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Sammanträde Kommunfullmäktige  
  
Plats och tid Stadshuset kl. 17:30 onsdagen den 10 mars 2021  
  
Ordförande Elving Andersson 
  
Sekreterare Sebastian Johansson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
Dnr KS 303472  

 

2.  Information om kommunens vaccinationsarbete 
Dnr KS 311227  

Kl. 17:10-17:30 

3.  Information om revisionsplan 2021 
Dnr KS 2021/00009  

Kl. 17:30-17:45 
Tomas Amlöv, 
kommunrevisionens 
ordförande 

4.  Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2021 
Dnr KS 2021/00049  

 

5.  Digital justering av protokoll i kommunens politiska organ 
Dnr KS 2021/00099  

 

6.  Förlängning och revidering av Uddevalla kommuns biblioteksplan 
Dnr KS 2021/00063  

 

7.  Åtgärdande av förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 2019 samt 

revidering av miljöpolicyn 
Dnr KS 2020/00426  

 

8.  Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om revidering i reglemente 

för kommunstyrelsen och övriga nämnder för att få möjlighet att ge 

bidrag till parker 
Dnr KS 2021/00083  

 

9.  Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den 

idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 
Dnr KS 2021/00053  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Fyllnadsval efter Cecilia Sandberg (S) gällande uppdragen i barn-och 

utbildningsnämnden och kommunstyrelsen  
Dnr KS 2021/00101  

 

11.  Avsägelse från Alexander Blagojevic (SD) för uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige 
Dnr KS 2021/00128  

 

12.  Avsägelse från Leif Frisk (SD) för uppdraget i kommunens revisorer 
Dnr KS 2021/00143  

 

13.  Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 
Dnr KS 2021/00001  

 

14.  Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag 
Dnr KS 270387  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till 
kommunledningskontoret@uddevalla.se eller till Annika Thorström tel. 0522-69 61 05 alt. till Kajsa 
Jansson tel. 0522-69 51 44. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 
Kommunfullmäktiges sammanträden filmas, med fokus på talarstolen och kommunfullmäktiges 
presidium. Läs om Uddevalla kommuns behandling av personuppgifter, uddevalla.se/personuppgifter. 
 
Deltagande på distans 
Mot bakgrund av pågående smittspridning av covid-19 uppmanar oordförande samtliga ledamöter och 
ersättare att delta på distans. För mer information hänvisas till kommunledningskontorets brev daterat 
2021-03-01 
 
 

 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
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Kommunledningskontoret 

Avdelningen juridik och administration Postadress Besöksadress Telefon 

 45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

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

 

Information 

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

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

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

Allergi, astma, doftöverkänslighet 

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

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

mailto:sebastian.johansson@uddevalla.se
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Information med anledning av covid -19. 
Kommunfullmäktige ber allmänheten att endast följa sammanträdet via 
webbsändningen för att undvika smittspridning. 
 
Information med anledning av deltagande ledamöter och ersättare på 

distans 

Ordförande har efter samråd med kommunfullmäktiges presidium och 
gruppledare beslutat att nästkommande sammanträde ska ske enbart genom 
deltagande på distans via videomöte i Microsoft Teams. 
 
Närmare information om detta har meddelats genom brev från 
kommunledningskontoret 2021-03-01 
 
Det är mycket viktigt att eventuella förhinder att deltaga meddelas 
kommunledningskontoret. 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2021/00049  

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2021 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 
uppföljningen under 2021. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen 2021-
2023 som beslutades av kommunfullmäktige i november. Den revideras med 
tillkommande beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste 
delårsrapport. Den består även av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 
2020.  
Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i 
november: 

 Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris.
 Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och 

högre upplåningsbehov för företagen.
 De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av 

förändrad låneskuld.
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 om en preliminär låneram på 4 124 mkr för 
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2021. Till följd av 
högre upplåningsbehov för företagen behöver låneramen höjas till 4 347 mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 
2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021 
Bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 
Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 
Bilaga 3 Socialnämndens styrkort 
Bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 
Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 § 250, 
  
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 347 mkr 
för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2021, 
  
att godkänna Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021. 
  
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 29 

 

Deltar ej i beslut 
Kristdemokraternas, Miljöpartiets, Sverigedemokraternas, Vänsterpartiets och 
Uddevallapartiets ledamöter avstår från att delta i beslutet. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-26 
Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26 
Sebastian Johansson 
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Handläggare 

Controller Helena Olsson 
Telefon 0522-69 60 36 
helena.olsson@uddevalla.se 

 

Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2021 

Sammanfattning 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för 
kommande år. Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska 
uppföljningen under 2021. Den sammanställda budgeten utgår från flerårsplanen 2021-
2023 som beslutades av kommunfullmäktige i november. Den revideras med 
tillkommande beslut under resten av året samt uppdateras med prognosen från senaste 
delårsrapport. Den består även av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 
2020.  

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i 
november: 

• Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris 
• Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och högre 

upplåningsbehov för företagen  
• De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av förändrad 

låneskuld  
 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 om en preliminär låneram på 4 124 mkr för 
kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för 2021. Till följd av 
högre upplåningsbehov för företagen behöver låneramen höjas till 4 347 mkr. 

För mer information hänvisas till Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 
2021. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28 
Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021 
Bilaga 1 Kommunstyrelsens styrkort 
Bilaga 2 Barn- och utbildningsnämndens styrkort 
Bilaga 3 Socialnämndens styrkort 
Bilaga 4 Samhällsbyggnadsnämndens styrkort 
Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämndens styrkort 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 § 250, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 347 mkr 
för kommunen, kommunens bolag och stiftelser för år 2021, 
 
att godkänna Flerårsplan 2021-2023 med sammanställd budget 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Olsson 
Kommundirektör Controller 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Visionen i den Strategiska planen är att skapa livskvalité för alla som lever i Uddevalla. I denna ambition 

tar vår budget sin ansats. Självklart kan man inte lösa alla utmaningar i en budget eller flerårsplan men 

den skapar en grund för att komma närmare vår vision. 

Året 2020 som lägger grunden för vår fortsatta planering har gett oss både utmaningar och möjligheter. 

Konsekvenserna av pandemin skapade flera osäkerhetsfaktorer som vi nu måste möta på ett offensivt sätt. 

En stor smittspridningsrisk som vi ständigt måste ta hänsyn till i vår verksamhet, ökade varsel och 

arbetslöshet samt en osäkerhet om den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Detta beaktar vi inte bara 

budgetåret 2021 utan också påföljande år. 

Vi har också fått en påtaglig satsning från staten för kommunernas behov inom välfärdssektorn. För 

Uddevallas del innebär det ytterligare 72 mkr i statsbidrag. Detta tillsammans med en lägre 

kostnadsutveckling, än vi tidigare planerat för, möjliggör en satsning om ytterligare 127 mkr på vår lokala 

välfärd. Det handlar om kvalitetssäkringar och kompetensutveckling främst inom äldreomsorgen men 

också inom sektorerna utbildning och arbetsmarknad. 

Vi ser nu också möjligheter att utveckla och därmed möjliggöra projekten kring ett samlat kulturstråk i 

centrum samt en renovering av Rimnersvallen och det kringliggande idrottsområdet. Detta är viktigt för 

att säkerställa ett aktivt kultur- och idrottsliv i vår kommun. 

 

 

Ingemar Samuelsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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STRATEGISK PLAN 2020-2022 
 

Riktningar 
 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 
I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 

delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till kunskaps-

intensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som stärker centrum-

bildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika transportsystem som 

positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar (Bohusbanan) och vägar.  

Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och företagsutveckling 

skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans  

Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas i 

samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle.  

Verktyg för samverkan kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och 

idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre välfärd, 

rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden  
Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill fortsätta växa. 

Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som möjligt. De 

når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen.  

Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, företagande 

eller anställning. 

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla 

och nya miljöer möts och samspelar  
Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats genom 

sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning.  

Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi värnar, 

vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och kyrka. Arv och 

traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov. 

Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår 

kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra 

samhällsaktörer.  

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential  
Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer och är 

självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan naturskydd, 

vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas.  
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Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd sjöar och 

vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter.  

Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och 

naturreservat.   

Övergripande strategier 
Hållbar utveckling, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, är vägledande för alla beslut. Detta innebär en 

strävan mot för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Sveriges Agenda 2030 till Uddevalla 

kommuns lokala förhållanden.  

Uddevalla kommun skall ha en aktiv roll i arbetet med att nå Klimatmålen för 2030. En hållbar ekolo-

gisk utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med målsättningen att 

Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Praktiskt sker detta genom att minska utsläppen från 

koldioxid och andra växthusgaser och satsa på fossilbränslefria fordon, en övergång till förnybar energi 

samt skapandet av kolsänkor, t.ex. via byggprocesser med ökat inslag av trä i konstruktionerna. Andra 

viktiga åtgärder är tydligare upphandlingsförfarande och klara kravspecifikationer som styr mot de 

politiska målsättningarna tex. ekologiska och lokalodlade livsmedel i kommunernas kök men även 

genom att stimulera en ökad produktion av fossilfri energi. Kommunen anpassas till effekterna av ett 

förändrat klimat genom bland annat byggnation av översvämningsskydd och andra åtgärder som skyddar 

mot ett mer extremt väder. Förutom klimatåtgärder arbetas det även för att komma närmare en cirkulär 

ekonomi.     

Uddevalla kommun har såväl 27 mil kust som unik fjällnatur. Dessa ska vårdas för att bevara natur-

upplevelserna och göra friluftslivet tillgängligt men samtidigt utvecklas för att skapa attraktiva boende-

miljöer och ge förutsättningar för en hållbar turismnäring. För att möjliggöra ett stadigvarande boende 

och skydda den känsliga kustmiljön ska VA-lösningar för kusten fortsätta utvecklas.   

Både hållbar ekologisk och ekonomisk utveckling kräver en upprustad infrastruktur. I kommunen 

utvecklas den t.ex. genom att cykelvägar och kollektivtrafik knyts ihop och utvidgas, likaså pågår arbete 

för en successiv utbyggnad av Bohusbanan med inriktning på dubbelspår mellan Göteborg och 

Uddevalla samt Göteborg och Oslo via Bohusbanan och Svinesund. På samma sätt arbetas det vidare 

med att hitta smidiga lösningar för stadens trafik.  

En hållbar ekonomisk utveckling kräver ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat. Genom att företag 

och individer får ett positivt bemötande av kommunen och får sina ärenden snabbt och rättssäkert 

hanterade skapar kommunen förtroende. Tydlighet och förutsägbarhet, tillsammans med lyhördhet och 

nytänkande, hjälper att skapa en företagsvänlig stad vilket i sin tur lockar fler företag till kommunen.    

Kommunen förvaltar medborgarnas skattepengar för gemensamma ändamål och god ekonomisk hus-

hållning. Varje använd kommunal skattekrona ska syfta till att uppfylla det övergripande politiska målet 

att skapa förutsättningar till en god livskvalitet. Varje möjlighet till rationaliseringar som inte går ut över 

kvalitén ska tas tillvara och med hänsyn till de ekonomiska utmaningar kommunen står inför ska 

resurserna användas med maximal effektivitet. Detta ska ske genom exempelvis utökad digitalisering 

inom alla kommunens verksamhetsområden, ny teknik, effektiv försörjning och användning av lokaler. 

Kommunen ska ha en säkrad kompetensförsörjning som syftar till att skapa en inkluderande och rättvis 

utveckling för alla oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta skapar möjligheter att bättre tillvarata 

organisationens samlade kompetens och upplevas som en attraktiv arbetsgivare där bland annat heltids-

resan, hälsoresan och processerna för färre anställda per chef ges större förutsättningar. Förändringsvilja 
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och modet att pröva och utvärdera nya arbetsmetoder uppmuntras som till exempel 80-90-100 konceptet 

(80% arbetstid 90% lön 100% pension).  

Uddevalla kommuns värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter ska bevaras. 

Även Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke ska utvecklas och stärkas för att synliggöra 

våra besöksmål.  

Den kommunala omsorgen skall i första hand ske med egen personal och ansvar. Kommunens vård och 

omsorg präglas av omtanke, värdighet och integritet, den är god, värdig och skapar ökad livskvalitet.  

Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar samt platser 

som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal 

service såsom förskolor, vård- och omsorgsboende och kollektivtrafik.   

För att uppnå en socialt hållbar utveckling ges kommunens alla invånare, föreningar och näringsliv – i 

tätort såväl som landsbygd – förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning. Det förebyggande 

arbetet ska stärkas och utvecklas med fokus på barns och ungas psykiska ohälsa, den ökande 

droganvändning och ensamhetsproblematiken bland främst äldre. Arbetsmarknads- och integrations-

arbetet ska utvecklas och innebär en ökad samverkan med civilsamhället. Individer ska in i syssel-

sättning, nyanlända och ungdomar ska snabbt lotsas in i arbete, företagande eller utbildning. Bra, jämlika 

och trygga skolor ger studiero och förbättrade studieresultat. 

En socialt hållbar utveckling kräver också att våra invånare känner sig trygga i de offentliga miljöerna. 

Genom ett bättre samarbete mellan kommunen och polisen skapas trygghet på gator och torg. En fortsatt 

utveckling av stadskärnan och andra centrumområden skapar ökad trygghet och trivsel i de offentliga 

miljöerna. Ett starkare och stabilare samhälle skapas om vi tillsammans arbetar för att åstadkomma 

jämställdhet, bejakar allas lika rättigheter och värde samt inser att mångfald är en tillgång.     

Samhällen med mindre ekonomiska och sociala klyftor och med hög social delaktighet har bättre hälsa 

och välmående. Därför är strävan att åstadkomma integration, inkludering och delaktighet. Detta sker 

genom arbetsmarknadsåtgärder och andra socioekonomiska metoder men även genom att stötta kultur-

verksamhet, föreningar samt att stärka samarbetet med den idéburna sektorn som gör att kommunen och 

civilsamhället tillsammans når fler invånare och möjliggör ett aktivt liv.  

Den politiska organisationen ska utformas utifrån behovet att leda kommunen och strävar efter att genom 

ett hållbart och framtidsinriktat ledarskap åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor med öppenhet, respekt och professionalitet som riktmärke. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 2020-2022 

 



8  (73) 

 

 

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 

Sammanfattning  
Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar inför flerårsplanen 2021-2023. Skrivelsen innehåller 

bakgrunden till de ekonomiska förutsättningarna och det resultat som förslaget till flerårsplan innebär.  

Förutsättningarna utgår från den ekonomiska prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

presenterade i augusti. Effekterna av coronapandemin är stora och det råder stor osäkerhet kring vilka 

konsekvenser det kommer medföra för Sveriges ekonomi. Skatteintäkterna kommer att påverkas negativt 

och stora tillskott har föreslagits från regeringen i samband med höstens budgetproposition.   

Den andra förutsättningen är att de behov av kostnadsminskningar som tidigare redovisats har fördelats ut 

på nämnderna. Därmed har hittills fördelats ut 80 mkr för 2020 som ökar till 150 mkr 2021 och 190 mkr 

2022. För 2023 är nivån oförändrad från 2022. 

Den pågående coronapandemin kommer att sätta tydliga avtryck i ekonomin, både i Sverige och i 

omvärlden. I vilken omfattning ekonomin påverkas är näst intill omöjligt att avgöra, men en betydande 

påverkan kommer att ske, förmodligen en lång tid framöver. En stor påverkan är Arbetsförmedlingens 

rapportering av historiskt höga varsel. Framförallt är det koncentrerat till storstadsregionerna men även 

vår region redovisar betydligt högre antal varsel än tidigare. 

SKRs bedömningar av kommunsektorns ekonomi framöver är fortsatt problematisk. För att klara av de 

ökade kostnaderna för en ökande befolkningen och en förändrad demografisk struktur, behöver netto-

kostnaderna minskas. Det bekräftar den bild som beskrivits under flera år och åtgärder har påbörjats och 

måste fortsätta i enlighet med tidigare planer.  

Det beror på att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker till för att finansiera de ökade 

kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb och ökar efterfrågan på 

de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst inom de yngre åldersgrupperna och därefter 

kommer en större ökning av antalet äldre. Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både 

för en ökad kapacitet och för förbättringar av befintliga lokaler. Samtidigt är befolkningsökningen lägre i 

arbetsför ålder, vilket ökar på problematiken då den så kallade försörjningskvoten ökar och mer service 

måste betalas av varje invånare i arbetsför ålder.   

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om de kommande åren, 

så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen. Med dagens information baserat på 

SKRs senaste ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte annorlunda än andra kommuner. 

Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov av att hålla tillbaka kostnadsökningarna 

eller öka intäkterna. En finansiering för de ökade kostnaderna för befolkningsförändringarna och de 

ökade kapitalkostnaderna för investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid.  

Flerårsplan 2021-2023 baseras på oförändrad skattesats om 22,16 kronor. Detaljerna och förändringarna 

för nämnderna framgår under avsnittet ”Nämndernas budget och verksamhet”. 

Effektiviseringsfonden som infördes föregående år har tagits bort och finns inte med i flerårsplanen.  

I föregående flerårsplan presenterades det förändringstryck som krävs för att ge utrymme för ökade 

kostnader. I de kommunbidrag som nu fördelats till nämnderna i förutsättningarna inför 2021-2023 har de 

första tre årens minskningar av kommunbidrag inräknats. Det innebär tekniskt att den största delen av de 

minskade nettokostnaderna har nämndfördelats. Förändringstrycket har därmed minskat jämfört med 

tidigare års beräkningar på grund av att flera effektiviseringsåtgärder arbetats in. Även ökade statsbidrag 
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samt förskjutningar av investeringsprojekt påverkar förändringstrycket. Det nya förändringstrycket som 

illustreras i bilden nedan kommer att ligga till grund för kommande flerårsplaner.  

Kalkylen bygger på kostnader för demografin som täcker förskola, grundskola, gymnasium samt särskilt 

och ordinärt boende inom äldreomsorg är schablonberäknade och ökade kapitalkostnader är uppskattade 

utifrån en investeringsnivå om 330 mkr årligen från 2024. Nivån är högre i nämndernas egen planering 

och det bör observeras att demografin även påverkar verksamheter härutöver. Därför är behovet av att 

minska kostnader snarare underskattad än tvärtom. 

 

 

Nedanstående tabell över utfallet för de finansiella målen och övriga nyckeltal sammanfattar den 

ekonomiska effekten av flerårsplanen. De tre finansiella målen är färgmarkerade och det som är markerat 

med rött uppfyller inte målen. Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av 

fyra år.  

 

 

  

5

51

91

164

199
206 212

238 236

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Plan Plan Plan Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick Utblick

Förändringstryck 
- behov av minskade kostnader eller ökade intäkter i mkr

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Mål
2019 2020 2021 2022 2023

Nettokostnadsandel (%) 99,7 95,3 99,1 98,4 98,1 99,0
Soliditet (%) 12,1 14,1 13,5 13,5 13,3 öka
Egenfinansering (%) 23,0 80,0 29,8 32,7 28,3 30,0
Investeringsnivå (mkr) 525 384 585 655 875
Låneskuld (mkr) 3 504 3 653 4 347 4 866 5 541
Egen låneskuld (mkr) 266 480 868 1 337 1 962
Resultat (mkr) 10 172 34 60 73

Finansiellt mål nås 
Finansiellt mål nås inte
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Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av ekonomin 

 
Oviss kraft i återhämtningen 

SKR pekar på många faktorer som är osäkra med anledning av covid-19, men den samlade bedömningen 

är att botten är nådd och att återhämtningen har påbörjats. Sveriges BNP beräknas öka från årets tredje 

kvartal. 

SKR ser en väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021. Upprevideringarna 

beror på beskattningsutfall och att lönesumman bedöms öka mer i år än enligt förra prognosen, främst på 

grund av permitteringslöner. Utvecklingen 2021 är nedjusterad på grund av mindre ökning av löne-

summan. Höstens budgetproposition innehåller kraftfulla åtgärder för att “återstarta Sverige” samt 

kompensera det vikande skatteunderlaget. För kommunernas del resulterar det främst i kraftigt ökade 

statsbidrag. De generella statsbidragen ökar med 7 miljarder och därutöver tillkommer ett flertal riktade 

statsbidrag. 

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvartalet skulle falla mindre i 

Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången tycks ändå ha varit klart större än vad 

som antogs i den skatteunderlagsprognos som publicerades i våras. Utsikterna för BNP och sysselsättning 

helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras. BNP beräknas falla med 

-4,9 % för helåret 2020, men öka med 1,7 % för helåret 2021. 

Såväl för den svenska konjunkturen, som för det kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är 

den viktigaste bedömningspunkten. SKR kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att 

andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 % och sannolikt hamna över 10 % vid årsskiftet 

2020/2021. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock genuint osäkert; varför 

olika bedömningar av andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer än vanligt. 

Signalerna har tidigare innan utbrottet av covid-19 varit att svensk ekonomi gick mot en lågkonjunktur 

kommande år. Prognoser kring svag BNP tillväxt, vikande sysselsättning, minskad konsumtion och 

osäkerhet i världsmarknadsläget bidrog till detta. Vad utbrottet av covid-19 medför för Sveriges och 

omvärldens ekonomiska utveckling återstår att se men sannolikheten för en kommande lågkonjunktur har 

förstärkts. 

Diagrammet nedan är från tidigare i år, men beskriver vad som händer när de förväntade kostnaderna för 

demografin ställs mot utveckling av sysselsättningen (arbetade timmar)  
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Diagrammet sammanfattar problemet med att få intäkter och kostnader att gå ihop. När ekonomin nu 

övergår till en sämre konjunktur kommer sysselsättningsökningen inte att vara tillräcklig för att klara 

behovsökningarna och ännu mindre några kostnadsökningar utöver vad som följer av befolknings-

utvecklingen. 

 
Bedömning av aktuellt ekonomiskt läge inför 2019-2021 med utblick fram till 2028 

för Uddevalla 
Precis som för kommunsektorn som helhet påverkar utvecklingen Uddevallas ekonomi framöver. Den 

ökade befolkningen och de kostnader som det medför, tillsammans med en skatteintäktsökning som inte 

ökar i samma takt som kostnaderna, ger ett allt tydligare avtryck i kommunens ekonomi och ett växande 

behov av åtgärder för att få ekonomisk balans.  

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

 

 

Några sammanfattande aktuella nyckeltal för perioden 

% 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 1,2  -4,9 1,7 3,8 3,8 

Sysselsättning, timmar -0,3 -5,5 1,6 2,3 1,6 

Relativ arbetslöshet 6,8 8,9 9,3 8,3 8,1 

*Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,6 2,3 2,2 2,3 2,5 

*Konsumentpris, KPIF 1,7 0,5 0,8 1,6 2,0 

Prisindex kommunal vht (PKV) 2,7 1,9 1,8 2,0 2,1 
* 

*Enligt SKRs bedömning augusti. 

  



12  (73) 

 

 

Utgångsläge inför planeringen 
2019 års resultat uppgick till 10 mkr vilket är något bättre jämfört med det budgeterade resultatet om       

3 mkr. Även om negativa ekonomiska händelser har inträffat så är dessa poster i huvudsak av engångs-

karaktär och nämndernas underskottsprognos i början av året har vänts till ett överskott. Det innebär att 

nämnderna går in med balans i budgeten inför 2020.  

Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande flerårsplan för 2020-2022. Planen är 

antagen i juni 2019. Efter det har förutsättningarna förändrats drastiskt under våren 2020. Grund-

förutsättningarna med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna för både de yngre och äldre i 

kombination med en svag tillvägt i befolkningen i arbetsför ålder kvarstår. Flerårsplanen 2020-2022 har 

ett tydligt fokus på att åstadkomma reduceringar i kostnader som tar kraft och resurser och genomföra. 

Det är därför viktigt att rikta resurserna för organisationen att genomföra de förändringar som krävs. 

Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat sedan mitten av 2008 och har gått från en årstakt på 25 mkr 

till 72 mkr i dagsläget. Ökningstakten stabiliserades under några år fram till och med hösten 2017 och 

därefter har en kontinuerlig ökning skett. Den centralt budgeterade posten för försörjningsstöd har 

tidigare uppgått till 14 mkr, och i förutsättningarna har en höjning skett till 40 mkr för 2021-2023. 

