

2021-06-11 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 

nr U1.4. Upphandling för nytt system för webbsändning, 

närvaro och omröstning för kommunfullmäktige. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-06-07 Dnr KS 2021/00003 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

2021/8 

Samordningsförbundet Väst styrelseprotokoll nr 2 - 28 maj 2021 

 

313288 

Beslut från kultur och fritidsnämnden 2021-06-02 § 116, om namn till ny simhall, 

Rimnersbadet 

 

Uddevalla utvecklings AB protokoll 2021-05-28 

 

2021/300 

Årsstämmoprotokoll 21-05-20 för Fyrstads Flygplats 

 

313572  

Skrivelse från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om ny förbundsavgift för 2022 

 

313596  

Sammanträdesprotokoll 2021-06-11, förbundsdirektionen, från 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 

 

313627 

Protokollsutdrag från Fyrbodal § 57 med bilaga från förbundsdirektionens sammanträde 

2021-06-17 avseende Återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020. 

 

2021/166 

Länsstyrelsens yttrande till Trafikverket över riksintresse för kommunikation  

 

2021/308  

Skrivelse från Västtrafik om indragning av bussförbindelser mellan Göteborg och 

Uddevalla. Beslutat att inte gå vidare med förslaget att avveckla linje 810.  

 

2021/10 

Finansrapport för juni och juli 
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FINANSRAPPORT  

2021-08-09 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 

 

FINANSRAPPORT avseende juli 2021  
 

Sammanfattning 

Sommarmånaden innebär som vanligt endast smärre förändringar i in- och utlåning. Inga nya krediter eller 

förfall har skett rum under perioden, vilket innebär en oförändrad snittränta för skuldportföljen.. Utlåningen 

till företagen har sammanlagt minskat något under första delen av året och kommunens egen låneskuld uppgår 

totalt till 565mkr.  
Riksbanken fortsätter den fastställda strategin och lämnar räntan oförändrad vid senaste möte, samtidigt som man 

uttrycker viss oro för ökad inflation. Bedömningen är att räntan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå, dvs 0 

procent, åtminstone till slutet av 2024.   

 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 
 

 

Not 21-07-31 21-06-30 21-01-01
Limiter 2021 (KS 2020-

12-16) 

Rikt- 

värde

Inom 

limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 700 3 700 3 550 Max: 4 124  mkr (4 156) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,14 1,14 1,18 Budget: 1,25 % Ja

Räntebindningstid (år) 2,4 2,5 3,0 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 16 16 6 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,0 2,1 2,6 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 30 30 18 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 31 31 32 M ax 100 % Ja

Andel strukturerade derivat av skuld (%) 0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 135 3 129 3 147 Max: 3 252  mkr (3 753) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 330 330 347 M ax 350 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 347 391 335 M in 300 mkr Ja

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1212 1312 1412 1512 1612 1712 1812 1912 2012 2112

Ränteutveckling %

Reporänta 5-år swapränta Internbanken STIBOR 3M
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Finansiell ställning 

 

  
 

Internbankens upplåningsränta 

Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2021 

mellan 0,26 % - 0,73 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har minskar efter vidtagna åtgärder för nya krediter och tidigare rän-

tesäkringar och aktuell snittränta uppgår fortsatt till 1,14% och utfallet på årsbasis be-

räknas till strax under 1,20%, vilket är klart lägre än budgeten för året. För 2020 upp-

gick till räntan på årsbasis till 1,46 %. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala 

räntekostnad ökar något. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

21-07-31 21-06-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) 45 89 -44 35 10

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 135 3 129 6 3 147 -12

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 180 3 218 -38 3 182 -2

Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 700 -3 700 0 -3 550 -150

Summa finansiella skulder: -3 700 -3 700 0 -3 550 -150

-520 -482 -38 -368 -152

Utfall Budget Plan Plan

Belopp i mkr

Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

2021 

Helår

2021

helår

2022

helår

2023

helår

Utgående balans långfr lån 3 600 3 500 3 550 3 700 3 700 3 900 3 900 4 124 4 650 5 325

Medellåneskuld 3 500 3 558 3 513 3 630 3 700 3 750 3 700 3 800 4 300 5 000

Kostnad långfristig upplåning* 17,5 17,9 16,9 14,0 14,5 15,0 43,5 54 60 67

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,49 1,47 1,42 1,16 1,15 1,18 1,16 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2021-2023

Utfall 2020 Prognos



  3(7) 

 

NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  

Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2021 uppgå till högst 4 124 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel. 

 
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,0 år och 30 % av kapitalet förfaller inom ett år. 

 

 
 

Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,4 år och 16 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr

(Mkr) 21-07-31 21-06-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

Kommuninvest 3 700 3 700 0 3 550 150

3 700 3 700 0 3 550 150

0%

10%

20%

30%

40%

50%

< 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 > 10

Kapitalbindning 

21-07-31 21-06-30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

< 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 > 10

Räntebindning

21-07-31 21-06-30
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2. Derivat  

 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto, mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1 130 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

21-07-31 21-06-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 130 0 1 130 0

1 130 1 130 0 1 130 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr

21-07-31 21-06-30 1 mån 21-01-01 21-01-01

3 700 3 700 0 3 550 150

31% 31% 0% 32% -1%

0% 0% 0% 0% 0%

-49 -49 0 -65 16Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 
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3. Koncernintern in- och utlåning 

 
Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Buss AB som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 
 

 
 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 

checkkredit

Utnyttjad 

checkkredit Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

21-07-31 21-06-30 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,3 24,2 0,1 24,7 -0,4 25 1

Uddevalla Energi AB (koncern) 450,8 453,6 -2,8 510,6 -59,9 740 289

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 86,1 88,8 -2,7 94,1 -8,0 140 54

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 79,0 78,0 1,0 69,1 9,9 100 21

Uddevalla Turism AB -1,5 -1,7 0,1 2,2 -3,8 10 12

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 510,0 1 505,5 4,5 1 522,8 -12,9 1 625 115

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 238,7 249,1 -10,4 249,0 -10,3 255 16

Stiftelsen Ljungskilehem 52,3 52,8 -0,5 55,7 -3,5 60 8

Gustafsbergsstiftelsen 2,6 3,0 -0,4 3,1 -0,5 6 3

Uddevalla Vatten AB 692,9 675,9 17,0 615,9 76,9 701 8

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -3,9 -2,7 -1,2 -0,5 -3,3 3

exkl VVAB 3 135,0 3 129,0 5,9 3 147,2 -12,3 3 665 527

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring

Ingående

balans

Förändring

från

Beviljad 

check-

Kvar att 

utnyttja 

21-07-31 21-06-30 1 mån 21-01-01 21-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB 51,3 -3,9 55,3 -28,5 79,8 52 103

Uddevalla Kraft AB -349,5 -327,4 -22,1 -353,2 3,7 431 82

Uddevalla Energi Värme AB -27,4 -7,8 -19,6 -28,0 0,6 85 58

Uddevalla Energi Elnät AB -125,2 -114,4 -10,8 -101,0 -24,2 172 47

Summa koncern Energi -450,8 -453,6 2,8 -510,6 59,9 740 289

Uddevalla Hamnterminal AB -82,5 -81,7 -0,8 -71,4 -11,1 100 18

Sw anFalk Shipping AB 3,5 3,7 -0,2 2,3 1,1 - -

Summa koncern Hamn -79,0 -78,0 -1,0 -69,1 -9,9 100 18

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 300,2 -1 300,9 0,7 -1 328,3 28,1 1 380 80

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -187,3 -187,3 0,1 -193,1 5,9 200 13

Uddevallahem Bastionen AB -22,6 -17,3 -5,2 -1,5 -21,1 45 22

Summa koncern UaHem -1 510,0 -1 505,5 -4,5 -1 522,8 12,9 1 625 115

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -171,3 -181,8 10,5 -181,3 10,0 185 14

Lostif Fastighets AB -67,4 -67,3 -0,1 -67,7 0,3 70 3

Summa koncern HSB -238,7 -249,1 10,4 -249,0 10,3 255 16

Uddevalla Omnibus AB -86,1 -88,8 2,7 -94,1 8,0 140 54

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0

Summa koncern Omnibus -86,1 -88,8 2,7 -94,1 8,0 140 54
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4. Borgensförbindelser 

Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 

Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 
 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Beviljad 

borgen 

Förändring 

jämfört med 

(Mkr) 21-07-31 21-06-30 20211 beviljad  borgen

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 245,9 245,9 257,1 11,2

329,7 329,7 341,0 11,2
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 

borgen

Utnyttjad 

borgen

Ingående 

balans

Förändring 

jämfört med

(Mkr) 21-07-31 21-06-30 21-01-01 21-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 0,0

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,4 0,4 0,4 0,0

5,9 5,9 5,9 0,0

1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften

Likviditetsberedskap Förändring Limit

Belopp (Mnkr) 21-07-31 21-06-30 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 46,7 91,0 -44,4 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0

346,7 391,0 -44,4 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 

(Belopp Mnkr) 21-07-31 21-05-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Swedbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 300,0 300,0
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6. Finansiell risklogg 

 
Finansrapport 

2021 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2020) 

2020 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2021. 

2021-03 

Februari 150 mkr har upplånats med utbetalning 

2021-02-26. Därmed har utnyttjandet av 

checkkrediten upphört 

 2021-02-

26 

Mars Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

April Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Maj Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Juni Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Juli Samtliga ramar och limiter inom god-

känd nivå 

  

Augusti    

September    

Oktober    

November    

December    

    

7. Operativ risklogg 

 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

    

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 

 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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