Sammantaget finns 74 mkr upptaget i förutsättningarna. Dock pekar den senaste prognosen på kostnader 

närmare 82 mkr vilket ger behov av ännu större höjning.   

Arbetsmarknaden 
Arbetsförmedlingens statistik till och med juli 2020 visar att arbetslösheten ökar för varje månad sedan 

pandemins start. I juli låg den totala arbetslösheten i Uddevalla på 10,1 %, vilket är högre än riket (9,2%). 

Arbetslösheten är fortsatt högre för män (10,6 %) än för kvinnor (9,4 %).  

 

I en lågkonjunktur drabbas personer med svagare anknytning till arbetsmarknaden hårdare än övriga. 

Redan innan pandemin sågs att antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, 

och därmed riskerar att gå in i en långtidsarbetslöshet, fortsätter att öka i riket. Det handlar framför allt 

om personer som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 55 år 

eller äldre.  

Även ungdomar 18-24 år är särskilt utsatta i en lågkonjunktur på grund av deras svagare anknytning till 

arbetsmarknaden och under pandemin har arbetslösheten ökat särskilt snabbt bland just ungdomar. I juli 

låg ungdomsarbetslösheten på 13,8 % i Uddevalla vilket är högre än riket (13,4 %) och en ökning med  
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6,4 % jämfört med juli 2019. Bland ungdomar är skillnaden mellan könen större (män 15,7 % och 

kvinnor 11,6 %), men ökningen är nästan lika stor för båda könen. 

 

Varslen under pandemin har framförallt drabbat personer som arbetar inom hotell och restaurang, 

bemanning samt besöksnäring. De har hittills framförallt varit koncentrerade till storstadsregionerna även 

om övriga län också sett en stor ökning. Arbetsförmedlingen har ingen möjlighet att redovisa varsel 

kommunvis, men vi ser en hög nivå av varsel i Västra Götalands län. 

 

Invånarantal och befolkningsprognos 
31 december 2019 hade Uddevalla kommun 56 703 folkbokförda invånare. Under 2019 ökade 

befolkningen med 444 personer, vilket är en mindre ökning jämfört med 2018 då befolkningsökningen 

uppgick till närmare 500 personer. Den största delen av befolkningsökningen kan förklaras av ett positivt 

flyttnetto om 333 personer. Uddevalla har ett positivt flyttnetto gentemot det egna länet samt utlandet, 

men ett negativt flyttnetto gentemot övriga Sverige. Under 2019 föddes det 654 barn och 574 kommun-

invånare avled, vilket skapar ett födelseöverskott på 80 personer.  

Under första halvåret 2020 har befolkningen ökat med knappt 180 personer. 

Kommunens prognoser indikerar att befolkningstillväxten kommer att fortsätta under överskådlig framtid. 

Befolkningstillväxten väntas i första hand komma från ett positivt flyttnetto, men även antalet födslar 

väntas öka då de stora kullarna som föddes i början av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern och därmed når 

de åldrar i vilka många får barn.  

 

Demografiska förändringar 
Samtliga beräkningar i förutsättningarna är gjorda utifrån den befolkningsprognos som gjordes 2020. 

Efter en rad åtgärder och överenskommelser i Sverige och EU har antalet asylsökande och nyanlända med 

uppehållstillstånd i Sverige stabiliserats på en lägre nivå jämfört med våren 2016. Migrationsverkets 

prognos är att det lägre antalet nyanlända med uppehållstillstånd kommer att hålla i sig kommande år. 
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Diagrammet nedan visar Uddevalla kommuns egen prognos över antalet nyanlända med uppehålls-

tillstånd i kommunen som baserar sig på migrationsverkets prognos samt en bedömning av kommunens 

andel av mottagande de senaste åren. Det totala mottagandet förväntas bli cirka 130 personer 2020, cirka 

115 personer 2021 och cirka 120 personer 2022. 

 

Källa: Migrationsverket och Uddevalla kommuns egen prognos 

Diagrammet nedan visar tydligt den kraftiga befolkningsökningen som skedde i slutet av 2015, hela 2016 

och till viss del även 2017. Under 2018 och 2019 var befolkningsökningen mer i nivå med tiden före 

denna period och prognosen visar på en mer stabil utveckling de närmsta åren. Under åren 2021-2022 

väntas många nybyggda bostäder stå färdiga för inflyttning, vilket väntas ge en större befolkningsökning 

dessa år. 

 

Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning. Faktisk årlig befolkningsökning visas mellan 2000-

2019 samt prognosticerad årlig befolkningsökning mellan 2020-2029. 
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Jämfört med 2019 blir antalet invånare i Uddevalla kommun fler i så gott som alla åldrar. Det är i stort 

sett bara i intervallet 20-64 år antalet invånare i vissa åldrar spås bli lägre 2029 jämfört med 2019. 

 
Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2019, jämfört med prognos för 

2029. 

 

Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och hur 

denna utvecklas från 2009 till 2029. Alla åldersgrupper väntas öka i antal mellan 2009-2029, men 

sammansättningen ändras något. Andelen barn och unga samt äldre ökar något medan andelen som är 

mellan 20-64 år minskar. Detta är utmanande för kommunen på flera sätt. Andelen av befolkningen som 

är i behov av kommunal verksamhet och resurser ökar, medan den andel som genererar skatteintäkter 

minskar. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resursfördelning som ska ske. De 

demografiska förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom kommunen. Ibland kan dessa 

vara inom samma nämnds område men även omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt.  

 
Diagrammet visar antal och andel invånare i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk befolkning för 2009, 2014 

och 2019 och prognos för 2024 och 2029. 
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Ökning av antalet invånare i åldersgrupper, 2019–2024, enligt befolkningsprognos 2020 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

0 659 2 6 11 15 30 

1-5 3 427 7 40 46 38 64 

6-15 6 893 90 206 307 371 443 

16-19 2 533 56 94 197 256 277 

20-64 31 260 118 291 491 680 881 

65-79 8 507 70 209 283 312 334 

80-84 1 735 5 20 64 130 219 

85-w 1 689 25 30 55 72 96 

Summa 56 703 373 896 1 455 1 874 2 344 

Prognostiserad ackumulerad folkmängdsutveckling från startåret 2019.  

Som underlag till resursfördelningen har beräkningar gjorts för att synliggöra de demografiska kostnader 

som uppstår på grund av den ökande befolkningen. I dagsläget sker beräkningar för verksamheterna 

förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium samt äldreomsorg avseende särskilt boende och ordinärt 

boende och beloppen framgår av bilaga 1. Kostnaderna beräknas som ett genomsnittligt belopp per 

invånare i respektive åldersgrupp som förväntas erhålla service från nämnden. Det bör observeras att 

demografin kan påverka ytterligare verksamheter härutöver. 

 

God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen anges att det ska finnas mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som 

verksamhet. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kan också beskrivas som att varje 

generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms 

också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Kommunen har god ekonomisk hushållning när riktningar, verksamhetsmässiga mått och finansiella mål i 

strategisk plan med kommunfullmäktiges styrkort visar god måluppfyllelse. Fr om 2020 krävs att mål och 

riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning formuleras för den kommunala koncernen och 

kommunen. 
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FINANSIELLA MÅL 2019-2022  
En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast en 

miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi, även 

om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis 

prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt styrprinciperna ska de 

finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och 

budget.  Följande finansiella mål gäller för perioden 2019-2022. För 2023 antas samma nivåer tills vidare. 

• Nettokostnadsandel inkl. finansnetto 

• Soliditet inklusive pensionsskuld 

• Egenfinansiering av investeringar 
 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående finansiella mål ger följande effekter på resultat och investeringar: 

Mkr 2020 2021 2022 2023 

Resultat (1 % av skatter och bidrag) 37 37 38 40 

Maximal investeringsnivå 572 591 645 716 

 

För att få en långsiktighet i målen och inte vara beroende av tillfälliga händelser och avvikelser så 

kommer utfallet av målen att mätas som ett genomsnitt av innevarande år och tre år tillbaka. 

 

Ekonomiskt resultat av beräknade kommunbidrag enligt bifogad 

driftsredovisning 
Nedan följer de effekter som förslaget till flerårsplan får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Det kan 

konstateras att del av de finansiella målen uppnås för perioden 2021-2023 tack vare omfattande åtgärder 

som beräknas leda till minskade nettokostnader. För samtliga år ska detta ses som mycket indikativt då 

det är för tidigt att skarpt bedöma skatteintäkterna pga. rådande coronapandemi. De tillskott som staten 

lovat tillskjuta hittills är med i denna beräkning. 

Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år. Följande tabell visar 

utvecklingen över planeringsperioden och åren därefter. 

 

Bokslut Prognos Plan Plan Plan Utblick Utblick Mål
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nettokostnadsandel (%) 99,7% 95,3% 99,1% 98,4% 98,1% 97,9% 98,0% 99,0
Soliditet (%) 12,1% 14,1% 13,5% 13,5% 13,3% 14,4% 15,4% öka
Egenfinansering (%) 23,0% 80,0% 29,8% 32,7% 28,3% 82,8% 85,6% 30,0
Investeringsnivå (mkr) 525 384 584 655 875 330 330
Låneskuld (mkr) 3 504 3 653 4 347 4 866 5 541 5 646 5 741
Egen låneskuld (mkr) 266 480 868 1 337 1 962 2 017 2 062
Resultat (mkr) 10 172 34 60 73 84 86
Finansiellt mål nås 
Finansiellt mål nås inte

Finansiella mål enligt strategisk plan 2019 2020 2021 2022 

Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av 

skatter och bidrag 

99,0 99,0 99,0 99,0 

Soliditet % Öka Öka Öka Öka 

Egenfinansiering av investeringar % 30 30 30 30 
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Kostnader och intäkter 
 

Pris- och löneutveckling 
Arbetsmarknadsläget innebär en högst osäker löneökningstakt för de kommande åren. Den finansiella 

beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget för 

skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på de 

faktiska löneökningarna genom de kommande avtalsförhandlingarna. Reserven bygger på att arbetsgivar-

avgifterna är oförändrade. En något minskad kommunalt finansierad löneökningstakt medan inflationen 

pendlar runt 2 %. 

 

 

 

 

 

Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande 

perioden (ackumulerade belopp): 

Mkr 2021 2022 2023 

Lönereserv 127 190 259 

Prisreserv (varor och tjänster) 13 27 41 

Summa 140 217 300 

Ändring jämfört med gällande plan 31 65 - 

 

Pensionskostnader 
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden ska en utjämning av de 

framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. Resultatet av 

denna strategi har inneburit att utbetalningarna från ansvarsförbindelsen inte ökar särskilt mycket och 

ökningen i nedanstående tabell är helt föranledd av intjänandet av ny pension till de anställda. 

Under året har kommunen bytt administratörsbolag. Osäkerheten i bedömningen av utfallet är mycket stor 

på grund av den komplexa konstruktionen av pensionsförmåner för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, 

vilken är en grupp som ökar i organisationen. Orsaken till kostnadsvariationen hänförs till uppskattningen 

av premierna som varierar över tid. 

 

Mkr 2020 2021 2022 2023 

Pensionskostnader (brutto) 232 210 225 216 

 

Taxor och avgifter 
Förändring av taxor och avgifter från 2020 till 2021 ska vara begränsad och en höjning bör maximalt 

uppgå till kommunens kostnadsutveckling så som den redovisas i flerårsplanen 2021 - 2023. Kostnads-

utvecklingen utgörs av en sammanvägning av indexen för löneökningstakt och prisutveckling som 

framgår i avsnittet ”Pris- och löneutveckling” i flerårsplanen. Utifrån kommunens övergripande kostnads-

% 2021 2022 2023 

Löneökningstakt  2,2 2,3 2,5 

Löneökningstakt gällande plan 3,2 3,3 - 

 

 

 

Prisutveckling 1,8 1,9 2,0 

Prisutveckling gällande plan 1,8 2,0 - 
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struktur med 2/3 personalkostnader och 1/3 övriga kostnader är det sammanvägda indexet för 2021 

beräknat till 2,6 %.  Förändringar av taxor och avgifter utöver denna uppräkning ska särskilt redovisas 

och motiveras. Ovanstående gäller samtliga taxor och avgifter oavsett vilken nivå i organisationen som 

beslutar om ev. förändringar. För interna avgifter gäller motsvarande begränsningar för personal- och 

övriga kostnader vid den interna prissättningen. 

Nettokostnadsandel 
Nettokostnadsandelen visar hur stor del av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning som 

används för verksamhetens nettokostnader och finansnetto. Målet i strategiska planen 2019-2022 är max 

99,0 %, vilket innebär att resterande 1,0 % avser minsta nödvändiga överskott för bl.a. egenfinansiering 

av investeringar. Varje procentenhet motsvarar ca 37 mkr.  

I förutsättningarna till denna flerårsplan uppnås målet enligt nivån i nuvarande strategiska plan för åren 

2022-2023. 

 

 

 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2020 års nivå om 22,16 

kronor.  

Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen grupp 

med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen. 

Skillnaden i skattesats har som mest varit 55 öre och som minst 13 öre (2013). För 2020 uppgår den till 

38 öre. 

 

Skattesatsens utveckling i jämförelse med Västra Götaland 

 

 

 

% Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Nettokostnadsandel  99,7 95,3 99,1 98,4 98,1 
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Skatteintäkterna har beräknats utifrån senaste skatteprognos från SKR i augusti, samt de tillskott i 

generella statsbidrag som utlovats i höstens budgetproposition. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas öka under perioden med 14 % i förhållande 

till bokslut 2019.  I ovanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter, 

inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. I intäkterna ingår de s.k. välfärds-

miljarderna som gått från riktade bidrag för den ökande flyktingströmmen till ett permanentat tillskott till 

kommunerna. Skatteintäktsberäkningen har använt en förväntad befolkning som utvecklas i enlighet med 

kommunens befolkningsprognos i juni 2020. 

Utöver de generella statsbidragen finns ett antal riktade statsbidrag för olika ändamål. Det är respektive 

nämnds ansvar att bevaka och ansöka om de riktade statsbidrag som finns tillgängliga för nämndens 

verksamhet.  

Finansnetto 
Målet med kommunkoncernens finansverksamhet är att långsiktigt optimera kommunkoncernens 

finansnetto med beaktande av risk och med en god intern kontroll. 

Finansnettot budgeteras till +8 mkr för 2021, vilket är 2 mkr lägre än prognosen för 2020. För 2022 

beräknas finansnettot till +1 mkr och för 2023 till -2 mkr. De höga investeringsnivåerna, som inte kan 

finansieras med egna medel, ger en ökad låneskuld vilket medför högre finansiella kostnader på sikt. 

Investeringar 
Investeringsnivån är ekonomiskt styrd av de finansiella målen soliditet och egenfinansiering av 

investeringar. Målet för egenfinansiering är i den strategiska planen 2019-2022 minst 30 %. 

Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa 

investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär en 

ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. En yttre begränsning på längre sikt är 

också tillgång till kapital till rimliga räntekostnader. 

Följande tabell visar att de nivåer som finns med i beräkningarna i förslag till flerårsplan.  

 Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Skatt, utjämning och bidrag, mkr 3 484 3 692 3 738 3 827 3 963 

Förändring %  6,0% 1,3% 2,4% 3,6% 

Ackumulerad förändring %  106,0% 107,3% 109,8% 113,7% 

Ändring jämfört med gällande plan, mkr  +78 +124 -24  

 Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Investeringsnivå 525 384 585 655 875 

Resultat och avskrivningar 120 307 174 214 248 

Självfinansieringsgrad % 23 % 80 % 30 % 33 % 28 % 

Investeringsnivå enligt finansiellt mål 30 %  572 591 645 716 

Avvikelse mot mål 30 % i mkr  188 6 -10 -159 
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Investeringsnivån överstiger det finansiella målet för 2022 och 2023 i planeringsperioden. 

Observera att värdena är för det enskilda året och inte för ett genomsnitt av fyra år.  

I investeringsplanen ingår flera stora objekt, bl.a. kan nämnas nya brandstationer i Uddevalla och 

Ljungskile, ombyggnad Ramnerödskolan, flera nya skolor och förskolor, gruppbostäder LSS, nytt badhus, 

upprustning av centrum samt åtgärder för översvämningsskydd. För detaljera lista se ”Kommunens 

investeringar 2021-2030”. 

Kapitalkostnaderna för kommande investeringar är inte till fullo kompenserade i nämndernas 

kommunbidrag. Nämnderna kommer därför att tillföras ytterligare kommunbidrag när respektive 

investeringsobjekt är färdigställt, för de kapitalkostnader som inte kan klaras i befintligt kommunbidrag. 

En central post har avsatts för utökade kapitalkostnader. 

Lokalförsörjningsplan och genomförandeplan 
Lokalförsörjningsplan för 2020-2030 och genomförandeplan för kommunal bostadsutbyggnad för 2021-

2023 har tidigare godkänts som underlag till planeringsförutsättningarna. Planerna har utgjort underlag 

för nämndernas investeringsbudget för 2021-2023. 

 

Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna medel. Målet i 

strategiska planen 2019-2022 är att soliditeten ska öka. Soliditeten för 2021-2023 kommer istället att 

minska, främst på grund av höga investeringsnivåer.  

 

Skulder och räntor 
 

Upplåning  
 

 

Som framgår av tabellen ökar låneskulden med ca 2 000 mkr under perioden 2019-2023. Kommunens 

andel av detta är ca 1 700 mkr då investeringarna framåt är omfattande. Resterande avser bolagens 

upplåning som preliminärt antas öka med ca 300 mkr i planen.  

 

För närvarande är låneskulden i allt väsentligt vidareutlånad till bolagen och stiftelserna, vilket 

tillsammans med utdelning från Kommuninvest, medförde ett positivt finansnetto för 2019. Kommunens 

ökande låneskuld enligt plan innebär ett minskande positivt finansnetto.  

% Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Soliditet inkl. pensionsskuld 12,1 14,1 13,5 13,5 13,3 

 Bokslut 

2019 

Prognos 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Plan 

2023 

Total låneskuld 3 504 3 653 4 347 4 866 5 541 

Varav vidareutlåning till bolag och 

stiftelser 

3 238 3 173 3 479  3 529 3 579 

Varav kommunens egen låneskuld 266 480 868 1 337 1 962 
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Externränta 
Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 1,25 % för 2021-2023 vilket är väsentligt lägre än 

tidigare flerårsplaner. Det faktiska utfallet för 2019 blev 1,57 %. 

Internränta 
För 2021 sänks internräntan från 1,5 % till 1,25 %.  Detta är ungefär i linje med kommunens 

genomsnittliga räntekostnad och helt i enlighet med Sveriges kommuner och regioners rekommendation.  

 

Finansiell profil (KFI) 
Sammanställningen är baserad på Kommunforskning i Västsveriges (KFi) finansiella profil för Uddevalla 

för 2017–2019.  Denna jämför hur Uddevalla ligger till med Västra Götalands och Hallands 55 

kommuner för åtta finansiella nyckeltal. Mätningen visas med en rankingplacering där 1 är det starkaste 

resultatet och 55 är det svagaste. 

Uddevalla har på totalen försämrat sin placering 2019 med sju steg jämfört med 2018, från plats 32 till 

39.  

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 Trend 

Resultat före extraordinära poster  21 33 33 45 ↓ 

Skattefinansieringsgrad av  

Investeringar 

10 11 9 30 ↓ 

Soliditet 39 40 43 45 ↓ 

Kassalikviditet 46 40 49 54 ↓ 

Finansiella nettotillgångar 21 22 23 23 → 

Skattesats 44 44 43 43 → 

Budgetföljsamhet 19 27 29 37 ↓ 

Resultat före extraordinära poster, 

snitt 3 år 

19 23 24 36 ↓ 

Snitt 27 30 32 39  

 

I rankingsammanställningen framgår att Uddevalla försämrat resultatet för sex nyckeltal och två är 

oförändrade, inget nyckeltal har förbättrats. Det nyckeltal som försämrats mest är ”Skattefinansierings-

grad av investeringar”. Kommunens låga resultatnivå 2019 är den enskilt största orsaken till 

försämringarna av nyckeltalen. 

Skattesatsen och soliditeten är två viktiga nyckeltal i sammanhanget som kräver långsiktiga åtgärder för 

att påtagligt förändra. Kassalikviditetens resultat tillskrivs inte samma tyngd då det är en följd av 

kommunens strategi om att kunna använda kommunkoncernen för att ha så låg egen likviditet som 

möjligt. 

Rankingplaceringen visar att Uddevalla ligger under genomsnittet i Västra Götaland och Halland. I den 

övergripande bilden hamnar Uddevalla i den grupp av kommuner som har ”Varken starkt eller svagt 

resultat” (genomsnitt 2017 – 2019) och ”Varken stark eller svag finansiell ställning” (soliditet 2019 inkl. 

pensionsskulden mellan 0 – 20 %).  
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Kommunforskning i Väst sammanfattar att Uddevalla har ett lite ansträngt ekonomiskt läge. Resultat-

nivån bör förbättras till runt 2 % i förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 

framtida utmaningar. Detta kommer också stärka kommunens balansräkning och ge utrymme för att 

skattefinansiera framtida investeringar och på så sätt slippa en alltför ökad skuldsättning. Det är av största 

vikt att kommunen, om man har möjlighet, behåller sitt finansiella utrymme, eftersom de närmaste åren 

förväntas bli tuffa. 

Profilen görs även för hela kommunkoncernen. För Uddevallas del neutraliseras effekten av vår 

koncernbank och blir mer rättvisande. Resultatet är att koncernen är närmare genomsnittet för gruppen 

jämfört med kommunens och koncernens profilbild är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. 

 

 

 

Ekonomisk utmaning på längre sikt bortom planeringsperioden! 
Utmaningarna är störst under den kommande treårsperioden men fortsätter även åren därefter dock i 

något lägre takt. Befolkningsutvecklingen föranleder att den stora utmaningen fram till 2040 är att klara 

de ökade kostnaderna både för en åldrande befolkning och ökningen i de yngre åldrarna. Det kommer att 

leda till en högre kostnadsutveckling för de demografiska förändringarna än vad som hittills varit fallet. 

En uppväxling har redan skett och det kommer att fortsätta framöver. De ökande kapitalkostnaderna för 

investeringarna är också en orsak till högre kostnadsutveckling. Det ser ut att bli mycket svårt att möta 

detta med den normala tillväxten utan kräver förändringar i skatteuttag alternativt nya sätt att ge service 

som leder till lägre kostnadsutveckling, förmodligen en kombination av dem.  
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Känslighetsanalys 
Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de effekter 

som händelserna har: 

Händelse 

Årseffekt 2021, 

mkr 

Löneförändring med 1 %-enhet +-   29 

Förändring av antalet anställda med 100 +-   46 

Inflationsförändring med 1 %-enhet  +-     8 

Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) +-   30 

Förändrad kommunalskatt med 1 kr  +- 120 

Förändrad kommunalskatt med 10 öre  +-   12 

Förändrat nettokostnadsmål med 1% -enhet +-   37 

Genomsnittlig ränta med 1%-enhet                       +-     9 

Ändrad befolkning med 100 personer -  skatt och 

inkomstutjämning 
+-    5* 

* exkl. effekter på kommunal service  

2114

406

636

1888

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Utgifter Finansiering

Varför ökar låneskulden? (mkr) 2021-2023 

Upplåning

Resultat o avskrivningar

Utlåning bolag

Investeringar

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nettokostnadsandel (%)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Egenfinansering (%)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Låneskuld (mkr)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Egen låneskuld (mkr)

0%

5%

10%

15%

20%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Soliditet (%)

0

50

100

150

200

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Resultat (mkr)



25  (73) 

 

 

RESULTAT-, BALANS- OCH KASSAFLÖDESBUDGET  
 

 

RESULTATBUDGET
mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2019 2020 2021 2022 2023
Verksamhetens intäkter 900 930 904 911 920

Verksamhetens kostnader -4 211 -4 326 -4 476 -4 524 -4 634

Avskrivningar -110 -135 -140 -155 -174

Jämförelsestörande poster -69 1 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 490 -3 530 -3 712 -3 768 -3 888

Skatteintäkter 2 675 2 695 2 719 2 825 2 936

Generella statsbidrag och utjämning 809 997 1 019 1 002 1 027

VERKSAMHETENS RESULTAT -6 162 26 59 75

Finansiella intäkter 69 65 64 63 67

Finansiella kostnader -53 -55 -56 -62 -69

ÅRETS RESULTAT 10 172 34 60 73

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 99,7% 95,3% 99,1% 98,4% 98,1%

Finansnettots andel av skatter och bidrag 0,5% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%

Resultat i % av skatter och bidrag 0,3% 4,7% 0,9% 1,6% 1,9%

BALANSBUDGET
mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan

2019 2020 2021 2022 2023
Anläggningstillgångar 5 762 5 938 6 689 7 239 7 989

- varav långfristiga fordringar 3 238 3 173 3 479 3 529 3 579

Bidrag till statlig infrastruktur 8 8 8 8

Omsättningstillgångar 300 408 398 398 398

- varav kassa, bank och korta placeringar 26 82 82 82 82

SUMMA TILLGÅNGAR 6 062 6 354 7 095 7 645 8 395

Eget kapital 1 694 1 866 1 900 1 960 2 033

- varav årets resultat 10 172 34 60 73

Avsättningar 97 85 89 61 63

- varav pensionsskuld 45 35 34 36 38

Skulder 4 271 4 403 5 105 5 624 6 299

- varav långfristiga lån 3 504 3 653 4 347 4 866 5 541

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 6 062 6 354 7 095 7 645 8 395

Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen 266 480 868 1 337 1 962

Soliditet inkl pensionsskuld 12,1% 14,1% 13,5% 13,5% 13,3%

KASSAFLÖDESBUDGET

mkr Bokslut Prognos Plan Plan Plan
2019 2020 2021 2022 2023

Finansieringsbehov

Investeringar -525 -384 -585 -655 -875

Försäljning 0 0 0 0 0

Summa investeringar -525 -384 -585 -655 -875

Finansiering

Från den löpande verksamheten 234 226 195 186 250

Utlåning (-) / amortering (+) -85 0 -306 -50 -50

Utbetalning av övriga avsättningar 0 0 0 0 0

Upplåning (+) / amortering (-) 301 149 695 519 675

Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfr skulder 0 0 0 0 0

Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel 75 -56 0 0 0

Summa finansiering 525 319 584 655 875

Egenfinansiering investeringar 23,0% 80,0% 29,8% 32,7% 28,3%
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DRIFTSBUDGET 
 

 

  

Löpande pris

Bokslut Prognos Plan Plan Plan

Nämnd/Styrelse 2019 2020 2021 2022 2023
Kommunfullmäktige och revision -10,2 -11,0 -11,8 -11,8 -11,8

Kommunstyrelse -236,5 -291,7 -292,6 -283,8 -281,4

KS Försörjningsstöd -43,0 -74,0 -74,0 -74,0

Barn och utbildningsnämnd -1 474,0 -1 480,2 -1 537,8 -1 515,7 -1 523,3

Socialnämnd -1 405,6 -1 371,8 -1 384,7 -1 386,6 -1 395,8
Samhällsbyggnadsnämnd -118,4 -104,4 -110,4 -107,4 -107,4

Kultur- och fritidsnämnd -140,0 -143,8 -146,3 -142,7 -142,7

Valnämnden -1,3 -0,1 -0,1 -1,6 -0,1

Driftreserv för nytt badhus 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Utökad ersättning kapitalkostnader invest. 0,0 -24,6 -10,1 -32,5 -56,7

Centrala upphandlingseffekter 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0

Nämndernas över/underskott 0,0 70,2

Summa nämnder/styrelser -3 386,0 -3 429,4 -3 587,8 -3 569,1 -3 606,2

Övriga ej fördelade poster *** -132,6 -131,4 -151,2 -232,2 -320,2

Eliminering internt finansnetto 28,2 31,0 26,9 33,5 38,6

Verksamhetens nettokostnad -3 490,4 -3 529,8 -3 712,1 -3 767,8 -3 887,8

Skatteintäkter 2 675,3 2 694,5 2 719,0 2 825,0 2 936,0

Generella statsbidrag och utjämning 808,7 997,2 1 019,0 1 002,0 1 027,0

Verksamhetens resultat -6,4 161,9 25,9 59,2 75,2

Finansiella intäkter 69,3 65,1 64,1 62,9 67,4

Finansiella kostnader -53,4 -55,3 -55,8 -62,4 -69,2

Resultat efter finansiella poster 9,5 171,7 34,2 59,7 73,4

ÅRETS RESULTAT 9,5 171,7 34,2 59,7 73,4

Specifikation ej fördelade poster:
Arbetsgivaravgifter 8,7 10,5 4,0 4,0 4,0

Avtalsförsäkringar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensioner -113,0 -70,0 -57,8 -61,8 -66,8

Pris och lönereserv 0,0 -59,0 -91,8 -168,8 -251,8

Riktade statsbidrag tillskott 0,0 0,0 -5,6 -5,6 -5,6

Övriga poster -28,5 -12,9

Summa ej fördelade poster -132,6 -131,4 -151,2 -232,2 -320,2
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NÄMNDERNAS BUDGET OCH VERKSAMHET 
 

Belopp i miljoner kronor (mkr).   

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunbidragsförändring 

Kommunfullmäktiges kommunbidrag utökas med 0,5 mkr för 2021-2023 avseende digitalisering och 

möteslokaler. 

Verksamhetsbeskrivning 
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter och ersättare, 

lokalhyra, webb-sändningar, annonskostnader, nyårsmottagning på rådhuset. I budgeten ingår även 

kostnader för kommunala rådet för äldre, kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning, 

demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige. Nya ungdomsfullmäktige har startat under 2020 och 

beräknas ha 6 sammanträden under 2021. Det avsätts budgetmedel för införande av ett närvaro- och 

voteringssystem. Systemet ska upphandlas under år 2021 och vara i drift från och med år 2022. 

Kostnaden för det nya systemet inryms inom kommunfullmäktiges utökade budgetram på 0,5 mkr. 

Dessutom förväntas ökade lokalkostnader för kommunfullmäktiges sammanträden med anledning av 

Covid-19.  
 

Kommunens revisorer 
Budgeten för kommunens revisorer omfattar kostnader för sakkunnigt biträde beträffande administration 

och arvoden och ersättningar till de förtroendevalda revisorerna, samt utbildning och utveckling. Den 

största kostnaden avser konsulttjänster vad beträffar grundläggande och fördjupad granskning. 

Revisorerna sammanträder en gång per månad, med undantag för juli månad. Utöver detta genomförs 

även dialogmöten med uppdragsgivare (kommunfullmäktige) och de nämnder som revisorerna är utsedda 

till att granska. Dess utöver tjänstgör även de kommunala revisorerna som lekmannarevisorer i de 

kommunala bolagen, samt ett antal stiftelser och föreningar som ingår i det samlade kommunala 

revisionsuppdraget.  

 

Överförmyndaren 
Överförmyndarens budget består främst av arvoden samt omkostnader för överförmyndarkontoret. 

Arvodenas storlek beror på andelen som kommunen ska betala utifrån det regelverk som är antaget och 

här görs en uppskattning utifrån tidigare år. Under året har en jämförelse vad gäller arvodesnivåer skett. 

Överförmyndaren kan konstatera att Uddevalla kommuns nivåer ligger på en nivå som innebär att några 

sänkningar inte är aktuella. En sänkning skulle innebära svårigheter att rekrytera ställföreträdare. 

Kostnaden för överförmyndarkontoret har ökat, bland annat en följd av ökade kostnader för lokaler och 

personal. Det har gjorts en jämförelse vad gäller personaltätheten för överförmyndarkontoret. 

Samverkande överförmyndare har en personaltäthet som är lägre jämfört med riket. 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 11,0    -  

2021  0,5 11,5  - 

2022  0,5 11,5  - 

2023  0,5 11,5  - 
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Vänortskommittén 
Vänortskommitténs budget omfattar kostnader för ungdomsutbyte, övrig kontaktverksamhet samt 

arvoden till ledamöter. 2021 kommer det att vara vänortskonferens i Loimaa. Konferensen utgörs av 3 

delar, politiker/tjänstemannakonferens, ungdomsläger och ett kulturprojekt med deltagare från alla 

nordiska länder. Budgetramen behöver utökas för medel till bidrag för föreningars vänortsutbyten. Under 

2020 fick vänortsutbytet för eleverna ställas in på grund av Covid 19. För 2021 planeras ungdomsutbyte 

med Japan och Norden. Enligt planen är det vänortskonferens i Skien 2022. Under 2023 är Uddevalla 

kommun värd för ett vänortsmöte. 
 

Ekonomisk översikt 

mkr 
Budget 

2020 

Budget 

 fast pris  

2021 

Budget 

 löpande pris  

2021 

Plan 

 2022 

Plan  

2023 

Kommunbidrag 11,0 11,5 11,8 11,8 11,8 

Investeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Budget per verksamhetsområde 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunfullmäktige 0,0 3,0 3,0 

Kommunens revisorer 0,0 2,1 2,1 

Överförmyndaren 0,0 6,2 6,2 

Vänortskommittén 0,0 0,5 0,5 

Summa 0,0 11,8 11,8 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Kommunstyrelsens kommunbidrag ökar med +82,0 mkr för 2021, +73,2 mkr för 2022 och +70,8 mkr för 

2023.  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020* 277,7    25,4 

2021     82,0 359,7  50,6 

2022  73,2 350,9  94,2 

2023  70,8 348,5  47,8 
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I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår 74,0 mkr för utbetalningar av försörjningsstöd. Den tidigare 

försörjningsstödsreserven under kommunfullmäktige är borttagen. Över- eller underskott rapporteras 

särskilt i kommunstyrelsens uppföljning och årsbokslut.  

I kommunstyrelsens kommunbidrag ingår 5,0 mkr för sociala investeringsmedel och Idéburet Offentligt 

Partnerskap/IOP. De sociala investeringsmedlen fördelas till nämnd efter att projekten har godkänts av 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens kommunbidrag utökas med +13,4 mkr avseende handläggare försörjningsstöd, +5,0 

mkr arbetsmarknadsåtgärder, +10,0 mkr för stadsutvecklingsprojektet inklusive översvämningsåtgärder, 

+2,5 mkr samordning av digitaliseringsåtgärder samt +1,0 mkr för trygghetsskapande åtgärder.  

Därutöver tillförs kommunbidrag för upphandling av nytt HR-system +5,4 mkr för 2021, +2,7 mkr för 

2022 och +0,3 mkr för 2023. 

Det utökade kommunbidraget för stadsutvecklingsprojektet avs. översvämningsåtgärder överförs till 

samhällsbyggnadsnämnden efter hand som åtgärderna och insatserna genomförs. 

Projektmedel för områdesplan Bäveån minskar med -2,7 mkr för 2021 och -6,1 mkr för 2022 då det 

upphör helt. Det tidigare tillskottet 2020 om validering/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgs-

området upphör. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• Att förstärka och skapa en tydligare organisation för säkerhetsarbetet. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och biträder kommunstyrelsen i bl.a. 

arbetsmarknads- och integrationsfrågor, tillväxtarbete, näringslivsutveckling, samhällsplanering ekonomi 

och juridik/administration. Förvaltningen samordnar också kommunens folkhälsoutveckling, är 

arbetsgivarföreträdare och arbetar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare samt har det 

övergripande ansvaret för kommunikationsarbetet i kommunen såväl internt som externt. Sedan år 2020 

ansvarar kommunstyrelsen för handläggningen av försörjningsstöd. Inom ramen för kommunstyrelsen 

politisk styrning ingår budgetposter för medfinansiering, medlemsavgifter, sponsring m.m. 
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Arbetsmarknadsavdelningen ansvarar för arbetet med övergripande arbetsmarknadsfrågor och har 

det samordnande ansvaret för integrationsfrågor. I avdelningens arbete ingår att hantera arbetsmarknads-

program och insatser för särskilt utsatta grupper, så som personer med en funktionsvariation, utrikes 

födda, insatser för ungdomar, samt arbetslivsutvecklande projekt. Sedan 15 februari 2020, ansvarar 

avdelningen även för försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälningar och akut hemlöshet, som 

tidigare låg organiserat under socialnämnden. Förutom det samordnande ansvaret för nyanländas 

etablering och övriga integrationsfrågor, så bedriver avdelningen egna integrations- och etablerings-

aktiviteter. Arbetsmarknadsavdelningen samordnar även rättighetslagstiftningen 2009:724 Nationella 

minoriteter och minoritetsspråk, samt arbetet med Förvaltningsområdet för finska språket. 
 

Avdelningen för hållbar tillväxt ansvarar för kommunens tillväxtarbete, samhällsplanering, 

näringslivsutveckling samt folkhälsoutveckling. Arbetssättet är att samla utvecklingsarbetet genom 

samverkan med det omgivande näringslivet och samhället, inkluderat regionala, nationella aktörer och 

externa intressenter. Avdelningens ansvar är också anpassat till kommunstyrelsens verksamhetsansvar 

och omfattar områdena översiktlig planering av användning av mark och vatten, kommunens energiplan 

och miljöledningssystem samt kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi. Ett starkt fokus är att 

positionera Uddevalla utanför kommunen genom att ingå i partnerskap, samverka eller leda regionala 

utvecklingsprojekt. Avdelningen har fem verksamhetsområden; samhällsplanering, näringslivsutveckling, 

hållbar utveckling, tillväxtprojekt och infrastruktur. 
 

Avdelningen för personal och kommunikation är arbetsgivarföreträdare och ansvarar för att 

skapa och upprätthålla kommunens övergripande styrdokument och processer inom personalområdet i 

syfte att säkerställa rättssäkerhet. Avdelningen ska skapa mervärde i organisationen och verkar på 

uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp. Avdelningens uppdrag är att strategiskt och operativt 

stödja organisationens chefer utifrån gällande lagar, avtal och styrdokument till ökad måluppfyllelse och 

effektiv organisering och att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Avdelningen har vidare 

det övergripande ansvaret för kommunikationsarbetet i kommunen såväl internt som externt. 

Kommunikationsavdelningen utvecklar och driver kommunens interna och externa kanaler för 

kommunikation via bl.a. Inblicken, uddevalla.se, sociala media, presskontakter mm, utarbetar policys och 

riktlinjer, varumärket för platsen Uddevalla samt ger stöd och råd i kommunikationsfrågor. Avdelningen 

ansvarar även för kontaktcenter. 
 

IT- avdelningen har systemansvar för kommunens tekniska plattform och datanät samt för kommunens 

gemensamma telefonsystem. Avdelningen ansvarar för att kommunens alla PC, iPad, Chromebooks och 

telefoner fungerar tillsammans med kommunens verksamhetssystem.  Avdelningen deltar i IT-upphand-

lingar, tillhandahåller användarstöd och på förvaltningarnas uppdrag sköter drift av verksamhetssystem. 

Avdelningen stöder verksamheternas digitalisering med bl.a. e-tjänster, processkartläggning, 

automatisering/robotisering, integrationer och projektstöd.  

IT- avdelningens uppdrag är att stödja de kommunala verksamheternas utveckling och service till 

medborgarna genom att tillhandahålla ett modernt IT-stöd med hög tillgänglighet och kvalitet. 

Avdelningen ansvarar för den totala IT-tekniska infrastrukturen, allt från drift till datakommunikation och 

arbetsplatser. I uppdraget ingår kommunens digitala agenda med tillhörande handlingsplan, system-

samordning, telefoni, IT-inköp, IT-upphandlingar och IT-säkerhet. Avdelningen stödjer kommunens 

verksamheter kring digitalisering, automatisering, utveckling och behov inom IT-området. Avdelningen 

är stöd till enheterna kring strategier, teknisk design, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling. 
 

Ekonomiavdelningens uppdrag är att ge kommunens politiska ledning, kommundirektör och 

förvaltningar bra information och beslutsunderlag samt stöd inom avdelningens ansvarsområden. 

Avdelningens huvudsakliga kommunövergripande ansvarsområden är: styrning och ledning, planering, 

redovisning, uppföljning, internbank, in- och utbetalningar, inköpsprocessen, kommunövergripande 

upphandlingar, samt strategiska lokalfrågor. 
 

Avdelningen för juridik och administration leder och samordnar förvaltningens interna 

gemensamma processer och lämnar kvalificerat administrativt och juridiskt stöd till bl. a. 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, nämnder och förvaltningar, kommunens bolag och 
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kommunledning. Vidare lämnas stöd till samverkande överförmyndare i Norra Bohuslän samt 

räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Även kommunens arkiv och förvaltning av kommunens ärende- 

och dokumenthanterings-system, försäkringar, kommunledningskontorets ekonomifrågor samt budget- 

och skuld och konsument-rådgivning ingår i avdelningens verksamhet. Kommunstyrelsens 

dataskyddsombud finns inom avdelningen. 

 

Ekonomisk översikt 

mkr 
Budget 

2020 

Budget 

 fast pris  

2021 

Budget 

 löpande pris  

2021 

Plan 

 2022 

Plan  

2023 

Kommunbidrag 277,7 359,7 366,6 357,8 355,4 

Investeringar 25,4 50,6 50,6 94,2 47,8 

 
Inom ekonomiavdelningen har det gjorts utökning med en ny tjänst som verksamhetsutvecklare. Och 

inom avdelningen juridik och administration har det gjorts utökning med en ny tjänst som utredare, 

tjänsten har delvis finansierats via kommunbidragsväxling från kultur och fritid. Inom kommunlednings-

kontoret har det uppstått en ekonomisk obalans i och med de ofinansierade tjänsterna, samt att 

försäkringsbudgeten behövde utökas och att del av informationssäkerhetstjänsten saknade finansiering. 

Denna obalans har hanterats genom omfördelning av budgetmedel mellan kommunledningskontorets 

avdelningar. Minskning av kommunbidrag har främst gjorts för avdelningen för hållbar tillväxt och 

avdelningen för personal och kommunikation. 

 

Till 2022 minskar kommunstyrelsens budgetram med 8,8 mkr och till 2023 är det en ytterligare 

minskning med 2,4 mkr. Projektmedel för områdesplan Bäveån upphör från och med 2022, minskning 

med 3,4 mkr jämfört med 2021. Ramen minskas även med 2,7 mkr enligt tidigare beslut vad gäller 

tillfälligt kommunbidrag till följd av LKBR (lag om kommunal bokföring och redovisning). Behov av 

kommunbidrag för nytt HR-system är 2,7 mkr lägre för 2022 jämfört med 2021, och ytterligare 2,4 mkr 

lägre 2023. 
 

Investeringar 
Den beslutade investeringsramen för 2021 uppgår till 50,6 mkr, varav IT-avdelningens investeringar är 

4,0 mkr. Det har avsatts 2,0 mkr till arkivlokal, denna investering kommer eventuellt förskjutas. 4,6 mkr 

avser brandstation Ljungskile, denna investering ser ut att hålla sin tidsplan och kalkyl. 40,0 mkr avser 

brandstation Uddevalla, där ny detaljplan för området har antagits av Kommunfullmäktige i december 

2019 och har vunnit laga kraft 2020-01-08. En upphandling för totalentreprenad med samarbetsformen 

partnering är utförd under våren 2020 för utförande av såväl brandstation som anslutande gatunät. 

Byggnation av gatudelarna och bergschakt är beräknade till december 2020. Brandstationen beräknas vara 

färdig för inflyttning 2023. I samband med byggnationen av brandstationen pågår utredning om att kunna 

utföra ett övningsområde i anslutning till stationen. 

Budget per verksamhetsområde 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Kommunstyrelsen politisk styrning 0,0 37,6 37,6 

Kommunledningskontoret 130,2* 407,0* 276,8 

Räddningstjänsten 0,0 52,2 52,2 

Summa 130,2* 496,8* 366,6 

*Beloppen fördelning mellan intäkt och kostnad är preliminära för kommunledningskontoret då arbetet 

med detaljbudgeten pågår 
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Kommunstyrelsen politisk styrning 

Inom ramen för kommunstyrelsen politisk styrning ingår bland annat arvoden och omkostnader för 

förtroendevalda, partistöd, sponsring, kollektivtrafik, ägarbidrag till Fyrstads flygplats AB. Vad gäller 

köp av turistverksamhet har 1,1 mkr avsatts för ersättning till Uddevalla Turism AB. 

Kommunen är medlem i samt lämnar bidrag till ett antal föreningar och intresseorganisationer, samt 

delfinansierar projekt, nedan redovisas beräknad omfattning för dessa och diverse övriga budgetposter 

(belopp i tkr, vissa belopp är dock preliminära): 

   

Räddningstjänsten 

Avsatt budget uppgår till 52,2 mkr och avser medlemsavgift, skuldförda pensioner och tilläggshyra 

avseende brandstationen i Uddevalla. 
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BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kommunbidragsförändring 

Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med -0,9 mkr för 2021, -23,0 mkr för 2022  och 

-15,4 mkr för 2023. 

Den demografiska utvecklingen för nämndens olika verksamheter innebär ett ökat antal barn och elever i 

samtliga årskullar, vilket medför att behovet av förskola, fritids, grundskola F-9 och gymnasieskola ökar 

under hela planeringsperioden. Utvecklingen har centralt beräknats till ett ökat behov av kommunbidrag 

på 4,4 mkr för 2021, 16,8 mkr för 2022 och 24,4 mkr för 2023. Beloppen ingår i ovanstående 

kommunbidrag.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-16,0 mkr för 2021, -50,0 mkr för 2022 och för 2023 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

Nämndens kommunbidrag utökas med +14,6 mkr 2021 och +14,1 mkr för 2022 och 2023 avseende: 

• bibehålla mindre grupper på förskolan samt omfattning 

• elevhälsan och lärarassistenter 

• yrkes- och gymnasial vuxenutbildning 

• omfattning program/inriktning gymnasieskolan 

• mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder 

• lokalförsörjningsfrågan 

• yrkesförarutbildning 0,5 mkr (enbart 2021) 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• Att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 

 

 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 1 480,2   282,0  

2021  -0,9 1 479,3 200,0  

2022  -23,0 1 457,2 134,0  

2023  -15,4 1 464,8 274,0  
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Verksamhetsbeskrivning 

 

 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att Uddevallas invånare har tillgång till barnomsorg och 

tillhandahåller utbildning. Även genomförandeansvaret för cirka 1300 gymnasieelever från närliggande 

kommuner inom Fyrbodal ingår i nämndens ansvar genom samverkansavtal. De olika verksamheterna ska 

uppmuntra till utveckling och lärande, ge stöd och ha positiva förväntningar på varje individ med tydligt 

fokus på mål, resultat, uppföljning och en god livskvalitet. All förskole- och utbildningsverksamhet för 

barn och ungdomar, även enskild och fristående verksamhet, finansieras genom Barn- och utbildnings-

nämndens budget. Inom vuxenutbildningen finns utbildningar som helt eller delvis finansieras med 

statsbidrag. Statsbidrag för skolverksamhet tilldelas kommunen och fördelas sedan via kommunbidraget.  

De senaste åren har dock flera riktade statsbidrag införts som måste sökas av Barn- och utbildnings-

förvaltningen.  Inom vuxenutbildningen finns utbildningar som helt eller delvis finansieras med 

statsbidrag. 

Förskola och pedagogisk omsorg 

Kommunen erbjuder förskola och pedagogisk omsorg utifrån familjers olika behov. I kommunen kan 

föräldrar välja mellan kommunala och fristående verksamheter som vänder sig till åldersgruppen 1–5 år. 

Fristående pedagogisk omsorg vänder sig till åldersgruppen 1–13 år. Den fristående verksamheten är inte 

en del av nämndens uppdrag, men den står under nämndens tillsyn. 

Förskoleklass 

Förskoleklass är sedan höstterminen 2018 obligatoriskt inom skolväsendet från det år då barnet fyller sex 

år. Förskoleklassen är lokal- och verksamhetsmässigt organiserad inom grundskolan. Förskoleklassen har 

en egen läroplan. 

Grundskola 

Grundskolan utgör det obligatoriska skolväsendet för elever 7–16 år. Inom kommunen finns kommunala 

och fristående grundskolor med delvis olika profiler. Kommunen ansvarar för att alla barn och ungdomar, 

vars hemkommun är Uddevalla, får tillgång till förskoleklass och grundskola. 

Grundsärskola 

Grundsärskola är en skolform för elever 7–16 år. Målgruppen för grundsärskolan är barn som bedöms 

inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 

Grundsärskolan ligger under verksamhetschefen för grundskolas ansvar och samorganiseras i viss mån 

med grundskolan. 

Fritidshem 

Kommunen ansvarar för tillgång till fritidsverksamhet för barn från 6–12 års ålder. Verksamheten är 

lokal- och verksamhetsintegrerad inom grund- och grundsärskola. Samverkan sker med kultur- och 

fritidsförvaltningen i öppen verksamhet i vissa kommundelar för barn mellan tio och tolv år. Även 

fristående fritidshem finns i kommunen. 
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Gymnasieskola 

Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16–20 år. Den förbereder för yrkesverksamhet eller 

högskolestudier. På senare tid har elevens rätt att välja program och skola ökat. I kommunen finns 

kommunala Uddevalla gymnasieskola och några fristående 

Gymnasieskolor, som tillsammans erbjuder ett stort antal utbildningar. Uddevalla gymnasieskola får ca 

40 procent av sina elever från andra kommuner, främst inom Fyrbodal. 

Gymnasiesärskola 

Målgruppen för gymnasiesärskolan är ungdomar mellan 16–21 år vars skolplikt har upphört, som 

påbörjar utbildningen före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, och som inte 

bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklings-

störning. Gymnasiesärskolan ligger inom verksamhetschefen för gymnasieskolas ansvar och är 

lokalintegrerad i Uddevalla gymnasieskola. Liksom gymnasieskolan tar gymnasiesärskolan emot elever 

från andra kommuner och elever från Uddevalla går i gymnasiesärskola på annan ort. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, inklusive 

yrkesutbildningar, samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 

ingår som en del i kommunal vuxenutbildning.  

Särskild utbildning för vuxna - Särvux 

Särskild utbildning för vuxna, Särvux, ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform. 

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr 
Budget 

2020 

Budget 

 fast pris  

2021 

Budget 

 löpande pris  

2021 

Plan 

 2022 

Plan  

2023 

Kommunbidrag 1 480,2 1 479,3 1 537,8 1 515,7 1 523,3 

Investeringar 291,0 197,0 197,0 131,0 271,0 

 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut om flerårsplan för 2021–2023 beslutat om ekonomiska ramar för 

treårsperioden. Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med –0,9 mkr för 2021, -23 mkr 

för 2022 och –15,4 mkr för 2023.   

Våren 2020 bedömdes året bli ett år med reellt mindre ekonomiska resurser. Tillkommande kostnader för 

Källdalsskolan, finansiering av måltider för gemensam lösning samt avräkning på utfall 2019 gällande 

demografi gav i realiteten ett effektiviseringskrav på ca 37 mkr. Dock har de budgetmässiga 

förutsättningarna blivit förbättrade i samband med KF:s beslut i november. Detta innebär lindrigare 

effektiviseringskrav i nämndens verksamheter för 2021. Förvaltningen bedömer efter KF:s beslut att 

effektiviseringarna 2021 motsvarar ca 7 mkr.  

Fördelningen av kommunbidragsförändringarna för plan 2022 och 2023 är schablonmässigt fördelade 

mellan verksamheterna. 

Statsbidragen har fått en allt större betydelse i nämndens ekonomi. Statsbidrag för mindre barngrupper 

och lärarassistenter ger möjligheter att ställa om. Att optimera statsbidragsnivåer är nödvändigt. 

Investeringar 
Barn- och utbildningsnämnden har fått 291 mkr beviljade i investeringsbudget. Fram till 2017 har 

genomförandegraden av investeringsplanens listade objekt varit mycket låg. Detta pekar på att det i 
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lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp objekt som inte kunnat 

genomföras enligt den uppgjorda planen. Det är mycket viktigt att den tidplan som lokalförsörjnings-

planen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för investeringsplanen. Detta fordrar 

ett fortsatt samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt att nödvändiga prioriteringar beslutas i 

kommunens politiska ledning. 

Budget per verksamhetsområde  

mkr  Intäkter  Kostnader  Nettokostnad  

Förskola  79,0  478,5 399,5 

Grundskola/Fritidshem  94,0 866,3 772,3 

Särskola  13,0 82,3 69,3 

Gymnasieskola  183,0 391,7 208,7 

Vuxenutbildning  35,0 100,8 65,8 

Gemensam verksamhet  0,5 28,7 28,2 

Summa  404,5 1 948,3 1 543,8* 

*Fördelning intäkter/kostnader är preliminär, justeras i verksamheternas detaljbudgetarbete. Inkl. 6 mkr i 

preliminär kompensation för löneökningar 2020. 

Verksamheter med ingående underskott, förändrade externa villkor och effektiviseringsuppdrag har ett 

extra utmanade uppdrag. Den omställning som nämndens verksamheter står inför kräver ett brett 

perspektiv med såväl generella, specifika och fördelningsmässigt avvägda åtgärder, på både lång och kort 

sikt. 

Utöver verksamheternas egna effektiviseringar ska alla verksamheter fortsatt gemensamt arbeta med att 

effektivisera utvalda aktiviteter och processer. Se bilaga anslagsbindningsnivåer för specificering av 

respektive åtgärd. 

 

SOCIALNÄMNDEN 
 

 

 

 

 
 

Kommunbidragsförändring 

Socialnämndens kommunbidrag minskar med -19,9 mkr för 2021, -18,0 mkr för 2022 och -8,8 mkr för 

2023.  

Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer i samtliga 

ålderskategorier 65 – 79 år (”yngre äldre”), 80 – 84 år (”äldre”) och 85 -- w år (”äldre äldre”). Det är 

framför allt kategorin ”yngre äldre” som ökar de närmaste åren. Utvecklingen har centralt beräknats till 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 1 385,8   44,0  

2021  -19,9 1 365,9 80,3  

2022  -18,0 1 367,8 101,7  

2023  -8,8 1 377,0 106,8  
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ett ökat behov av kommunbidrag på 10,5 mkr för 2021, 20,4 mkr för 2022 och 29,6 mkr för 2023. 

Beloppen ingår i ovanstående kommunbidrag.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-26,0 mkr för 2021, -33,0 mkr för 2022 och 2023 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

 

Nämndens kommunbidrag utökas med +7,0 mkr för 2021-2023 avseende ökade behov inom individ-och 

familjeomsorg och särskild handikappomsorg (inkl. LSS/assistans). Därutöver tillförs +1,0 mkr för 2021 

avseende läkemedelsrobot enligt tidigare beslut från effektiviseringsfonden. 

I höstens budgetproposition föreslår regeringen flera riktade statsbidrag. Från 2021 föreslås ett permanent  

riktat statsbidrag till äldreomsorgen, vilket för Uddevallas del innebär +23 mkr som tillförs social-

nämnden. Därutöver finns riktat statsbidrag för äldreomsorgslyftet, vilket för Uddevallas del uppgår till ca 

10 mkr. Riktade statsbidrag ingår inte i kommunbidragen utan respektive nämnd ansvarar för att söka 

dessa.  

 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

 

Uppdrag: 

• Att delta i äldreomsorgslyftet. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett reglemente för 

socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra kommunens uppgifter avseende; 

• Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen sägs om socialnämnd förutom försörjningsstöd, 

förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet. I huvudsak regleras detta genom 

biståndsparagrafen 4 kap 1 §. Nämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna; lag om vård av 

unga, lag om vård av missbrukare samt familjerätt genom föräldrabalken. 

• Den kommunala hälso- och sjukvården som reglerar kommunens primärvårdsansvar för sjuk-

sköterskor, rehab- och vårdpersonal. 

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som uppfylls genom bland annat 

boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 

• Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 

• Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn över detaljhandel med 

nikotinläkemedel, tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, tillsyn över försäljning av 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllnadsbehållare samt yttranden enligt automatspelslagen. 

• Borgensåtagande för hyreskontrakt – när medborgare på egen hand inte kan få tillgång till 

bostad. 

Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande lagstiftningar. Det innebär 

att utreda behov och ge barn, unga eller vuxna med behov det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den har 

rätt till och i olika former. 
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Socialtjänsten är organiserad i fyra avdelningar. 

  

 

 Ekonomisk översikt 

mkr 
Budget 

2020 

Budget 

 fast pris  

2021 

Budget 

 löpande pris  

2021 

Plan 

 2022 

Plan  

2023 

Kommunbidrag 1 385,8 1 365,9 1 384,7 1 386,6 1 395,8 

Investeringar 44,0 80,3 80,3 101,7 106,8 

 

Socialnämnden har fått både minskat kommunbidrag samt tillskott. Nedan redovisas en övergripande 

sammanställning av de delar som påverkar kommunbidraget.  

Socialnämndens minskade kommunbidrag 

Socialnämndens andel av åtgärder uppgår till 26,0 mkr. Det motsvarar nämndens andel av åtgärder för 

minskade nettokostnader i årets planeringsförutsättningar.  

I kommunbidraget är återbetalning enligt reviderad plan till den sociala investeringsfonden medräknad 

samt återbetalning för den tilldelade budget för fallförebyggande. Medel för att kunna fortsätt arbetet med 

verksamheten för fallförebyggande som bland annat avser hemmafixarna finansieras inom 

socialnämndens budgetram.  

Socialnämndens tillskott i kommunbidrag 

Samtliga inlämnade ansökningar från kapitalkostnadsreserven ingår, även de som inte har beslutats av 

kommunstyrelsen för 2020. Det innebär ett tillskott för socialnämnden avseende den nya gruppbostaden 

på Mistelgatan som öppnade i våras med 7,7 mkr.  

Utifrån den demografiska utvecklingen för äldre ges ett tillskott med 10,5 mkr. Avseende ökade behov 

ges 7,0 mkr för åren 2021–2023, med fördelningen 4,0 till nya gruppbostaden Mistelgatan inom 

avdelningen för social omsorg utöver tidigare tilldelat belopp och 3,0 mkr till personlig assistans LSS 

inom individ- och familjeomsorg till följd av ändrade förutsättningar. Ett generellt statsbidrag om 

ungdomsövervakning tilldelas socialnämnden med 0,2 mkr. 

Utöver det tilldelade kommunbidraget, tillkommer statsbidraget för äldreomsorgslyftet med 10,5 mkr 

genom rekvirering hos Socialstyrelsen och det generella statsbidraget riktat till äldre med 23,0 mkr. 

Uddevalla kommun är utvald till en av 10 modellkommuner och ska även under år 2021 kunna rekvirera 
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statsbidrag för det uppdraget. Socialnämnden rekvirerar för nämndens verksamheter löpande under åren 

de statsbidrag som Uddevalla kommun blir tilldelad. 

Investeringar 
Socialnämnden har fått 80,3 mkr beviljade i investeringsbudget. Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 

76,0 mkr av dessa. Arbete pågår för gruppbostaden Störtloppsgatan (Fasseröd) som har en budget med 

16,0 mkr. Budget finns avsatt med 34,0 mkr för utbyggnad av befintligt vård- och omsorgsboende med 20 

platser och hemtjänstlokal vid Rotviksbro. Det finns under året också budget till en ny gruppbostad och 

en servicebostad enligt LSS med 26,0 mkr, men behovet av bostäderna kvarstår inte längre.  

Budget per verksamhetsområde 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Individ- och familjeomsorg 24,8 201,6 176,8 

Insatser enlig LSS/SFB 84,9 445,7 360,8 

Omsorg om äldre och 

funktionsnedsatta 112,0 912,5 800,5 

Gemensam verksamhet 0,0 46,6 46,6 

Summa 221,7 1 606,4 1 384,7 
 

Tabellen visar belopp utifrån definitioner enligt räkenskapssammandraget (RS). Inom uppställda 

verksamheter finns sammanställda belopp tillhörande dess verksamhetsgrupp. 

Budget per avdelning 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Avdelningen för individ- och 

familjeomsorg 
51,6 482,5 430,9 

Avdelningen för social omsorg 152,1 898,2 746,1 

Avdelningen för hälso- och sjukvård 2,8 135,2 132,4 

Administrativa avdelningen och 

gemensam verksamhet 
15,2 90,5 75,3 

Summa 221,7 1 606,4 1 384,7 

 

Belopp redovisas per avdelning. Inom varje avdelning ingår olika verksamhetsgrupper enligt 

räkenskapssammandragets definitioner. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 
 

Kommunbidragsförändring 

Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag minskar med -0,6 mkr för 2021 och -3,6 mkr för 2022 och 

2023.  

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-4,0 mkr för 2021, -7,0 mkr för 2022 och 2023 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag. 

Nämndens kommunbidrag utökas med +2,0 mkr för förändrade redovisningsregler till följd av LKBR 

avseende utgifter för förstudier och detaljplaner och +1,4 mkr för förstärkning av plan, exploatering och 

lokalförsörjning. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• Att digitalisera plan och byggprocesserna. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 
 

Verksamhetsbeskrivning 

 

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 104,4    189,5 

2021  -0,6 103,8  206,0 

2022  -3,6 100,8  209,0 

2023  -3,6 100,8  186,0 
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Planeringsavdelningen 

Avdelningens uppdrag är att samordna planeringen av samhället och ansvara för en enhetlig fysisk 

planering. Uppgiften är att skapa, utveckla och driva processer som möjliggör en effektiv, hållbar 

samhällsplanering. Man svarar också för att förvärva strategisk mark, förvalta kommunens markinnehav 

inklusive skogsbestånd och kommunala naturreservat. Samt har ansvar för kommunens Geografiska 

informationssystem (GIS) och för energi och klimatrådgivning. 

Myndighetsavdelningen 

Inom avdelningen finns den kommunala lantmäteriverksamheten som utgör en egen myndighet. Man 

ansvarar för information och rådgivning samt myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll och 

handläggning enligt framförallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, fastighets-

bildningslagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Tekniska avdelningen 

Avdelningen ansvarar för förvaltning, byggnation, drift och underhåll av kommunala byggnader samt 

gator, vägar och parker. Avdelningen ansvarar också för den kommunala trafikövervakningen och 

kommunala parkeringsplatser samt båtplatser. 

Lokalvård- och fordonsservice 

Avdelningens uppdrag är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och 

verksamheter. Servicen består i huvudsak av lokalvård i kommunala lokaler, samordning av kommunens 

fordon, kommuntryckeri, posthantering och konferensservice på stadshuset. 

Måltidsservice 

Avdelningens uppdrag är att ge bästa möjliga interna service till kommunens förvaltningar och 

verksamheter. Servicen består i huvudsak av att tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola 

och socialtjänst samt levererar matkassar och lunch för hemtjänsten. 

Verksamhetsstöd 

Avdelningens grunduppdrag är att ge förvaltningsövergripande stöd och styrning inom ekonomi, 

verksamhet och politik. Man ansvarar för samordning av förvaltningens ekonomiska och verksamhets-

mässiga planering och uppföljning, internkontroll, styr och ledningsstöd, processtöd, registratur, 

nämndadministration, arkivvård, IT- och verksamhetsutveckling och personaladministration. 

 

Ekonomisk översikt 
 

mkr 
Budget 

2020 

Budget 

 fast pris  

2021 

Budget 

 löpande pris  

2021 

Plan 

 2022 

Plan  

2023 

Kommunbidrag 104,4 103,8 110,4 107,4 107,4 

Investeringar 189,5 206,0 206,0 209,0 186,0 

 
Samhällsbyggnadsnämnden har en årlig omsättning på ca 700 mkr. Av dessa är ca 500 mkr interna 

intäkter som till exempel internhyra, måltidsverksamhet och lokalvårdsverksamhet. Ca 50 mkr avser 

externa intäkter som exempelvis markarrenden och tomträtter. Ca 45 mkr är intäkter från taxor och 

avgifter, så som bygglovsavgift, planavgift och avgift för miljötillsyn. Ca 105 mkr av nämndens 

omsättning är kommunbidrag som tilldelas från kommunfullmäktige. År 2021 ska nämnden minska  

kostnaderna med 4 mkr, Besparingskravet innebär framförallt att kommunbidraget minskar, oaktat att 

besparingarna ibland pekar mot verksamhet som inte är kommunbidragsfinansierad. Nämnden kan som 

exempel effektivisera i verksamhet som finansieras genom interna intäkter och då minska kostnader för 

andra nämnder. Då minskar nämndens kommunbidrag totalt sett men effekten i minskade kostnader syns i 

övriga nämnder. 
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Under år 2018 – 2020 har samhällsbyggnadsnämnden minskat kostnaderna med ca 25 mkr. Det har i stor 

utsträckning kunnat göras genom att effektivisera i befintlig verksamhet. Gränsen för vad som går att göra 

genom mindre justeringar och anpassningar är nu passerad och kommande uppdrag att minska 

kostnaderna kommer att innebära rena besparingar och neddragningar. Under år 2021 fortsätter arbetet för 

att effektivisera verksamheter för att minska kostnaderna, men fokus kommer främst att vara att bibehålla 

kapacitet och kvalitet med de minskade resursåtgärder som redan genomgått effektiviseringar.  

Fordonsverksamheten går in i budgetåret med ett underskott till följd av att kostnaderna som debiteras ut 

inte motsvarar kostnaderna för verksamheten. Här handlar besparingarna i första hand om att få en budget 

i balans och kommer i dagsläget inte minska kostnader för andra nämnder. 

Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta med digitalisering och automatisering. Tre stora projekt pågår; 

Digital samhällsbyggnadsprocess, Digital samhällsbyggnadsförvaltning och Automatisering. 

Vakansprövning tillämpas på alla tjänster och förvaltningen är återhållsamma med att ersätta avgångar 

vid såväl tillfällig frånvaro, föräldraledighet såväl som permanenta avgångar som pension eller egen 

uppsägning. Förvaltningen kommer inom avgifts-, taxe- och externfinansierad verksamhet att se över 

tidskrivning, för att säkerställa korrekt intäktsnivå och följa principen att skattekollektivet inte ska 

finansiera enskilda personers ärenden (så som exempelvis bygglov). 

Utöver de 4 mkr som nämndens ska minska kostnaderna med under år 2021 ska nämnden under 

planperioden minska kostnaderna med ytterligare 3 mkr år 2022. För år 2023 finns ännu inget 

besparingskrav. Bedömningen är att nämnden kommer att klara sparkravet under år 2021 med en rad 

osäkerheter som under året kan påverka bedömningen negativt. Budgetfördelningen som nämnden 

beslutar är därför preliminära. 

Osäkerhetsfaktorer som påverkar budgeten och som vid tillfället för nämndens beslut om preliminär 

ramfördelning fortfarande inte är lösta: 

• Ramfördelning för måltidsservice är tilldelad av barn- och utbildningsnämnden. För att få budget i 

balans har avdelningen minskat sina kostnader. Konsekvensen av de minskade kostnaderna är en 

kvaliténs sänkning. En viss osäkert i att budget kan hållas 2021 utan att kvalitén påverkas i större 

utsträckning. 

• Beslut om kostnad och hantering av pedagogiska måltider saknas. Intäkterna för pedagogiska måltider 

motsvarar inte antalet serverade portioner. Priserna är inte justerade sedan 2001 och behöver justeras.  

• Kostnaden per bil i fordonsgruppen är ca 700 kr högre än vad som debiteras ut per bil. Det innebär ett 

årligt budgetunderskott för fordonsverksamheten i kombination men andra delar. 

• Effekter av genomlysning av tekniska avdelningen, slutrapport lämnas under mars.  

• Förändringar i investeringsredovisningen bidrar med osäkerheter som kvarstår att hantera: 

• Kostnader för detaljplan ska belasta resultatet och får inte aktiveras.  

• Kostnader för planering och förstudie ska belasta resultatet.  

• Nya förutsättningar för timdebitering innebär att viss verksamhet inte kommer att ha full 

kostnadstäckning för personalen som arbetar direkt riktat mot investeringsprojekt, så som 

projektledare och personal inom byggservice.  

• Eventuellt utökad administration. 

• Del av lokalbanken är fortsatt ej finansierad. I budgetdialogen äskades om utökat kommunbidrag för 

lokalbanken. Utökningen blev ej tilldelad och därför kommer hantering av lokalbanken och åtgärder 

krävas.  

• Vid upphandlingen av vinterväghållning inkom färre anbud än vad som krävs. Inköp av traktorer och 

förlängning av säsongsanställda kan komma att innebära ekonomiska konsekvenser som ännu inte gått 

att fastställa. 

• Försäljning exploateringsprojekt: intäkt redovisas först när slutbetalning av tomt sker och då bokas 

kostnaderna proportionellt ut i resultatet (dessförinnan en omsättningstillgång i balansräkningen). 

Diskussioner pågår centralt kring ifall exploateringsvinsterna ska vara kvar hos samhällsbyggnads-

nämnden eller om de, tillsammans med kostnader och risker vid en exploatering flyttas till 

kommunstyrelsen. I dagsläget finansieras skredsäkring av Lyckornavägen med exploateringsintäkter 

då nämnden inte erhållit kommunbidrag för detta. 
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• Fastighet och gata och park har under en längre tid dragit med en underhållsskuld. Behovet av 

underhåll är högre än budget. 
 

Preliminär budget per verksamhetsområde 

mkr  Intäkter  Kostnader  Nettokostnad  

Planeringsverksamhet  28,5 38,2 9,7 

Myndighetsutövning  34,7 51,7 17,0 

Teknisk verksamhet  378,8 455,0 76,2 

Service  201,8 198,6 -3,2 

Gemensam verksamhet  12,8 23,5 10,7 

Summa  656,6 767,0 110,4 

 

Kommunen står inför en fortsatt investeringstung period. Det påverkar samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet. Både utifrån att vara utförare av investeringsprojekt på uppdrag av övriga nämnder och då 

nämndens egna investeringar ökar. Totalt sett har 601 mkr budgeterats i investeringsutgift för samhälls-

byggnadsnämndens egna investeringar under planperioden. Arbetet med översvämningsskyddet kommer 

att fortsätta, investeringsutgiften för perioden är ca 220 mkr. 

Under år 2021 planeras fortsatt för investeringsprojektet Ny spårförbindelse Sörvik, vilket budgeterats till 

15 mkr. Investeringar till följd av nya investeringsprojekt uppgår till ca 45 mkr under planperioden. Detta 

avser framförallt investeringar i gator och vägar. 

Arbetet med upprustning av centrum kommer att fortsätta under planperioden, med fokus på den sista 

som är etapp 3 av Kungsgatan (öster om torget) och Å-rummet. 29 mkr är budgeterat för dessa två 

projekt. 

40 mkr respektive 25 mkr är budgeterat årligen för reinvesteringar (utbyte av komponenter) i fastigheter 

respektive gator, vägar och allmän platsmark. 

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Kultur och fritidsnämndens kommunbidrag ökar med 1,2 mkr för 2021 och minskar med -2,4 mkr för 2022 

och 2023. 

Nämndens andel av åtgärder för minskade nettokostnader från årets planeringsförutsättningar uppgår till  

-3,8 mkr för 2021, -7,4 mkr för 2022 och 2023 och är avdraget i ovanstående kommunbidrag.  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 143,8    155,6 

2021  1,2 145,0  51,0 

2022  -2,4 141,4  118,8 

2023  -2,4 141,4  263,0 
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Nämndens kommunbidrag utökas med +3,0 mkr i generell utökning, +1,3 mkr ökad hyra stadsbiblioteket, 

+0,5 mkr utredningar om Rimnersområdet och kulturstråk och +0,5 mkr hyra Studio 32.  

På särskild rad i driftbudgeten, ”Driftreserv för nytt badhus”, upptas ett utrymme på 20 mkr för 2021 och 

framåt för att skapa ett ekonomiskt utrymme för drift- och kapitalkostnader för ett nytt badhus. Under 

2021 motsvaras inte detta utrymme av faktiska kostnader utan uppstår först den dag då badhuset tas i 

drift. 

Kapitalkostnader för investeringar som inte ryms i tilldelat kommunbidrag kompenseras nämnden när 

investeringen är färdigställd. 

Uppdrag: 

• att påbörja utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus för kultur”. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

• Samtliga nämnder ska göra en omstart med heltidsresan. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Kultur och fritids verksamheter syftar till att stärka demokratin och yttrandefriheten, folkhälsan, den 

sociala gemenskapen och den kulturella infrastrukturen. Målet är att skapa verksamhet som är relevant 

och intressant, som speglar och påverkar samhällsutvecklingen, för och i samverkan med invånare och 

besökare. Kultur och fritid har kompetenser inom olika områden för att på bästa sätt göra meningsfulla 

aktiviteter tillgängliga för så många som möjligt. Specialkompetens finns inom i huvudsak två 

verksamhetsgrenar: 

Avdelningen kultur och bibliotek genomför kulturarrangemang, upprätthåller kontakter med kultur-

föreningar, erbjuder undervisning i musik, dans, drama och bild för barn och unga samt arbetar med 

kommunens konst och kulturmiljöer. Ambitionen är att ge fler möjlighet att möta, uppleva, utöva och bli 

utmanade av kultur. Biblioteken är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Genom att erbjuda fri tillgång till 

litteratur och information värnar biblioteken om det fria, öppna kunskapssamhället och yttrandefriheten. 

På biblioteken hålls även olika arrangemang.  

Avdelningen fritid och unga ansvarar för kommunala idrottsanläggningar, badplatser, vandringsleder/ 

motionsspår och uthyrning av fritidslokaler samt stödjer ideella föreningar med bidrag och rådgivning. 

Avdelningen bedriver också fritidsgårdsverksamhet för barn och unga samt en lantgård för alla åldrar. 

Ambitionen är att stärka de ungas vägar för inflytande och öka förtroendet för kommunens demokratiska 

system samt att tillvarata ungas engagemang, initiativ och kreativitet. 

Administrativa avdelningen är en stöd- och specialistfunktion för förvaltningsledning, nämnd, chefer 

och övriga anställda genom att, praktiskt och i dialog med verksamheterna, driva och samordna 

övergripande processer. Ansvarsområden är administrativa och strategiska frågor inom ekonomi, 

arbetsmiljö, personaladministration, lokalförsörjning, information, nämndadministration, säkerhet, 

inköpssamordning, miljösamordning, utredning och kartläggning.  
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Ekonomisk översikt  
 

mkr 
Budget 

2020 

Budget 

 fast pris  

2021 

Budget 

 löpande pris  

2021 

Plan 

 2022 

Plan  

2023 

Kommunbidrag 143,8 145,0 146,3 142,7 142,7 

Investeringar 155,6 51,0 51,0 118,8 263,0 

 

Investeringar 2021–2023 

Simhall på Rimnersområdet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att den ekonomiska ramen för en ny simhall ska uppgå till 464 mkr 

och att placeringen ska vara på Rimnersområdet. Simhallen kommer att byggas i direkt anslutning till 

Rimnershallen. En preliminär driftskostnadskalkyl utifrån förändrat investeringsutrymme och komponent-

redovisning innebär att driftreserven bör uppgå till minst 21,2 mkr. Till detta ska tilläggas att det finns 

behov av investeringsmedel för inventarier 2024, detta investeringsbelopp samt ytterligare behov av 

utökat kommunbidrag kommer att tas fram när projekteringen är klar. Under planperioden 2021–2023 

behövs ca 320 mkr i investeringsmedel, totalt 464 mkr för anläggningen exkl. inventarier. 

 



46  (73) 

 

 

Rimnersvallen 

För Rimnersvallen finns en reinvestering planerad till åren 2021–2023 avseende reinvestering på läktare, 

löparbanor samt tillgänglighetsanpassning. Inventering av brister på Rimnersvallens läktare pågår i 

samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna reinvestering påverkas av uppdraget om 

Rimnersområdet som idrottscentrum. En ny utredning samt behovsanalys och kalkyl pågår inför 

reinvesteringen. Förstudie pågår. Uppdraget är utökat med åtgärd och önskad färdigställande 2023. I 

flerårsplan finns för åren 2021–2022 avsatt 33 mkr för investeringar, faktiskt behov är kopplat till den 

pågående behovsanalysen och en första grov kalkyl kommer att utgöra underlag i budgetdialogen inför 

flerårsplan 2022–2024. Behov av utökad drift- och kapitalkostnader när investeringen tas i bruk. 

 

Konstgräsplaner kommunövergripande 

I Uddevalla kommun finns i dagsläget flertalet konstgräsplaner, varav fem av fullmåttstorlek samt två 

mindre konstgräsplaner på näridrottsplatserna.  Som en konsekvens av simhallsplaceringen jobbar 

förvaltningen med tillfälliga ersättningsytor och reinvesteringar i befintliga konstgräsplaner. Vidare 

jobbar vi med nya överenskommelser i syfte att stödja föreningarna samt till del öka kommunens rådighet 

över befintliga tider.  
 

Inom ramen för tillfälliga ersättningsytor planeras ytterligare anläggning av en konstgräsplan under 2021. 

Inom ramen för Rimnersområdets utveckling och återförande av konstgräsplan till området behöver 

beslut om investering fattas, sannolikt i flerårsplan 2023 – 2025. Att nylägga en konstgräsplan (beroende 

av förutsättningar) bedöms kosta ca 10 mkr.  
 

I flerårsplanen finns investeringsmedel på 17 mkr för 2021–2023. Kultur och fritidsnämnden har inget 

utrymme inom ram att finansiera drift av investeringarna för perioden. Behov finns av utökat 

kommunbidragsram vilket behöver kompenseras nämnden när investeringen är klar. 

 

Emaus lantgård 

Emaus lantgård har behov av åtgärder för att förhindra skaderisk och åtgärda arbetsmiljöproblem. Det 

finns även behov av vissa nya utrymmen såsom förråd. Investering på 2 mkr för 2021, utrymme saknas att 

finansiera kapitalkostnader. Behov av utökat kommunbidrag begärs när investeringen är slutförd.  

 

Kulturstråk (Hus för kultur) 

Kultur och fritidsnämnden fattade i november 2019 beslut om att beställa en förstudie om lokaler för det 

fria kulturlivet, KFN 2019/00162 §133, baserat på behovsanalysen ”Hus för kultur”. Aktuell investering 

ska inte sammanblandas med eventuellt bygge av kulturhus/stadsbibliotek/kulturskola/stadshus i centrum.  

 

Genom upprustning av byggnaden på Kungsgatan 32, verksamhetsanpassning av Lotcen (Kungsgatan 

30) samt förhyrning av delar av Frideborg (Kungsgatan 28) skapas ett sammanhållet stråk i Uddevallas 

stadskärna som erbjuder rum för såväl skapande som arrangemang inom alla konstarter. 

Förstudierapporten omfattar endast de byggnationer och underhåll som krävs för de kommunägda 

byggnaderna, Kungsgatan 30 och 32. Förhyrning av delar av Frideborg omfattas inte av förstudien då den 

privata fastighetsägaren utför begärda ändringar och sedan hyr ut lokalen till kommunen.  

 

Investeringen för de kommunägda byggnaderna uppgår enligt förstudien till 30 mkr. Investeringar i för 

scenteknik, ljud och ljus, samt möbler uppgår till 6,8 mkr. Investeringsmedel fördelar mellan åren, 1,0 

mkr 2021 1,0 mkr, 21,8 mkr 2022 och 14,0 mkr 2023. Totalt 36,8 mkr för perioden 2021–2023. Under 

2021 har tillförts ett utökat kommunbidrag på 0,9 mkr. Ytterligare utökat kommunbidrag för 

verksamheten och drift av lokalerna tillkommer för 2022 och 2023. 

 

Konstnärlig gestaltning 

Konstnärlig gestaltning ska ske på det sätt som bedöms lämpligt utifrån antaget styrdokument för 

gestaltning av offentliga miljöer, ”Offentlig miljö som konstform, Fyrbodalsmodellen”. Beloppet för 

konstnärlig gestaltning baseras på att 1 % av respektive års investeringar utgör årlig ram. Detta belopp 

beslutas i samband med att kommunfullmäktige antar flerårsplanen.  
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Enligt flerårsplan 2021–2023 är investeringsramen 588 mkr 2021, 658 mkr 2022 och 878 mkr 2023. 

Bedömning bör ske utifrån skälig nivå, därför har nivån satts utifrån planerade investeringar som tidigare 

erhållit igångsättningsbeslut under planperioden, vilket är drygt 300 mkr per år. En osäkerhet finns från 

2023 då flertalet investeringar både re- och nyinvesteringar flyttas fram i tid. En ny bedömning bör göras 

varje år. Nivån får därför vara kvar på 3 mkr per år. Behov av utökat kommunbidrag för kapitalkostnad på 

ca 0,05 mkr per år. 

 

Förvaltningschefens budget 2021 
Kultur och fritidsförvaltningen arbetade fram förslag på besparingsåtgärder som beslutades inför 2020. 

Besparingar/effektiviseringar har skett genom förändringar i organisation och arbetssätt, effektivare 

lokalutnyttjande, avgifts- och taxehöjningar, avstå och begränsa utbud, minskad servicegrad och 

bemanning samt minskat stöd till civilsamhället. Några av de beslutade effektiviseringarna/besparingar 

kommer att verkställas under 2021. Under 2021 kommer förvaltningen att fortsätta arbeta med 

effektiviseringar, då ytterligare minskade ramar finns upptaget i flerårsplan 2021–2023. 

Bidraget till Regionteater Väst för 2021 är 5,178 mkr 

Bidraget till Bohusläns museum för 2021 är 10,314 mkr  

 

Avgifterna inom bibliotek, kulturskolan och övrig verksamhet inom kultur är oförändrade.  

För Agnebergshallen, Bodelefälten, Fridhemshallen, Rimnersvallen, Rimnershallen, Källdalshallen och 

för övriga lokaler mindre justeringar. För Undavallen en ny taxa motsvarande taxa som Rimnersvallens 

C-plan. 

För Bowlinghallen ersätts taxan Seriepriser föreningar av Träningskort för att locka till sig fler 

föreningsanslutna att bowla utanför ordinarie träningstid. Taxa för Seriespel/Hallserien en ökning som 

följer övriga bowlingsverige. 

För Walkesborgsbadet en sänkning av Arrangemangstaxor, då taxa för 2020 är relevant för en ny och 

större anläggning. Taxan kommer att höjas stegvis för infasning i ny anläggning 2024/2024. Taxa för 

Träningskort tas bort då denna pristaxa skapar förutsättningar att bedriva konkurrerande verksamhet mot 

privata aktörer därav finns behov av att ta bort den och endast sälja Kombinationskort Sim- och träning. 

 

Införa avbokningsavgift för föreningar som inte inkommer med avbokningar inom angiven tid. Detta för 

att undvika att föreningar avbokar sent och att tiderna därmed inte kan nyttjas.  

 

Införa avgifter förknippade med föreningars försummelse av övriga uppsatta lokalbokningsregler. Dessa 

innebär att föreningar blir ersättningsskyldiga om de bryter mot regler såsom ej återlämnade passerkort, 

öppnade dörrar och fönster och på annat sätt icke återställda lokaler efter avslutat pass. 

 

Budget per verksamhetsområde 2021 
 

mkr  Intäkter  Kostnader  Nettokostnad  

Kultur  2,3  36,8  34,5 

Bibliotek  0,5  26,1 25,6 

Unga  1,2 20,3 19,1 

Fritid  16,4 68,8 52,4 

Gemensam verksamhet  0,0  14,7 14,7 

Summa  20,4 166,7 146,3 
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VALNÄMNDEN 
 
 

 

 

 

 

 

Kommunbidragsförändring 

Nästa planerade val är 2022. 

  

År Kommunbidrag Ändring Kommunbidrag Investeringar 

2020 0,1    - 

2021  0,0 0,1  - 

2022  1,5 1,6  - 

2023  0,0 0,1  - 
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SAMMANSTÄLLD BUDGET 2021 

FRÅN FLERÅRSPLAN TILL SAMMANSTÄLLD BUDGET 
 

En sammanställd budget görs i syfte att få en helhetsbild av kommunkoncernen för kommande år. 

Den sammanställda budgeten utgör grunden för den ekonomiska uppföljningen under 2021. Den utgår 

från flerårsplanen som beslutades av kommunfullmäktige i november och har sedan reviderats med 

tillkommande beslut. Den består av nämndernas och företagens inrapportering i slutet av 2020. Alla 

sammanställningar i prognos 2020 för kommunen och företagen bygger på den senaste resultatprognos 

som gjorts under 2020. 

Följande förändringar har skett av flerårsplanen som kommunfullmäktige antog i november: 

• Omräkning av nämndernas kommunbidrag från fast till löpande pris 

• Justering av låneskuld till följd av lägre investeringsnivå för kommunen och högre upplåningsbehov 

för företagen 

• De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av en förändrad låneskuld 
 

Resultatkommentarer kommunkoncernen 
Diagrammen och tabellerna nedan sätter in resultatet och de ekonomiska nyckeltalen i ett historiskt 

perspektiv. Det sammanlagda resultatet för kommunen och företagen 2021 är ungefär i nivå med de 

närmast föregående åren, bortsett från 2016 och 2020. Under åren 2012-2015 har omfattande 

engångsintäkter för arbetsmarknadsförsäkringar drivit upp kommunens resultatnivå. Det ”egentliga” 

resultatet är därför klart lägre för kommunen och därmed också koncernen för dessa år. Resultatet ska 

ställas i ljuset av de senaste årens stora finansieringsbehov av investeringar och kommande planerade 

investeringar. 
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Ur ett ekonomiskt perspektiv är kommunkoncernens utveckling inte tillfredställande, även om det 

prognosticerade överskottet för 2020 förbättrar förutsättningarna framåt. Omsättningen ökar stadigt, men 

resultatandelen kvarstår på en låg nivå, vilket ger låga möjligheter att finansiera kommande investeringar. 

Istället ökar låneskulden vilket ökar den finansiella belastningen. Med dagens ränteläge är påverkan inte 

alltför påtaglig, men ett högre ränteläge förväntas över tid och då blir den finansiella belastningen mer 

kännbar.  

 

Nyckeltal – 

historik 
2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 

Progn.  

2020 

Budget 

2021 

Omsättning 4 166 4 289 4 430 4 651 5 005 5 201 5 406 5 592 5 885 5 956 

Årets resultat  98 130 107 123 211 106 125  99 265 122 

Balansomslutning 5 391 5 600 6 002 6 444 6 744 7 274 7 609 8 155 8 743 9 418 

Investeringsvolym 406 529 591 653 556 767 917 968 659 991 

Egenfinansiering 

av investeringar 85 % 75 % 63 % 66 % 91 % 64 % 49 % 45 % 97 % 52 % 

Låneskuld 2 670 2 706 3 066 3 340 3 400 3 730 3 960 4 296 4 723 5 267 

Soliditet 8 % 8 % 12 % 14 % 17 % 18 % 18 % 19 % 21 % 22 % 

 

  



51  (73) 

 

 

Kommunkoncernens investeringar 
Investeringarna har haft en tydlig trend uppåt under en längre tid och de är fortsatt omfattande i budget 

2021 och framåt. Samtidigt har koncernens resultatnivå kvarstått på ca 2 % av omsättningen, vilket gör att 

förmågan att egenfinansiera investeringarna försvagas. Effekten av detta är att koncernens låneskuld ökar 

kontinuerligt. 

Följande tabell visar investeringar per företag. För mer detaljer se ”Kommunens investeringar 2021-2030” 

samt avsnitten om ”Verksamhet 2021” för respektive företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Kommunen 526 384 585 655 875 

Uddevalla Energi AB   79 88 95 92  86 

Uddevalla Hamnterminal AB   77 30 33 44 18 

Uddevalla Omnibus AB     14 27 10 6 6 

Uddevalla Turism AB     0 0 0 0 0 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem 83 65 126 182 138 

HSB stiftelse Jakobsberg i Uddevalla 46  0    25  55   0 

Stiftelsen Ljungskilehem 1 1 0 0  0 

Gustafsbergsstiftelsen  1 0 0 0 0 

Uddevalla Vatten AB 138 59 110 83 98 

Västvatten AB 1 0 1 0  0 

Mitt Bohuslän  3 5 6 7 9 

Totalt  968 659  991 1 124 1 230 
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KOMMUNKONCERNENS ORGANISATION 
 

 

BOLAGEN 
 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (UUAB)-KONCERNEN 
 

Ekonomisk översikt 

Mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 900,8 861,8 822,4 802,9 

Resultat efter finansiella poster 53,6 50,1 61,3 68,9 

Balansomslutning 1 953,5 1 957,3 1 839,7 1 810,0 

Investeringar 137,5 145,2 172,3 169,2 

Antal anställda 449 437 373 364 
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I bolagskoncernen UUAB - ingår koncernmoderbolaget Uddevalla Utvecklings AB med dotterföretagen 

Uddevalla Energi AB som i sin tur har dotterföretagen Uddevalla Energi Elnät AB, Uddevalla Energi 

Värme AB, Uddevalla Kraft AB och Bohusgas AB, Uddevalla Hamnterminal AB med dotterföretaget 

Swan Falk Shipping AB, Uddevalla Omnibus AB med dotterföretaget Lysekils Buss AB, Uddevalla 

Turism AB.  

Samtliga resultat är efter finansiella poster, dvs. före ev. bokslutsdispositioner och skatt. 

Bolagens andel av koncernens nettoomsättning 
 

 

Resultatkommentar bolagskoncernen UUAB 
UUAB-koncernen budgeterar ett resultat efter finansiella poster på 54 mkr för 2021. Prognosen för 2020 

uppgår till 50 mkr. Resultatutvecklingen har varit relativt stabil de senaste åren. Soliditeten ökar fortsatt. 

Investeringarna för 2021 budgeteras till 172 mkr och redovisas under respektive bolag. 

Verksamhetens utveckling kan beskrivas i nyckeltal med ett historiskt perspektiv, se tabell. 

UUAB-koncernen 

Nyckeltal - historik 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Prognos  

2020 

Budget 

2021 

Antal anställda 416 405 368 372 339 355 364 365 437 449 

Omsättning 694 676 641 673 695 727 806 803 862 901 

Årets resultat efter 

finansiella poster 40 27 35 4 46 -24 71 69 50 54 

Balansomslutning 1 712 1 649 1 674 1 805 1 834 1 751 1 735 1 810 1 957 1 953 

Investeringsvolym  139 76 157 259 104 113 99 169 145 172 

Låneskuld 1 308 1 242 1 237 1 320 1 292 1 230 1 150 1 117 1 236 1 192 

Soliditet % 11 13 14 13 15 15 18 20 21 22 

 
 

Uddevalla 

Energi AB

64 %

Uddevalla 

Hamnterminal AB

14 %

Uddevalla 

Omnibus AB

22 %

Uddevalla 

Turism AB

0 %

Uddevalla 

Utvecklings AB

0 %
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UDDEVALLA UTVECKLINGS AB (KONCERNMODERBOLAGET) 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Bolagets rörelsekostnader är koncerngemensamma och består av bland annat av administration, arvode 

för VD och styrelse, revision mm.  

Handlingsplan: 

• Genomföra planeringsdialoger med bolagskoncernens presidier och VD. 

• Samråd med dotterbolagen angående ärenden av större vikt eller av principiell betydelse. 

• Se till att säkerställa rutiner så att kommunstyrelsen löpande får underlag från bolagen som för att 

kunna utöva sin uppsiktsplikt över bolagen i koncernen. 

• UUABs VD sammankallar till löpande möten med dotterbolagens VD. 

 

UDDEVALLA ENERGI AB 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Koncernen driver åtta olika affärer. Verksamheten översiktligt enligt följande: 

 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeverksamheten planerar att producera ca 300 GWh värme samt ca 65 GWh el. Budgeterat med 

hög tillgänglighet på Lillesjöverket och underhållskostnader i samma nivå som 2020. Fjärrvärmetaxan 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 1,0 0,9 0,9 0,9 

Resultat efter finansiella poster -0,6 -0,5 -0,8 -0,3 

Balansomslutning 147,1 147,9 140,7 147,9 

Investeringar 0 0 0 0 

Antal anställda 0 0 0 0 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 576,1 549,2 582,1 570,7 

Resultat efter finansiella poster 56,8 49,4 63,8 61,8 

Balansomslutning 1 507,9 1 498,8 1 522,7 1 500,3 

Investeringar 94,5 87,9 100,2 74,6 

Antal anställda 162 160 166 156 
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behålls oförändrad även 2021, vilket innebär oförändrad fjärrvärmetaxa i sex år. Interna effektiviteten har 

höjts under perioden. Milt väder och låga elpriser påverkar verksamhetens resultat.  
 

Vattenkraftproduktion 
Samtliga fem vattenkraftstationer är i drift och produktionen är budgeterad till 5,5 GWh. Stationerna, och 

framförallt K5, har renoverats för att säkra fortsatt förnyelsebar energiproduktion över lång tid. 

Elnät 
Elnät budgeterar med anslutningsavgifter på 4 mkr för nya kunder. Elnätstaxan höjs med 2 %.  Elnät 

genomför investeringar för att säkra tillgängligheten i nätet. Under 2021 startas arbetet med 

ombyggnation av mottagningsstationen M5 vid Sörvik vilket innebär en investering på totalt ca 33 mkr. 

Ett omfattande mätarbyteprojekt startades 2020 och pågår under en 5-årsperiod, total investering ca 50 

mkr. Mätarbytet är drivet av svensk lag.  
 

Pellets 
Pelletsverksamheten beräknas producera 45 000 ton. Marknadspris på pellets och tillgång på råvara 

bedöms vara kritiska faktorer. Produktionen är stabil med avseende på kvalitét och kapacitet. 

Pelletsmarknaden är i skrivande stund mycket osäker där det varma vädret både fyllt lagren på 

världsmarknaden samt minskat behovet av pellets. Sammantaget kommer prisbildningen för kommande 

avtal präglas av utmaningar.  
 

Renhållning 
Renhållningen avvaktar höjning av taxa 2021 för att eventuellt diskuteras efter första tertialet. Efter att 

Havskuren sluttäckts har intäkterna minskat då täckmassor inte längre kan tas emot. Ett nytt avtal om 

omhändertagande av matavfall har tecknats som innebär lägre kostnader. Dock påverkar höjningen av 

avfallsförbränningsskatten verksamhetens resultat med motsvarande belopp.  
 

Stadsnät 
Stadsnät budgeterar med anslutningsavgifter på 4 mkr för nya kunder. Arbetet fortgår med att ansluta nya 

kunder och inriktningen är att öka antal företagskunder. Företaget noterar ökat intresse för 

fiberanslutning.  

 

Elhandel 
Antalet elhandelskunder bedöms inte öka i någon större omfattning. Däremot ökar såld volym i takt med 

fler företagskunder. 

Solpaneler och laddboxar 
Efterfrågan av solpaneler och laddboxar bedöms öka. 
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UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Budget för 2021 omfattar koncernen Uddevalla Hamnterminal, vilket även inkluderar det helägda dotter-

bolaget SwanFalk Shipping AB. 

Koncernen verkar på en internationell och konkurrensutsatt marknad och det som sker i omvärlden, både i 

Sverige och globalt, har stor påverkan på det som sker i den dagliga verksamheten i hamnen. Det gäller 

att stå rustade för det som händer i vår omvärld i form av till exempel. konjunktursvängningar och ev. 

fortsatt pandemi. Förväntade godsvolymer över Uddevalla hamn, och därmed intäkter, är som alltid 

svårbedömt och svängningar sker snabbt. 

Fokusområden i verksamheten för kommande år kommer bland annat vara att fortsätt utveckla hamn-

området, att arbeta mot stabila godsvolymer och en hållbar utveckling.   

Kommande års budgeterade godsvolymer över kaj beräknas till 1 021 tusen ton, vilket är något lägre än 

beräknat utfall för 2020. Exempel på fortsatt viktiga godsslag i hamnen är import av malm och pappers-

massa och export av tekniskt nitrat. Även hanteringen av projektgods, främst import av vindkraftverk, 

beräknas vara fortsatt hög under 2021. Adderande till volymerna över kaj tillkommer dessutom det gods 

som inte skeppas med båt utan enbart hanteras på terminalsidan och transporteras till och från hamnen 

med lastbil eller tåg. 

För 2021 budgeteras investeringarna till 33,0 mkr. Det ingår bland annat åtgärder i befintliga kranar i 

syfte att förlänga livslängden. Det ingår också investeringar i flera markanläggningar i syfte att förbättra 

delar av hamnområdet och få en mer effektiv godshantering. De höga investeringarna både för budgetåret, 

och åren närmast innan, gör att de planenliga avskrivningarna fortsätter att öka. 

  

Mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 125,0 131,0 123,0 116,0 

Resultat efter finansiella poster 1,5 8,0 3,5 14,1 

Balansomslutning 211,9 201,1 217,5 193,3 

Investeringar 33,0 30,0 47,0 76,8 

Antal anställda 80 80 85 80 
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UDDEVALLA OMNIBUS AB 
 

Ekonomisk översikt  

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Uddevalla Omnibus med dotterbolaget Lysekils Busstrafik AB bedriver kollektivtrafik, som under-

entreprenörer till Bivab.   

Koncernens nettoomsättning, som budgeteras till 202,5 mkr, avser vederlag för, i konkurrens, upphand-

lade trafikåtaganden. Ersättningar justeras med index och är även baserad på rörliga andelar, som inne-

fattar såväl kvalitetsincitament som ersättning baserade på resandeutvecklingen. Nuvarande situation med 

pågående pandemi har försvårat bedömningen av kommande trafikersättning, i synnerhet rörlig andel av 

dessa.  

Uddevalla Omnibus söker aktivt tillämpliga anbudsförfaranden i syfte att såväl expandera verksamheten 

och därigenom skapa ytterligare intäkter såväl som att på så sätt generera bidrag till de fasta/gemensamma 

kostnader. Omnibus initierar också aktivt andra tillväxtplaner i syfte att expandera förutsättningar för 

ytterligare marknadsandelar. 

Utgående balansomslutning per 31 december 2021 budgeteras till 230,3 mkr. Väsentliga förändringar på 

tillgångs- och skuldsidan avser investering- och omställningar i fordonsparken respektive spegelbilden i 

finansiering - checkräkningskrediten - av investeringar i fordonsflottan. 

Koncernen planerar att investera i fyra bussar under räkenskapsåret 2021, samtliga för trafik hos 

Uddevalla Omnibus AB. Den nya konstellationen beräknas sysselsätta cirka 200 personer, varav 

merparten inom förarkåren.   
 

UDDEVALLA TURISM AB 
 

Ekonomisk översikt 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 202,5 184,3 116,2 115,0 

Resultat efter finansiella poster 1,7 -0,7 0,0 -1,2 

Balansomslutning 229,6 253,9 122,3 111,5 

Investeringar 10,0 27,0 24,7 11,1 

Antal anställda 200 190 115 118 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 2,6 2,8 6,1 6,7 

Resultat efter finansiella poster -5,9 -6,1 -5,2 -5,5 

Balansomslutning 11,3 11,5 7,1 13,0 

Investeringar 0,0 0,0 0,5 0,1 

Antal anställda 7 7 7 10 
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Verksamhetsbeskrivning 2021 
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att utveckla och främja turism och det rörliga friluftslivet 

genom att bland annat erbjuda turer med skärgårdsbåt, möjliggöra upplevelser på ön Bassholmen, 

exponera destinationen digitalt via web och sociala medier och inspirera och guida turister när de besöker 

Uddevalla. Alla bolagets verksamheter ska genomsyras av gott värdskap!  

Då pandemin Covid -19 begränsat och begränsar möjligheterna för utveckling av verksamheten, 

produkterna och ger en begränsning till vilka målgrupper och dess utbud i form av utseende och kvantitet 

fokuseras på en skyndsam omställning.  

Svemester, att semestra i Sverige och hemester, att stanna hemma på semestern och uppleva platsen man 

bor på var två begrepp som blev allmänt kända 2020. Turistrådet Västsverige tog i samband med detta 

fram Hållbarhetsklivet, ett initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer 

för att ställa om till ett hållbart samhälle.  

Samarbetet med övriga kommuner i Bohuslän fortgår och den tagna positioneringen av att vara hjärtat i 

Bohuslän består. Varpå vi under året kommer fortsätta arbetet med att förstärka Uddevalla som maritim 

stad, samt aktivt medverka tillbesöksnäringens tillväxt och utveckling. Via våra tre affärsområden: 

Skärgårdsbåtarna i Uddevalla  
2021 satsas på kortare turer med färre passagerare per tur för att säkerställa avstånd mellan passagerarna. 

Påbörjan av elkonvertering på M/S Sunningen planeras. Klingar pandemin av ökas säljinsats för 

beställningstrafik. 

Bassholmens Gästhem och Gästhamn 
Ett nytt hyreskontrakt är tecknat för drift av anläggningen om endast ett år. Vi kommer att sänka 

gästhemmets dygnshyra på för- och eftersäsong för att öka attraktiviteten för skolklasser och föreningar. 

Ett arbete att ta fram nya reservatsföreskrifter för att underlätta kommersiella aktiviteter på ön arbetas 

fram ihop med Länsstyrelsen. 

Uddevalla Turistinformation med sommaröppen gästhamn 
Hemsidan uddevalla.com utvecklas med mer vandring och uteaktiviteter och arbetet med bohuslan.com 

utökas på fler språk, arbetet med appen Upplev Uddevalla och digitala guidningar på fler språk och utökat 

samarbete med Destination Uddevalla för att synliggöra de sociala medierna ännu mer nationellt. 

Strategiskt arbete  
Fundamentalt är att först forma en destinationsstrategi för Uddevalla för en stärkt samverkan och en 

växande destination. En samordnad destination som utvecklas med en ökad attraktionskraft och långsiktig 

hållbarhet. Strategin skall utgöra grund för hur vi behöver organisera oss för en sådan gemensam resa, för 

att skapa en attraktivare plats att verka på, bo och besöka. 
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STIFTELSERNA 
 

BOSTADSSTIFTELSEN UDDEVALLAHEM 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Verksamheten kommer under 2021 i huvudsak omfattas av nyproduktion, förvaltnings- och 

ombyggnation av fastighetsbeståndet. Stiftelsen äger och förvaltar vid utgången av år 2020 4 670 

lägenheter jämte 734 lokaler. Härtill kommer garage och parkeringsplatser.  

Verksamheten präglas av att stiftelsen påbörjar rot-renovering av det norra fastighetsbeståndet som 

kommer att pågå under en femårsperiod. Under 2021 påbörjas rot-renoveringen och först ut är fastigheten 

Sälghugget 3 som startar i april och omfattar 72 lägenheter och beräknas vara klart i september samma år. 

Därefter påbörjas renoveringen av Sälghugget 2 med 106 lägenheter som beräknas vara klart under första 

kvartalet 2022. Fastigheterna kommer bland annat att få en ny fasad, nya fönster, nytt FTX-system och 

renovering av badrummen med mera. I samverkan med hyresgästerna och andra aktörer fokuserar 

stiftelsen samtidigt på att genomföra trygghetsskapande åtgärder för boende i området. Stiftelsen 

samarbetar också med kommunen och har tillsammans infört områdesvärdar som kommer att finnas i 

område mellan kl. 12:00-20:00. 

Stiftelsen planerar för att påbörja nyproduktion av fastigheten Bastionen under andra kvartalet 2021.  

Totalt kommer stiftelsen att investera 123,1 mkr i fastigheterna samt 2,7 mkr i elbilar och elcyklar som ett 

led i vårt hållbarhetsarbete.  

Hyresintäkterna ökar med 3,7 mkr som bland annat kommer från en budgeterad ej förhandlad årlig 

hyreshöjning samt hyreshöjning i samband med genomförda rot-renoveringar.  

Skuldportföljen beräknas öka till 1 625 mkr (1 580 mkr) i samband med ett omfattande rot-projekt samt 

nyproduktion.  I budgeten ingår en kostnad för sk. ränteförsäkring om 1,7 mkr.  

  

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 355,1 351,4 354,5 337,1 

Resultat efter finansiella poster 41,3 45,1 43,0 43,6 

Balansomslutning 2 231,6 2 141,0 2 101,3 2 149,1 

Investeringar 125,8 64,5 85,0 82,9 

Antal anställda 80 80 85 76 
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HSB:s STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att vara en 

aktiv och långsiktig aktör på bostadsmarknaden för Uddevallas bästa. 

Stiftelsen Jakobsberg äger och förvaltar 400 bostadslägenheter i Uddevalla kommun. Stiftelsens 

fastigheter är i gott skick. 114 lägenheter på Walkeskroken i centrum står inför en stamrenovering med 

planerad start 2021. 

Stiftelsen ska succesivt utveckla nya bostäder genom nyproduktion och fastighetsaffärer, där upplåtelse-

formen är hyresrätt. Genom ökad tillgänglighet, bra miljöval och klimatsmart förvaltning bidrar Stiftelsen 

långsiktigt till ett hållbart och varaktigt samhälle. 

Under 2021 planerar Stiftelsen att; 

- inleda förhandlingar och projektering av stambyte i 114 lägenheter på Walkeskroken. 
- utveckla målen för ett aktivt och ansvarsfullt hållbarhetsarbete. 
- Projektera och utveckla cirka 40 nya hyresrätter på Strömstadsvägen i centrala Uddevalla 

tillsammans med HSB. 
- delta i projektering av cirka 40 hyresrätter i Herrestad vid Spinnrocksvägen mellan Hasselberget 

och Herrestads Kyrka. 
- utreda möjligheter till förtätning vid och intill befintligt fastighetsbestånd. 
- utvärdera fastighetsbeståndet i syfte att avveckla de fastigheter som inte tillför verksamheten 

värde eller uppfyller stiftelsens ändamål. 

 

STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM 
 

Ekonomisk översikt 
 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 35,4 35,0 34,9 34,2 

Resultat efter finansiella poster 2,3 5,3 1,5 2,5 

Balansomslutning 290,7 282,1 271,8 287,9 

Investeringar 25,0 0 0 46,0 

Antal anställda 0 0 0 0 

Mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 14,1 13,9 14,1 13,7 

Resultat efter finansiella poster 2,5 2,6 2,1 1,3 

Balansomslutning 80,2 81,8 81,5 83,5 

Investeringar 0,1 1,1 1,1 0,6 

Antal anställda 3 3 3 3 
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Verksamhetsbeskrivning 2021 
Verksamheten kommer under 2021 i huvudsak att omfattas av förvaltning av fastighetsbeståndet. 

Stiftelsen äger och förvaltar vid utgången av år 2020, 180 lägenheter jämte 20 lokaler. Härtill kommer 

garage och parkeringsplatser. 

Ljungskilehem kommer bland annat att måla grunden på Parkvägen och behandla yttertaket på 

Korpemyren samt måla altaner och dörrar på Kaprifol och Krokusvägen. För att kunna erbjuda kunderna 

en möjlighet till ett hållbart boende kommer det under året att ges möjlighet till sk.”Urban Gardening”.  

De investeringar som är planerade är bland annat nytt passersystem, nytt bokningssystem för tvättstugor 

på Parkvägen samt en robotgräsklippare.  

Hyresintäkterna beräknas öka med 0,2 mkr vilket beror på en budgeterad ej förhandlad årlig 

hyreshöjning. 

 

GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Stiftelsens huvuduppgift är att ”främja ungdomars utbildning och uppfostran” i enlighet med donator 

Anders Knapes vilja. För närvarande sker detta genom årlig utdelning av stipendier. Fr o m 2019 har 

stiftelsen beslutat att höja stipendiesumman till 20 000 kr/stipendiat/år. 

 

Stiftelsen har under en lång rad av år restaurerat byggnaderna på Gustafsberg. Detta har finansierats av 

skogsintäkter, bidrag från Länsstyrelsen och Thordénstiftelsen samt en kredit på 6 mkr som Uddevalla 

kommun tillhandahållit. 

Några mer omfattande restaureringsarbeten planeras därför inte de närmaste åren utan löpande sedvanligt 

underhåll kommer att ske. Ambitionen kommer därför vara att budgetera för ett årligt överskott så att 

stiftelsens skuld till Uddevalla kommun kan reduceras. 

Hotell- och vandrarhemsrörelsen drivs som tidigare i egen regi genom ett franchiseavtal med Svenska 

Turistföreningen, STF. 

Av stiftelsens 493 hektar mark är ca 331 hektar skogsmark. Avverkning av skog sker årligen genom en 

långsiktig skogsbruksplan. 

Stiftelsens vattenledningsnät är sedan 2013 anslutet till kommunens ledningsnät och anläggningen 

benämns nu distributionsanläggning där provtagningar av det kommunala vattnet sker 4 ggr/år. 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 2,8 2,0 2,6 2,1 

Resultat efter finansiella poster 0,5 0,2 0,0 -1,4 

Balansomslutning 7,5 6,8 7,4 7,7 

Investeringar 0 0 0 1,4 

Antal anställda 4 4 5 6 
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Stiftelsen avser att ansluta Skräddarebostaden och Grindstugan till den VA-ledning som Uddevalla vatten 

AB är i färd med att färdigställa över stiftelsens mark och upp till Hässleröd. Därmed har alla stiftelsens 

byggnader med hyresgäster eller arbetslokaler moderna anslutningar. 

 

 

ÖVRIGA FÖRETAG 

UDDEVALLA VATTEN AB 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Uddevalla Vatten är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 

kommunen, vilket omfattar att ta hand om avloppsvatten och levererar dricksvatten hela vägen till 

fastigheten. Bolaget äger samtliga kommunala VA anläggningar i Uddevalla kommun.  

Uddevalla Vatten AB är ett taxekollektiv och ska enligt lag bära de nödvändiga kostnader som krävs för 

att tillhandahålla respektive vattentjänst. Detta sker genom att avgifter för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt självkostnadsprincip. Det vill säga de nödvändiga kostnader 

som uppkommer för att till exempel ta hand om spillvatten finansieras via motsvarande avgift. Avgifterna 

fastställs av kommunfullmäktige och framgår av bruknings- och anläggningstaxan.  

För 2021 läggs en ökning av brukningstaxan på 5,0 % och anläggningstaxan 3,0 %. 

Under perioden kommer Uddevalla Vatten förutom att arbeta med den löpande driften och utvecklingen i 

kommunen sätta extra fokus på säkerhet och miljö, långsiktig investeringsplan och att arbeta mer 

strategiskt med inköp och upphandlingar med syfte att reducera framtida kostnader.  

Ledningsnät 
Perioden innehåller flera omläggningar av ledningar och reinvesteringstakten för ledningar har ökat. 

Planeringen följer till stor del centrumarbete och Uddevalla kommuns asfaltsplan. Arbetena minskar 

mängden ovidkommande vatten till reningsverket och risken för källaröversvämningar samt risken för 

akuta vattenläckor. Omvandlingsområdet Fräknestranden går mot sitt slut och nya omvandlingsområden 

tar över under perioden. 

Avlopp 
En ny externslammottagning ska byggas utanför centrum för att slippa många tunga transporter till verket 

och dålig lukt vid reningsverket. En slamtork planeras för att nyttja överskottet av gas till torkning. Vi 

reducerar mängden slam till destruktion och hygieniserar det på köpet. Det torkade slammet underlättar 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 125,7 119,0 124,2 113,1 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 1 296,2 1 148,9 1 128,0 1051,1 

Investeringar 109,5 58,9 99,7 138,4 

Antal anställda 0 0 0 0 
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spridning alternativt eldning tillsammans med biobränslen. Investeringen är avhängig regeringens beslut 

om hur slam ska hanteras i Sverige. 

Vatten 

Vattenförsörjningsplanen som ska säkerställa råvattentillgången på 100 års sikt har lett till beslut att 

hämta råvatten i Vänern. Detta sker i samförläggning med Trollhättan Energi. Projektering har startat och 

slutgiltigt beslut antas efter att projekteringen är klar. 

Ett flertal vattenreservoarer kommer byggas och/eller renoveras under perioden för att säkra 

vattenkapaciteten, leveranssäkerheten och vattenförsörjningen i kommunen. 

 

 

VÄSTVATTEN AB 
 

Ekonomisk översikt 

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av vattenbolagen i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 

Uddevalla kommun (53 %). Västvattens är att ansvara för drift, underhåll, kompetens och utveckling av 

kommunernas vatten- och avloppsverksamheter samt ekonomi och administration. Detta görs på uppdrag 

av ägarbolagen. 

Genom det gemensamma bolaget Västvatten erbjuds abonnenterna god service och tillgänglighet. Med 

egna och inhyrda resurser levererar Västvatten AB ett säkert dricksvatten och en god avloppshantering i 

Uddevalla kommun samt i de tre andra kommunerna Färgelanda, Munkedal och Sotenäs. 

Västvatten AB drivs som icke vinstdrivande bolag precis som anläggningsbolagen som äger bolaget. 

Västvatten gör alltså ingen vinst utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna. All personal är anställd i 

Västvatten och arbetar sedan via Västvatten för anläggningsbolagen.  

2021 kommer Västvatten förutom att arbeta med den löpande driften och utvecklingen i ägarkommunerna 

fortsätta med att sätta extra fokus på säkerhet och miljö, långsiktig investeringsplan och att arbeta mer 

strategiskt med inköp och upphandlingar med syfte att reducera framtida kostnader. Ett effektiviserings-

arbete har tagit fart 2020 som kommer fortsätt under 2021 och en ny budgetprocess är klar för att sättas 

igång. 

Det finns stora utmaningar i form av vattenresurser, kapacitet på reningsverk och utbyggnadsplaner i de 

olika ägarkommunerna vilket kommer läggas mycket tid och resurser på. 

En reinvestering i IT-miljö kommer ske under 2021. 

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 101,7 94,4 95,7 86,9 

Resultat efter finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balansomslutning 14,9 15,9 14,8 17,7 

Investeringar 0,6 0,0 0,0 0,7 

Antal anställda 108 107 109 103 
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RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 
 

Ekonomisk översikt 
 

 

Verksamhetsbeskrivning 2021 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund som styrs av en politisk direktion med 

ledamöter och ersättare från förbundets tre medlemskommuner, Uddevalla (64,15 %), Lysekil och 

Munkedal.   

Räddningstjänstens aktiviteter och planering för kommande år kan på grund av pågående Corona-

pandemi påverkas och det är inte uteslutet att omprioriteringar måste göras. Inriktning och 

verksamhetsmål för 2021 består av nedanstående fokusområden: 

• Samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer i såväl vardag som i kris. 

• Under året kommer ett nytt handlingsprogram att arbetas fram enligt nya direktiv i LSO, Lagen 

om skydd mot olyckor. 

• En av förbundets strategier är att ha beredskap för framtiden. För att leva upp till detta initieras 

en studie av framtida insatsberedskap, stationsplaceringar, responstid och operativ förmåga. 

Delar av det arbetet sammanfaller med arbetet med nytt handlingsprogram.  

• Fortsatt arbete enligt Statliga direktiv ska prioriteras avseende återtagande av förmåga till civilt 

försvar.  

• Fortsatt samverkan inom Räddsam Västra Götaland.  

• Genom samverkan med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, ytterligare stärka 

förbundets förmåga. 

• Samarbetet mellan de båda räddningstjänstförbunden ska stärkas utifrån förbundens befintliga 

organisationer. 

• Samverkan med kommunala aktörer inom förvaltningar och bolag, blåljusmyndigheter samt 

andra organisationer ska eftersträvas i syfte att upprätthålla ett likvärdigt skydd mot olyckor 

inom hela förbundets geografiska område.  

• Sammansättningen på personalstyrkan bör spegla samhällets sammansättning, vilket innebär att 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska beaktas vid rekryteringar och jämställdhetsplan 

utarbetas.  

• För att stärka deltidsorganisationen ska fortsatt samverkan ske med medlemskommunerna vid 

rekrytering av RIB-personal. 

 

  

mkr Budget Prognos Budget Bokslut 

 2021 2020 2020 2019 

Nettoomsättning 91,5 80,6 87,8 95,1 

Resultat efter finansiella poster 0,0 -2,1 0,0 1,1 

Balansomslutning 44,5 47,7 53,4 57,5 

Investeringar 6,2 4,9 5,4 3,2 

Antal anställda 200 200 200 203 
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KOMMUNKONCERNENS RESULTATBUDGET 
       

 

  

     Koncernen     Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos
2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 2 218 2 193 904 930

Verksamhetens kostnader -5 387 -5 192 -4 476 -4 326

Avskrivningar -389 -377 -140 -135

Jämförelsestörande poster 1 - 1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -3 558 -3 375 -3 712 -3 530

Skatteintäkter 2 719 2 695 2 719 2 695

Generella statsbidrag och utjämning 1 019 997 1 019 997

VERKSAMHETENS RESULTAT 180 317 26 162

Finansiella intäkter 4 5 64 65

Finansiella kostnader -62 -57 -56 -55

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 122 265 34 172

Extraordinära poster - - - -

ÅRETS RESULTAT 122 265 34 172
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KOMMUNKONCERNENS BALANSBUDGET 

 

Koncernen Kommun

Budget Prognos Budget Prognos

Belopp i mkr 2021 2020 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 6 1 1

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggn 7 301 6 898 2 604 2 264

Maskiner och inventarier 531 534 161 159

Pågående arbete 810 507 370 270

Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, andelar och

bostadsrätter 34 34 73 73

Långfristiga fordringar 15 15 3 479 3 307

Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 13 - -

Summa anläggningstillgångar 8 708 8 007 6 688 6 074

Bidrag till infrastruktur 8 8 8 8

Omsättningstillgångar

Förråd/lager och exploateringsområden 84 81 23 30

Kortfristiga fordringar 524 526 293 294

Kassa och bank 94 121 82 82

Summa omsättningstillgångar 702 728 398 406

SUMMA TILLGÅNGAR 9 418 8 743 7 094 6 488

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat eget kapital 2 762 2 497 1 866 1 694

Årets resultat 122 265 34 172

Summa eget kapital 2 884 2 762 1 900 1 866

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 41 41 34 35

Uppskjuten skatteskuld 189 177 - -

Övriga avsättningar  60 56 55 50

Summa avsättningar 290 274 89 85

Skulder

Långfristiga skulder 5 267 4 723 4 348 3 787

Kortfristiga skulder 977 984 757 750

Summa skulder 6 244 5 707 5 105 4 537

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 9 418 8 743 7 094 6 488
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KOMMUNKONCERNENS KASSAFLÖDESBUDGET 
 

 

  

    Kommunen

Belopp i mkr Budget Prognos Budget Prognos
2021 2020 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 122 265 34 172

Justering för ej likviditetspåverkande poster 405 374 144 123

Verksamhetsnetto före förändring av 
rörelsekapital 527 639 178 295

Justering för rörelsekapitalets förändring

Förändring av periodiserade investeringsbidrag 0 1 0 1

Förändring av förråd/lager -3 13 7 19

Förändring av kortfristiga fordringar 2 -53 1 -82

Förändring av kortfristiga skulder -7 -101 7 -17

Kassaflöde från den löpande verksamheten 519 499 193 216

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Inköp av immateriella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av materiella tillgångar -1 091 -834 -582 -372

Avyttrade materiella tillgångar 0 0 0 0

Inköp av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Avyttrade finansiella tillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 091 -834 -582 -372

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kortfristig utlåning 0 0 0 0

Långfristig utlåning 1 -8 -172 -71

Återbetald utlåning 0 0 0 0

Långfristig upplåning 544 427 561 283

Utbetalning av avsättningar 0 - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 545 419 389 212

ÅRETS KASSAFLÖDE -27 84 0 56

Likvida medel vid årets början 121 37 82 26

Likvida medel vid årets slut 94 121 82 82

     Koncernen
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KOMMUNENS INVESTERINGAR 2021-2030 

 

 

  

Total 

investering

t.o.m 

2020
2021 2022 2023 2024-2030

Behov 

kommun-

bidrag 

2021

Behov 

kommun-

bidrag 

Helår

1. Investeringar som tidigare erhållit igångsättningsbeslut 
KS Brandstation Ljungskile 23,0 18,4 4,6 1,0 1,0
KS Brandstation Uddevalla 181,0 10,2 40,0 90,0 40,8 ?

SBN
Gator & trafikanordningar i anslutning till Ny 

Brandstation Uddevalla 12,0 1,0 9,0 2,0 0,7

BUN Ramnerödskolan 303,0 191,0 75,0 37,0 20,0

BUN Skansen förskola 27,0 16,0 10,0 1,0 2,0

BUN Killingen förskola 45,0 23,0 22,0 3,5

BUN Bokenäs förskola 33,0 10,0 15,0 8,0 2,0

SOC Gruppbostad LSS  Fasseröd/Störtloppsgatan 26,0 6,0 16,0 3,0 7,7

SOC

Vård- och omsorgsboende 20 platser och 

hemtjänstlokal, Rotviksbro 88,0 34,0 42,0 12,0 19,4
SBN Ny förbindelse Lingatan - Tavlegatan 7,0 1,0 6,0 0,4
SBN Rydingsberg 9,5 2,0 7,5 0,4
SBN Ny väg Frölandsvägen - Undavägen. (Förstudie finns) 13,0 1,0 12,0 0,7
SBN Gestaltningsprogram: strandpromenad, park mm 5,0 1,0 4,0 0,3 0,3
SBN Ny spårförbindelse Sörvik 20,0 5,0 15,0 0,9 0,9

SBN Översvämningsskydd, kajer förstärknarbeten 505,0 50,0 50,0 85,0 85,0 235,0 4,8 24,3
KFN Framtidens bad, Ny simhall Rimnersområdet 464,0 52,0 20,0 70,0 230,0 92,0 21,2

SUMMA 1 761,5 383,6 317,6 358,5 373,8 327,0 7,0 104,4

2 a Reinvesteringar Mark, Byggnader och tekniska anläggningar
KS Arkivlokal 2,0 2,0 ?

SBN Planerat underhåll - fastigheter 400,0 40,0 40,0 40,0 280,0
SBN Planerat underhåll - gator, vägar & allmän-plats-mark 250,0 25,0 25,0 25,0 175,0 0,6 6,0
KFN Rimnersvallen, enligt LFP 33,0 17,0 16,0 ?

KFN Konstgräsplaner kommunövergripande 26,0 3,0 3,0 11,0 9,0
Delvis inom 

ram

KFN Emaus lantgård, förråd 2,0 2,0 ?

SUMMA 713,0 0,0 89,0 84,0 76,0 464,0 0,6 6,0

2b. Reinvesteringar Maskiner och inventarier
KS Nytt dokument- och ärendehanteringssystem 3,0 3,0 ?
KS IT-investeringar inom IT-avdelningen 37,9 4,0 4,2 4,0 25,7

BUN Inventarier fordon & IT verksamheter 114,0 18,0 18,0 18,0 18,0 42,0

SOC
Infrastruktur digitalisering - Bra uppkoppling via fiber el. 

alternativ för personal och brukare 8,1 0,5 0,5 0,7 0,8 5,6
SOC Utrustning och inventarier, nybyggnation 20,1 0,7 1,0 1,0 2,0 15,4
SOC Inventarier, (utbyte) i befintlig verksamhet 32,6 2,3 2,3 2,5 2,5 23,0

SOC Återinvesteringar ombyggnationer 5,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5
SBN Inventarier, utrustning, fordon & maskiner 21,5 3,5 2,0 2,0 14,0 1,1 1,3
KFN Maskiner och inventarier 50,0 5,0 5,0 5,0 35,0

SUMMA 292,7 22,0 34,8 33,9 37,8 164,2 1,1 1,3

3. Profilinvesteringar 
SBN Å-rummet 30,0 2,0 5,0 5,0 5,0 13,0 1,4
SBN Kungsgatan Etapp 3 (öster om torget) 15,0 1,0 14,0 0,7 0,7
SBN Julbelysning 3,0 1,0 1,0 1,0 0,1 0,4

KFN Konstnärlig gestaltning 30,0 3,0 3,0 3,0 21,0 0,05

SUMMA 78,0 3,0 23,0 9,0 9,0 34,0 0,8 2,4
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Total 

investering

t.o.m 

2020
2021 2022 2023 2024-2030

Behov 

kommun-

bidrag 

2021

Behov 

kommun-

bidrag 

Helår

4. Expansionsinvesteringar 
BUN Äsperöd förskola om- och tillbyggnad 45,0 2,0 21,0 22,0 3,5

BUN Ny förskola norr Dalaberg 1:1 60,0 2,0 15,0 25,0 18,0 5,0

BUN Ny förskola Söder/Centrum 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Parken förskola om- och tillbyggnad 80,0 10,0 70,0 7,0

BUN Herrestad förskola ombyggnad 60,0 60,0 5,0

BUN Dalabergs förskola nybyggnad 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Forshälla/Ammenäs förskola 45,0 45,0 3,5

BUN Källdals förskola 45,0 20,0 25,0 3,5

BUN Helenedals förskola 30,0 10,0 20,0 2,0

BUN Moduler & övr lokallösningar 40,0 20,0 20,0 4,5 4,5

BUN Äsperödskola F-6 300,0 20,0 100,0 180,0 20,0

BUN Centrum grundskola F-6 nybyggnad 310,0 20,0 290,0 20,0

BUN Centrum grundskola 7-9 nybyggnad 310,0 20,0 290,0 20,0

BUN Forshälla/Ammenäs skola 250,0 15,0 235,0 15,0

BUN Brandlarm Skolor/Förskolor 2,0 1,0 1,0

SOC Servicebostad LSS 1 - ev. ej aktuell, planen kommer att ses över. 26,0 0,0 13,0 13,0 5,7

SOC Gruppbostad LSS 1 -  ev. ej aktuell, planen kommer att ses över. 26,0 0,0 13,0 13,0 7,7

SOC Servicebostad LSS 2 26,0 13,0 13,0 5,7
SOC Gruppbostad LSS 2 26,0 13,0 13,0 7,7
SOC Gruppbostad LSS 3 26,0 13,0 13,0 7,7
SOC Gruppbostad LSS 4 26,0 26,0 7,7
SOC Servicebostad LSS 4 26,0 26,0 5,7
SOC Servicebostad LSS 5 26,0 26,0 5,7
SOC Gruppbostad LSS 6 26,0 26,0 7,7
SOC Gruppbostad LSS 6 26,0 26,0 7,7
SOC Servicebostad LSS 7 26,0 26,0 5,7
SOC Gruppbostad LSS 7 26,0 26,0 7,7
SOC Nytt Äldreboende 1 med 40 platser 250,0 50,0 200,0 41,7
SOC Nytt Äldreboende 2 med 40 platser 250,0 250,0 41,7

SBN

Mindre investeringar för genomförande av 

handlingsplaner 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,5 5,0
SBN Göteborgsvägen Etapp 2 5,0 5,0 0,2
SBN Tuvullsvägen 5,0 0,5 4,5 0,2
SBN Ny väg Kuröd - Lillesjö 25,0 25,0 1,5
SBN Gatuombyggnad VA sanering 24,0 4,0 4,0 2,0 14,0 1,1
SBN Fastighetsförvärv: strategiska & lokalförsörjning 100,0 10,0 10,0 10,0 70,0 1,5
SBN Sunningebacken 5,0 5,0 0,5
SBN Sunningebergen gator 10,0 10,0 1,0
SBN Skarsjövallen gator 56,0 56,0 3,5
SBN Temalekplats Ljungskile 3,0 3,0 0,3 0,3
SBN Temalekplats centrala Uddevalla 7,0 7,0 0,5
SBN Ny offentlig toalett Uddevalla centrum 3,0 3,0 0,2 0,2
SBN Ställplats Bodele 5,0 5,0 0,4 0,4
SBN VA-anslutning fritidshus Bodele 1,0 1,0 0,1 0,1
KFN Hus för kultur 36,8 1,0 21,8 14,0

SUMMA 2 864,8 25,0 120,5 169,3 378,0 2 172,0 6,1 297,8

TOTAL 5 710 434 585 655 875 3 161 16 412

Summa per nämnd:
Kommunstyrelsen 246,9 28,6 50,6 94,2 47,8 25,7 1,0 1,0
Barn och utbildning 2 189,0 283,0 197,0 131,0 271,0 1 307,0 4,5 143,5
Socialnämnden 991,3 10,0 80,3 101,7 106,8 692,5 0,0 192,9
Samhällsbyggnad 1 640,0 60,0 206,0 209,0 186,0 979,0 10,2 53,3
Kultur o Fritid 641,8 52,0 51,0 118,8 263,0 157,0 0,0 21,2
TOTAL 5 709 434 585 655 875 3 161 16 412
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta: 
 

att upphäva 4:e att-satsen i kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 § 250, 

 

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 4 347 mkr för kommunen, 

kommunens bolag och stiftelser för år 2021. 

 

Kommunfullmäktiges tidigare beslut: 

att fastställa skattesatsen för år 2021 till 22,16 kronor,  

 

att fastställa budget för år 2021 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

samt nämnder på totalt 3 525,2 mkr,  

att fastställa flerårsplan för åren 2022-2023 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt 3 507,0 mkr 

respektive 3 544,5 mkr,    

att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram på 4 124 mkr för 

kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund för år 2021,  

att de finansiella målen för 2021-2023 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges styrkort 2020-2022,  

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och lönereserven besluta om 

kompensation till nämndernas kommunbidrag för pris- och löneökningar samt eventuella mindre 

justeringar av kommunbidragen i övrigt,  

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel för ökade kapitalkostnader för investeringar 

som blir färdigställda under 2021, 

att effektiviseringsfonden upphör från 2021, 

att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomföra de satsningar och uppdrag som redovisas,  

att fastställa internräntan för år 2021 till 1,25 %,   

att nämnderna ska besluta om sina verksamhetsplaner inklusive internbudget för år 2021 senast under 

december månad 2020,  

att samtliga externa hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av kommunstyrelsen 

genom aktualisering från finansieringsansvarig nämnd innan beställning lämnas till samhällsbyggnads-

nämnden,  

att godkänna investeringssammanställningen om 588 mkr för 2021, 658 mkr för 2022 samt 878 mkr för 

2023, 

att investeringar med projektstart 2021 och 2022 får påbörjas, under förutsättning att det finns en 

behovsanalys samt en framtagen förstudiekalkyl för profil- och expansionsinvesteringar, 

att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga förändringar av förutsättningarna för en 

investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige. 
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Bilaga 1 Beräkning demografi  

 

BERÄKNING DEMOGRAFI 2020 - 2029

Beräkningsfaktorer

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 år 6-12 år 6-15 år 16-18 år 65-79 år 80-84 år 85-- 65-79 år 80-84 år 85--

A-pris tkr 165,5 42,3 115,8 131,6 214,2 214,2 214,2 982,5 982,5 982,5

Kompensationsnivå 

egen regi 75% 74% 63% 62% 67% 67% 67% 63% 63% 63%

Kompensationsnivå 

friskolor 81% 76% 83%

Efterfrågenivå 87% 58% 100% 95% 8% 19% 18% 4% 12% 13%

Varav andel egen regi 58% 88% 95%

Varav andel friskolor 42% 12% 5%

Befolkningsförändring utifrån senaste prognos juni 2020

Förskola Fritids Grundskola Gymnasie

1-5 6-12 6-15 16-18 65-79 80-84 85+ Total

2020 (föreg prognos) 3 480 5 030 7 070 1 960 8 640 1 725 1 675 57 076

2021 ny prognos -15 15 30 45 75 30 45 523

2022 10 60 100 35 75 45 25 559

2023 -10 -5 65 50 30 65 15 419

2024 25 0 70 45 20 90 25 470

2025 35 5 50 35 -30 115 30 518

2026 35 15 -5 70 -5 105 20 517

2027 45 20 25 65 90 25 50 518

2028 55 40 15 40 20 75 65 518

2029 60 15 30 -15 120 0 80 518

3 720 5 195 7 450 2 330 9 035 2 275 2 030 61 636

Demografipeng, tkr per år

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

Justering 2021 -1 678 271 2 245 3 528 4 367 2 723 2 995 4 822 10 541 14 908

2022 1 118 1 086 7 482 2 744 12 430 2 723 4 493 2 679 9 895 22 326

2023 -1 118 -90 4 863 3 920 7 575 1 089 6 490 1 607 9 187 16 761

2024 2 796 0 5 237 3 528 11 562 726 8 986 2 679 12 391 23 953

2025 3 915 90 3 741 2 744 10 490 -1 089 11 482 3 215 13 607 24 098

2026 3 915 271 -374 5 489 9 301 -182 10 483 2 143 12 445 21 746

2027 5 033 362 1 870 5 097 12 362 3 268 2 496 5 358 11 122 23 485

2028 6 152 724 1 122 3 136 11 134 726 7 488 6 966 15 180 26 314

2029 6 711 271 2 245 -1 176 8 051 4 357 0 8 573 12 931 20 981

Demografipeng, tkr ackumulerat

1-5 6-12 6-15 16-18 Sa BUN 65-79 80-84 85+ Sa SOC Totalt

Justering 2021 -1 678 271 2 245 3 528 4 367 2 723 2 995 4 822 10 541 14 908

2022 -559 1 357 9 727 6 273 16 797 5 447 7 488 7 502 20 437 37 234

2023 -1 678 1 267 14 590 10 193 24 372 6 536 13 978 9 109 29 623 53 995

2024 1 118 1 267 19 827 13 722 35 934 7 262 22 964 11 788 42 014 77 948

2025 5 033 1 357 23 568 16 466 46 424 6 173 34 446 15 003 55 622 102 046

2026 8 948 1 629 23 194 21 955 55 725 5 992 44 929 17 146 68 067 123 792

2027 13 981 1 990 25 065 27 051 68 087 9 260 47 425 22 505 79 189 147 277

2028 20 133 2 714 26 187 30 188 79 222 9 986 54 913 29 470 94 370 173 591

2029 26 844 2 986 28 431 29 011 87 272 14 343 54 913 38 044 107 300 194 573

ÄO Ordinärt boende ÄO Särskilt boende
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Kommunstyrelsens styrkort 2021-2022                   2020-11-26 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 
kommun 
är en 
självklar 
tillväxt-
motor för 
en mer 
utvecklad 
region 

Verka för ett 
bra företags- 
och arbets-
marknads-
klimat 

 Stimulera den sociala ekonomin/det sociala 
företagandet 

  

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått 
i uppdrag att skapa bra företagsklimat med särskilt fokus på 
små företag med 2-9 anställda (KF ÖS 1) 

 

    Antalet anställda i 
företag med 2-9 anställda, ska 
öka 

Utveckla lokal 
och regional 
infrastruktur 
inklusive 
Bohusbanan 
 

  Genom att åstadkomma en välutvecklad 
och snabb järnvägs- och transportinfrastruktur för 
såväl person- som godstransporter ska Uddevalla 
kommun bli en del av både Göteborgs och Oslos 
arbetsmarknadsregioner 

  

  Den lokala trafikinfrastrukturen skall 
möjliggöra effektiva kommunikationer för alla inom 
kommunen 

  

    Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av effekterna av 
omläggningen av linjenätet för stadsbussarna (KF ÖS 3) 

 

    Kommunstyrelsen har 2019-10-11 utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att anlägga nya sträckor enligt 
antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult 
prioriteras i samarbete med Trafikverket (KF ÖS 3) 

 

      Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska öka 

     Antal företag i 
kommunen, ska öka 

     Företagsklimat, ska bli 
bättre 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Nyregistrerade företag i 
kommunen, ska öka 

I Udde-
valla 
kommun 
utvecklar 
vi ett 
tryggt 
samhälle 
tillsamm-
ans. 

Verka för 
tillämpning 
av FN:s 17 
globala 
hållbarhets-
mål och 
Agenda 2030 

 Förstärka kommunens utveckling genom ett 
kontinuerligt översiktsplanearbete som metod 

  

 Arbeta för en ökad jämlikhet   

  Trygga viktiga samhällsfunktioner genom 
att ställa ökade hållbarhets- och totalförsvarskrav 
vid upphandling 

  

  Sträva efter att där så är möjligt att bygga i 
trä 

  

  Verka för att minska utsläpp av 
växthusgaser inom Uddevallas kommuns 
geografiska område 

  

 Öka utbudet av eftergymnasial utbildning i 
kommunen 

  

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburetoffentligt 
partnerskap) 

 

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått 
i uppdrag att ta fram en övergripande plan "Välfärd 2030" (KF 
ÖS 5) 

 

     Vuxna 
biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen 

    Uddevalla kommun ska 
förbättra sin placering i aktuell 
hållbarhetslista över de 
hållbaraste kommunerna i 
Sverige 

Verka för 
trygghet i de 

 Stärka det brottsförebyggande arbetet 
Uddevalla kommun i samverkan med andra 
aktörer 

  



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

offentliga 
miljöerna 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått 
i uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande 
aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 6) 

 

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått 
i uppdrag att förstärka och skapa en tydligare organisation för 
säkerhetsarbetet (KF ÖS6) 

 

Verka för 
ökad 
livskvalitet 
genom god, 
värdig vård 
och omsorg 
samt gemen-
samt före-
byggande 
arbete 

 Friskvård och förebyggande arbete skapar 
ökad folkhälsa och livskvalitet i samhället 

  

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått 
i uppdrag att under 2020 avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjning inom vård- och 
omsorgsområdet (KF ÖS 7) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått 
i uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande 
samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete  (KF ÖS 7) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått 
i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 7) 

 

Säkra 
kompetensför
sörjningen 
genom att 
pröva nya 
arbets-
metoder 
bland annat 
genom en 
utökad 
digitalisering 

 Uddevalla kommun är en attraktiv arbetsgivare 
bland annat med fokus på medarbetarnas 
kompetensutveckling, arbetsmiljö och friskvård 

   Attraktiv 
arbetsgivarindex, ska öka 

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått 
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att driva kommunens 
fastigheter i bolagsform (KF ÖS 2) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått 
i uppdrag att Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erbjuda alla 
anställda heltid, och deltid som en möjlighet (KF ÖS 8) 

 

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått 
i uppdrag att överföra ansvaret för försörjningsstöd från 
socialnämnden till kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

   Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att fortsätta leda arbetet 
med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera de 
förslag till strukturella förändringar i organisation och 
arbetsmetoder som långsiktigt minskar kostnaderna i enlighet 
med planen. Det skall även resultera i ett förslag till fördelning 
per nämnd, av 37 mkr i effektivisering/besparing för 2021 (KF 
ÖS 8) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 
och 2021-2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla 
kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 8) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 8) 

 

   Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag 
att i samråd med kommunfullmäktiges presidium ta fram 
underlag och därefter upphandla ett närvaro- och 
voteringssystem i förening med tjänst för webbsändning som 
ska vara i bruk senast i januari 2022 

 

   Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i uppdrag att utreda ansvarsmässiga och 
organisatoriska förändringar som förtydligar kommunens 
förvärv och försäljning av mark 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021-2023 fått 
i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 8) 

 

    Andel ramavtal och 
avtalstrohet 

     Minskad sjukfrånvaro 

      Antal resor med 
kollektivtrafiken i Uddevalla 
tätort, ska öka 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

      Öka andelen förnybar 
och återvunnen energi i 
kommunala byggnader 

      Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

     Nettokostnadsandelen 
inklusive finansnetto högst 99 % 
av skatter och bidrag 

     Soliditeten ska 
förbättras 

     Egenfinansiering av 
investeringar minst 30 % 

     Finansiell profil, 
kommunens placering 

     Budgetföljsamhet i % 

     Prognossäkerhet i % 

I Udde-
valla 
kommun 
bedrivs en 
god och 
trygg 
utbildning 
inför 
framtiden. 

Verka för en 
trygg och 
jämlik skola 
som skapar 
studiero och 
förbättrade 
studieresultat 

   

Nyanlända 
och 
ungdomar 
ska snabbare 
lotsas in i 
arbete, före-
tagande eller 
utbildning 

 Samverka med näringslivets arbetsmarknad 
och civilsamhället för ökad integration, samverkan, 
arbeten och tillväxt 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått 
i uppdrag att ta fram en övergripande plan "Integration 2030” 
(KF ÖS 5) 

 

     Integrationen skall 
förbättras i form av minskat 
utanförskap 

   Invånare 17-24 år som 
varken arbetar eller studerar, 
andel (%) ska minska 



Riktningar Övergripande 
strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

     Invånare 17-24 år 
som varken arbetar eller 
studerar, andel (%) 

      Ekologiska livsmedel 
i kommunens verksamhet, ska 
öka 

      Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, ska öka 

Uddevallas 
unika 
boende-
miljöer och 
infrastruktur-
investeringar 
ska tas 
tillvara 

 Förstärk tillgängligheten till kommunens 
besöksmål via utvecklad kollektivtrafik, cykel- 
samt vandringleder samt verka för att 
åstadkomma en nationell cykelled genom 
Bohuslän 

  

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått 
i uppdrag att starta en process för att flytta stadshuset till 
centrum och därvid se på möjligheterna att kombinera detta 
med ändamålsenliga lokaler för kultur (KF ÖS 5) 

 

Uddevalla 
är en 
kustkomm
un som 
tar vara på 
vattnets 
potential 

Ta vara på 
Uddevalla 
kommuns 27 
mil kust och 
unika fjäll för 
naturupplevel
se, boende 
och turism 

    Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem (KF ÖS 15) 

 

Utveckla och 
stärk 
Uddevalla 
kommuns 
kulturarv och 
platsvarumär
ke 

  Arbeta för att utveckla biosfärsområden 
som bidrar till ökad hållbar turism. 

  

Öka förutsättningarna för affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

  

   Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått 
i uppdrag att skapa ett destinationsbolag med inriktning om 
genomförande 2021 (KF ÖS 16) 

 

 



Styrkort 2021–2022, Barn- och utbildningsnämnden, Uddevalla kommun       
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla kommun är en 
självklar tillväxtmotor för 
en mer utvecklad region 

1. Verka för ett bra företags- 
och arbetsmarknadsklimat 
 

     Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska öka 

2. Utveckla lokal och regional 
infrastruktur inklusive 
Bohusbanan 
 

   

I Uddevalla kommun 
utvecklar vi ett tryggt 
samhälle tillsammans. 

3. Verka för tillämpning av 
FNs 17 globala hållbarhetsmål 
och Agenda 2030 
 
 

   Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-
avtal (idéburet offentligt partnerskap) 

 

 

4. Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 
 
 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete  

 

 

5. Verka för ökad livskvalitet 
genom god, värdig vård och 
omsorg samt   gemensamt 
förebyggande arbete 
 
 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete   

 

 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans arbeta för barn och unga 
på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete  

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

6. Säkra 
kompetensförsörjningen 
genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland annat 
genom en utökad 
digitalisering 
 
 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
göra en omstart med heltidsresan  

 

  Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att vidareutveckla mobila team 
för att motverka psykosocial ohälsa och 
drogförebyggande åtgärder 

 

     Minskad sjukfrånvaro 

I Uddevalla kommun 
bedrivs en god och trygg 
utbildning inför 
framtiden. 

7. Verka för en trygg och 
jämlik skola som skapar 
studiero och förbättrade 
studieresultat 
 
 

 Åtgärder för förändring och 
förbättring vidtas på alla nivåer 
i organisationer när problem 
synliggörs genom det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
Rätt beslut om åtgärd fattas på 
rätt nivå. 

 Rapportera en sammanfattning av 
nulägesanalysen av kunskapsresultat/ 
måluppfyllelse, trygghet och studiero. 
Identifierade problem, orsaker till 
problem samt vilka åtgärder och 
insatser som formulerats ska framgå. 
Uppföljning och utvärdering av insatser 
ska rapporteras. Om behov finns av 
stöd från huvudmannen för att åtgärda 
ett problem som identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet ska detta 
framgå 

   Elevers genomsnittliga 
meritvärde/betygspoäng, ska 
öka 

  Elever i åk. 9 som är 
behöriga till yrkesprogram , 
ska öka 

   Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
kommunala skolor, ska öka 

  Elevers trygghet och 
studiero ska öka 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020–2022 och 
2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans med socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra 
ungdomars välbefinnande  

 

    Beskriv vilket stöd och 
vilka samarbetsformer utbildningen 
bidrar med för att bedriva undervisning 
som främjar en hållbar utveckling 
utifrån skolans styrdokument, FN:s 
globala hållbarhetsmål som är 
relaterade till utbildning, samt 
kommunens miljömål 1 och 2. Vilka är 
de viktigaste lärdomarna och vad 
behöver utvecklas? 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

 Hitta och genomföra nya, 
mer flexibla och effektiva 
arbetssätt och arbetsformer, 
nya och innovativa sätt att 
samverka och organisera 
verksamheten i syfte att 
effektivisera och nå högre 
måluppfyllelse. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 
utveckla digitala och automatiserade 
processer  

 

 Arbeta för att upplevas 
som en attraktiv arbetsgivare, 
både för framtida och 
nuvarande medarbetare. Rätt 
förutsättningar ska skapas för 
behöriga pedagoger att kunna 
ägna sig åt sitt kärnuppdrag. 

 Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i 
uppdrag att rekrytera fler 
lärarassistenter  

 

   Behöriga pedagoger 
ska inte minska 

  Arbeta för en 
lokalförsörjning i balans och 
bättre användning och 
samutnyttjande av lokaler, 
samt utforma framtida lokaler 
till moderna, flexibla lärmiljöer 
utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 
fått i uppdrag att i samverkan med 
övriga nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för alla 
kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete  

 

  Realiseringsgraden utifrån 
investeringsplan ska öka 

8.Nyanlända och ungdomar 
ska snabbare lotsas in i 
arbete, företagande eller 
utbildning 

   

     Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska 
öka 

Uddevalla kommun 
erbjuder attraktiva och 
hållbara boendemiljöer 
där gamla och nya 
miljöer möts och 
samspelar. 

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastrukturinvesteringar ska 
tas tillvara 
 
 

   



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla är en 
kustkommun som tar 
vara på vattnets potential 

10. Ta vara på Uddevalla 
kommuns 27 mil kust och 
unika fjäll för naturupplevelse, 
boende och turism 
 
 

   

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns kulturarv 
och platsvarumärke 
 
 

   

 

Symbolförklaring:  

 = politiskt uppdrag från Kommunfullmäktige 

 = mått från Kommunfullmäktige 

 = nämndstrategi, politiskt uppdrag eller mått från Barn- och utbildningsnämnden 

 = koppling till kommunens miljömål (löv med siffra) 

 = miljötagg 

 = Agenda 2030 

 = information från Kolada (databas för kommuner och regioner) 

 = information från KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 

 

 

 



Socialnämndens styrkort 2021 - 2022 2020-12-08 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla kommun 
är en självklar 
tillväxtmotor för en 
mer utvecklad 
region 

1. Verka för ett bra 
företags- och 
arbetsmarknadsklimat 

   

2. Utveckla lokal och 
regional infrastruktur 
inklusive Bohusbanan 

   

      Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, ska öka 

      Företagsklimat, ska bli 
bättre 

I Uddevalla 
kommun utvecklar 
vi ett tryggt 
samhälle 
tillsammans. 

3 Verka för tillämpning av 
FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål och 
Agenda 2030 

   

4. Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att öppna mötesplatser 
för seniorer på olika ställen med start på Sofiedal, 
Ljungskile (KF ÖS 6) 

 

   Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått i 
uppdrag att tillsammans med socialnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 6) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta 
med trygghetsskapande aktiviteter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 6) 

 

5. Verka för ökad 
livskvalitet genom god, 
värdig vård och omsorg 

 Ge rätt insatser i 
rätt tid som leder till 
resultat och effekter. 

   Förvaltningen ska i samband med 
placeringar alltid utvärdera hemmaplanslösningar 
som ett första alternativ. 

   Externa placeringar 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
samt gemensamt 
förebyggande arbete 

  Förvaltningen ska fortsätta arbetet med 
strukturomvandling av socialtjänstens 
boendeinsatser 

 

  Förvaltningen ska kartlägga effekten av 
trygghetsboenden 

 

 Motverka 
ensamhet och skapa 
trygghet. 

  Förvaltningen ska prioritera brukares 
delaktighet och inflytande genom att utvärdera 
efterlevnaden av genomförandeplaner. 

 

   Förvaltningen ska belysa hur boendes 
hälsosituation inom LSS kan förbättras genom 
arbetssätt och strukturer som understödjer god 
kosthållning och fysisk aktivitet, till exempel 
genom en omvärldsanalys. 

 

 Möta brukarnas 
förväntningar med 
begränsade resurser 

  Förvaltningen ska ta fram 
månadsuppföljning med relevanta och viktiga 
nyckeltal samt analys som möjliggör styrning mot 
att möta den ekonomiska utmaningen och 
nämndens strategier. 

 

  Förvaltningen ska anpassa daglig 
verksamhet och personlig assistans utifrån 
tilldelad budgetram 

 

  Förvaltningen ska genomföra jämförelser 
med kommuner som har klart lägre kostnader 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 och 2020–2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta en palliativ avdelning 
(KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att starta upp ett nytt 
korttidsboende för barn (KF ÖS 7) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den civilsamhället och att träffa 
fler IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

    Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att möjliggöra 
hemmaplanslösningar (KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att riktade och 
förebyggande insatser ska ske med stöd i evidens 
(KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att utreda förutsättningar 
för äldrecentrum (KF ÖS 7) 

 

   Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att delta i 
äldreomsorgslyftet (KFÖS 7) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra 
den drogförebyggande samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 7) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta 
för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 7) 

 

    Brukarbedömning i särskilt 
boende äldreomsorg, helhetssyn, 
ska öka 

    Brukarbedömning i 
hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

    Andel 
genomförandeplaner 

6. Säkra 
kompetensförsörjningen 
genom att pröva nya 
arbetsmetoder bland 
annat genom en utökad 
digitalisering 

 Säkra kompetens-
försörjningen 

  Förvaltningen ska öka andelen anställda 
undersköterskor med omvårdnadsutbildning 
jämfört med andelen utan utbildning. Anställda 
som inte når upp till undersköterskans 
kvalifikationer ska ges tydliga incitament till 
vidareutbildning eller validering. 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

  Förvaltningen ska fullfölja arbetet med den 
så kallade heltidsresan. Vid nyanställning ska 
heltid vara norm. 

  Andel heltidsanställda 

  Förvaltning ska se på möjligheten att dela 
upp omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter t ex 
service och omvårdnad. 

 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2019–2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun 
vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla anställda heltid, 
och deltid som en möjlighet (KF ÖS 8) 

 

  Förvaltningen ska undersöka möjligheterna 
att införa 80-90-100 modellen 

 

  Förvaltningen ska utreda och analysera 
rimligt antal anställda per chef 

 

   Sjukfrånvaro 

  Tänka nytt 
genom innovation och 
alternativa lösningar. 

  Förvaltningen ska skapa bättre 
förutsättningar för att möta en variation av 
brukarbehov genom olika typer av driftsformer och 
i första hand utveckla verksamheten i egen regi, 
exempelvis genom intraprenad eller samverkan 
med idéburen sektor 

 

  Förvaltningen ska breddinföra 
medicingivare 

 

  Förvaltningen ska breddinföra digital tillsyn  

  Förvaltningen ska dubblera antalet 
automatiserade processer 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2018–2020 fått i uppdrag att söka och använda de 
riktade statsbidragen som finns tillgängliga (KF 
ÖS 8) 

 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att i 
samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt 
samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 8) 

    Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 8) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 8) 

 

     Minskad sjukfrånvaro 

I Uddevalla 
kommun bedrivs en 
god och trygg 
utbildning inför 
framtiden. 

7. Verka för en trygg och 
jämlik skola som skapar 
studiero och förbättrade 
studieresultat 

   

8.Nyanlända och 
ungdomar ska snabbare 
lotsas in i arbete, 
företagande eller 
utbildning 

   

      Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska öka 

Uddevalla kommun 
erbjuder attraktiva 
och hållbara 
boendemiljöer där 
gamla och nya 
miljöer möts och 
samspelar. 

9. Uddevallas unika 
boendemiljöer och 
infrastruktur-
investeringar ska tas 
tillvara 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som 
tar vara på vattnets 
potential 

10. Ta vara på Uddevalla 
kommuns 27 mil kust 
och unika fjäll för 
naturupplevelse, boende 
och turism 

   

11. Utveckla och stärk 
Uddevalla kommuns 
kulturarv och 
platsvarumärke 

   

 



Styrkort Samhällsbyggnadsnämnden 2021–2022 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

 

 

Riktningar Övergripande 

strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla 

kommun är en 

självklar 

tillväxtmotor för en 

mer utvecklad 

region 

Verka för ett bra 

företags- och 

arbetsmarknadsklimat 

Verksamheterna arbetar 

med att upprätthålla ett gott 

bemötande och en effektiv 

handläggning 

Handläggningstiderna ska 

minska 

 

Genomföra insatser för att 

öka den externa 

kommunikationen 

 

(KF) Effektivisera 

myndighetsutövningen för 

att åstadkomma snabbare 

processer i dialog med de 

berörda 

 

  (KF) Gott bemötande vid kontakt med 

kommun, ska öka 

 

  (KF) Gott bemötande i kontakt med    

myndighetsavdelningen, ska öka 

 

  (KF) Företagsklimat, ska bli bättre 

 

 

 

Utveckla lokal och 

regional infrastruktur 

inklusive Bohusbanan 

 

Trafiklösningar, byggprojekt 

och detaljplaneläggning 

präglas av ett 

helhetsperspektiv 

(KF) Utvärdera 

parkeringsbestämmelserna 

för Uddevalla kommun och 

behovet av avgiftsfri, 

tidsbegränsad parkering 

 

(KF) Undersöka 

förutsättningarna för ett 

samarbete med ägarna till 

de privata 

parkeringsanläggningarna 

för att effektivare utnyttja 

parkeringshusen 

 

Återkomma till nämnden 

med förslag på 

hastighetsdämpande 

åtgärder på Fasserödsvägen 

 

 



Styrkort Samhällsbyggnadsnämnden 2021–2022 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

 

Riktningar Övergripande 

strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uppdatering av 

planeringsförutsättningarna 

kring Ljungskile Hamn 

 

I Uddevalla 

kommun utvecklar 

vi ett tryggt 

samhälle 

tillsammans. 

Verka för tillämpning av 

FNs 17 globala 

hållbarhetsmål och 

Agenda 2030 

Prioritera 

översvämningsskyddets 

utbyggnad i förhållande till 

stadsutvecklingsprojektets 

genomförande 

 

 

 

 

 (KF) Fortsätta kartläggningen 

av förorenad mark för att ge 

underlag för planering och 

sanering 

 

 

 

  

 

 

 

  (KF)Antal områden som saneras, ska öka 

                                                                     

  (KF) Trä som byggnadsmaterial, ska öka 

                                                                     

  (KF) Andelen förnybar och återvunnen energi 

i kommunala byggnader 

 

  (KF) Minska fossilbränsleanvändning i 

kommunala fordon 

 

Verka för trygghet i de 

offentliga miljöerna 

 

 

Verka för ökad trygghet i 

samband med 

ombyggnation och 

utveckling av centrum och 

de offentliga miljöerna 

(KF) Planera för samt 

genomföra en upprustning 

och förnyelse av Dalabergs 

centrum i samverkan med 

övriga fastighetsägare och 

genom en bred 

medborgardialog 

 

(KF) Tillsammans arbeta med 

trygghetsskapande 

 



Styrkort Samhällsbyggnadsnämnden 2021–2022 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

 

Riktningar Övergripande 

strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

aktiviteter. Kommunstyrelsen 

har fått uppdraget att leda 

detta arbete 

 

Verka för ökad 

livskvalitet genom god, 

värdig vård och omsorg 

samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

Genom ett 

kommunövergripande 

samarbete förvaltningar 

emellan främja en mer 

effektiv 

lokalförsörjningsprocess 

 

 

 

 

 

(KF) Tillsammans förbättra den 

drogförebyggande 

samordningen. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta 

arbete 

 

 (KF) Tillsammans arbeta för 

barn och unga på Tureborg. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta 

arbete 

 

Säkra 

kompetensförsörjningen 

genom att pröva nya 

arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad 

digitalisering 

Säkra ett högt medvetande 

kring det ekonomiska läget 

och dess effekter, på alla 

nivåer inom hela 

Samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhet 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

ska vara i framkant när det 

gäller digitalisering och 

automatisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrkort Samhällsbyggnadsnämnden 2021–2022 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

 

Riktningar Övergripande 

strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

 

Verka för en ökad 

samverkan med övriga 

förvaltningar, nämnder och 

de kommunala bolagen för 

att optimera verksamheten 

 

 

 

 

  

  (KF) Uppdrag att i samverkan 

med övriga nämnder uppnå 

maximalt samutnyttjande av 

lokaler för alla kommunens 

verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta 

arbete 

 

  (KF) Uppdrag att effektivisera 

planprocessen samt 

förnyelsearbetet av föråldrade 

planer 

 

  (KF) Uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade 

processer 

 

  (KF) Uppdrag att göra en 

omstart med heltidsresan 

 

 

 

 

 

  (KF) Uppdrag att digitalisera 

plan och byggprocesserna 

 

 Nöjd Nämnd Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen främjande, förebyggande och tidiga 

insatser ska öka i relation till andelen 

rehabilitering 

 

Andelen som helt anser sig utvecklas 

yrkesmässigt och personligt i sitt arbete ska öka 

 

  (KF) Minskad sjukfrånvaro 



Styrkort Samhällsbyggnadsnämnden 2021–2022 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

 

Riktningar Övergripande 

strategier 

Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

I Uddevalla 

kommun bedrivs 

en god och trygg 

utbildning inför 

framtiden. 

Verka för en trygg och 

jämlik skola som skapar 

studiero och förbättrade 

studieresultat 

 

Nyanlända och 

ungdomar ska snabbare 

lotsas in i arbete, 

företagande eller 

utbildning 

   

 

 

 

 

 

 

 

  (KF) Ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamhet, ska öka 

Uddevalla 

kommun erbjuder 

attraktiva och 

hållbara 

boendemiljöer där 

gamla och nya 

miljöer möts och 

samspelar. 

Uddevallas unika 

boendemiljöer och 

infrastrukturinvesteringar 

ska tas tillvara 

   

Ta vara på Uddevalla 

kommuns 27 mil kust 

och unika fjäll för 

naturupplevelse, 

boende och turism 

   

Uddevalla är en 

kustkommun som 

tar vara på 

vattnets potential 

Utveckla och stärk 

Uddevalla kommuns 

kulturarv och 

platsvarumärke 

   

 



Kultur och fritidsnämndens styrkort 2021-2022 
Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

Uddevalla kommun är en 

självklar tillväxtmotor för 

en mer utvecklad region 

1. Verka för ett bra 

företags- och 

arbetsmarknadsklimat 

 Kultur och fritid ska 

underlätta kulturarbetares 

villkor att verka i kommunen 

  

2. Utveckla lokal och 

regional infrastruktur 

inklusive Bohusbanan 

 

    Kultur och fritid 

ska arbeta för en hållbar 

samhällsutveckling 

  Kultur och fritid ska öka 

tillgängligheten och 

attraktiviteten till service och 

utbud, digitalt och analogt 

  Nå fler barn och 

unga med 

kulturskoleverksamhet 

under loven, som inte 

deltar i ordinarie 

verksamhet 

    Deltagandet i 

kulturskolan ska öka bland 

de barn och unga som bor 

i, de av Uddevalla kommun 

identifierade, 

utanförskapsområdena 

  Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga och 

attraktiva platser för 

kulturella uttryck 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda möjligheterna och presentera förslag 

för tillgänglighetsanpassade och 

tillfredsställande lokaler för kulturskolan inom 

ramen för ett ”Ungdomens kulturhus” 

 

    Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att påbörja 

utvecklingen av ett kulturstråk i centrum ”Hus 

för kultur” (KF ÖS 6) 

   Gott bemötande 

vid kontakt med kommun, 

ska öka 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

I Uddevalla kommun 

utvecklar vi ett tryggt 

samhälle tillsammans. 

3. Verka för tillämpning 

av FNs 17 globala 

hållbarhetsmål och 

Agenda 2030 

 Kultur och fritid ska främja 

civilsamhällets organisering 

och verksamhet 

   Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

arbeta för ökad samverkan med den 

civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

(idéburetoffentligt partnerskap) 

    Antalet 

medlemmar i föreningarna, 

ska öka 

 

  Föreningarna ska vara 

nöjda med kommunens 

idrotts- och 

fritidsanläggningar 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utvärdera föreningsstödet och ta fram 

förslag till nya bestämmelser för samtliga 

föreningsbidrag (KF ÖS 5) 

   Kultur och fritid ska 

skapa tillgängliga och 

attraktiva platser för idrott 

och hälsa 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillgänglighetsanpassa och 

renovera Rimnersvallen (KF ÖS 6) 

 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att ta fram en plan för att utveckla 

Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum med SM standard för friidrott 

samt elitarena för paraidrott och fotboll (KF 

ÖS 6) 

 

   Fortsätt arbeta med en 

ridanläggning i anslutning till Uddevalla 

tätort 

 

   Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att under 2020 utreda villkoren för 

konstgräsplaner (KF ÖS 1) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 

arbetsgivare, därför strävar kommunen efter 

att erbjuda alla anställda heltid, och deltid 

som en möjlighet (KF ÖS 8) 

 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

4. Verka för trygghet i de 

offentliga miljöerna 

 

 

  Kultur och fritids 

verksamheter ska bidra till en 

levande och hållbar 

kommun 

 

   Besökarna och 

deltagarna i kultur och 

fritids verksamheter ska 

vara nöjda med helheten 

   Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta med trygghetsskapande 

aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

 

5. Verka för ökad 

livskvalitet genom god, 

värdig vård och omsorg 

samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

   För att främja 

jämlik resursfördelning ska 

kultur och fritid stödja och 

erbjuda aktiviteter och 

verksamheter som är såväl 

högintensiva som 

lågintensiva 

  Barn- och utbildningsnämnden och 

kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i 

Källdal (KF ÖS 6) 

    Antalet 

aktiviteter i föreningarna, ska 

öka 

   Fritidsgårdarnas 

besökare ska ha en jämn 

könsfördelning 

  Besökarna på 

fritidsgårdarna upplever att 

det är en trygg miljö 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att ta 

fram en plan för fritidsgård och idrottshall i 

Källdal (KF ÖS 6) 

  Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2020-2022  och 2021-2023 fått i 

uppdrag att tillsammans med 

socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar 

för att förbättra ungdomars välbefinnande 

(KF ÖS 6) 

   Synliggöra hur 

jämställdhetsarbetet ökar kvaliteten i 

verksamheten, motverka könsstereotypa 

normer och bidra till att fördela samhällets 

resurser på ett rättvist och medvetet vis 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 

2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans 

förbättra den drogförebyggande 

samordningen. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 7)  

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 

2021-2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta 

för barn och unga på Tureborg. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete (KF ÖS 7) 

 

6. Säkra 

kompetensförsörjningen 

genom att pröva nya 

arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad 

digitalisering 

   Kultur och fritid ska 

främja digital inkludering 

  

    Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 och 2021-2023 fått i 

uppdrag att i samverkan med övriga 

nämnder uppnå maximalt samutnyttjande 

av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 

leda detta arbete (KF ÖS 8) 

 

   Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

utveckla digitala och automatiserade 

processer (KF ÖS 8) 

 

  Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2021-2023 fått i uppdrag att göra 

en omstart med heltidsresan (KF ÖS 8) 

 

  Minskad sjukfrånvaro 

 Sjukfrånvaro total % R12 

  Medarbetarnas 

upplevelse av 

engagemang ska öka 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

 Andelen 

ambassadörer ska öka 

I Uddevalla kommun 

bedrivs en god och trygg 

utbildning inför framtiden. 

7. Verka för en trygg och 

jämlik skola som skapar 

studiero och förbättrade 

studieresultat 

 

 

  Kultur och fritid ska 

arbeta för ett tydligt barn- 

och ungdomsperspektiv 

   Besökarna på 

fritidsgårdarna upplever att 

de utvecklats personligt 

och socialt 

  Kultur och fritid ska 

främja ett livslångt lärande 

   Utlånen av barn och 

ungdomslitteratur ska öka 

per invånare 0-17 år 

  Andel aktiva 

låntagare per invånare ska 

öka 

   Andel 

biblioteksbesök per 

invånare ska öka 

8. Nyanlända och 

ungdomar ska snabbare 

lotsas in i arbete, 

företagande eller 

utbildning 

    Ekologiska livsmedel 

i kommunens verksamhet, ska 

öka 

Uddevalla kommun 

erbjuder attraktiva och 

hållbara boendemiljöer 

där gamla och nya miljöer 

möts och samspelar. 

9. Uddevallas unika 

boendemiljöer och 

infrastrukturinvesteringar 

ska tas tillvara 

   

Uddevalla är en 

kustkommun som tar vara 

på vattnets potential 

10. Ta vara på Uddevalla 

kommuns 27 mil kust och 

unika fjäll för 

naturupplevelse, boende 

och turism 

 

 

  Kultur och fritid ska 

arbeta med att skapa ett 

tillgängligt och attraktivt 

friluftsliv 

   Kultur- och fritidsnämnden har 

utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att ta fram en övergripande plan "hållbart 

friluftsliv i Uddevalla kommun" (KF ÖS 4) 

 



Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 

11. Utveckla och stärk 

Uddevalla kommuns 

kulturarv och 

platsvarumärke 

  Konstnärlig gestaltning 

ska användas för att skapa 

och stärka identiteten på 

olika platser i Uddevalla 

kommun 

  

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2021/00099  

Digital justering av protokoll i kommunens politiska organ 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har köpt in ett nytt system för e-tjänster, Open ePlatform.  
Det nya systemet innehåller flera funktioner, däribland möjligheten att signera 
handlingar. 
 
Som ett led i Uddevalla kommuns antagna Digitala Agenda föreslås att tjänsten för e-
signering ska kunna användas för justering av sammanträdesprotokoll i Uddevalla 
kommuns politiska organ under förutsättning att respektive ordförande finner det 
lämpligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att protokoll i kommunens politiska organ ska justeras digitalt i de fall respektive 
ordförande finner det lämpligt. 
  
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-26 
Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-02-03 Dnr KS 2021/00099 

  

 

Handläggare 

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

 

Digital justering av protokoll i kommunens politiska organ 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har köpt in ett nytt system för e-tjänster, Open ePlatform.  
Det nya systemet innehåller flera funktioner, däribland möjligheten att signera 
handlingar. 
 
Som ett led i Uddevalla kommuns antagna Digitala Agenda föreslås att tjänsten för e-
signering ska kunna användas för justering av sammanträdesprotokoll i Uddevalla 
kommuns politiska organ under förutsättning att respektive ordförande finner det 
lämpligt. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-03 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att protokoll i kommunens politiska organ ska justeras digitalt i de fall respektive 
ordförande finner det lämpligt. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Bakgrund 
Uddevalla kommun har köpt in ett nytt system för e-tjänster som i sitt utbud erbjuder 
digital signering av handlingar. Förslaget att justera protokollen digitalt görs i ett led i 
att digitalisera kommunens verksamhet i enlighet med kommunfullmäktiges antagna 
Digitala Agenda. Flera kommuner i vårt närområde har sedan en tid tillbaka digitaliserat 
justeringsförfarandet 
 
Förslagets innebörd 
Elektronisk signering innebär att justeraren och ordföranden via e-tjänsten får 
protokollet skickat till sig med e-post. Efter genomläsning kan protokollet underkännas 
eller godkännas genom en digital signatur. Identifiering sker via BankID men andra 
alternativ kan också erbjudas. När ett protokollet har justerats kommer det sista bladet 
att förses med en digital stämpel med en unik kod samt namn och personnummer på 
justerarna. 
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2021-02-03 Dnr KS 2021/00099 

  

 

 

 

I samband med publicering på kommunens webbsida kommer dock inte personnummer 
att publiceras i enlighet med nämndernas rutiner för publicering av allmänna handlingar. 
 
Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger sitt samtyckte till att kommunens politiska 
organ justerar sammanträdesprotokollen via Open ePlatform under förutsättning att 
respektive ordförande finner det lämpligt.  
 

Bedömda konsekvenser 

Kommunledningskontoret bedömer inte att förslaget föranleder några ändringar i de 
styrande dokument som reglerar justeringen; Reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, Kommunfullmäktiges arbetsordning och Riktlinjer för en gemensam 
ärendehanteringsprocess eftersom dessa idag inte reglerar att protokoll ska signeras 
med en arkivbeständig bläckpenna. 
 
Förslaget bedöms på längre sikt effektivisera ärendehanteringen genom en snabbare 
justering och minskade ersättningar för resekostnader till stadshuset. Förslaget är även 
en viktig del i att skapa en obruten digital ärendehanteringsprocess, vilken kan 
färdigställas i samband med att e-arkiveringen av de allmänna handlingarna påbörjas. 
 
Förslaget utgör inget hinder mot att justerarna också träffas fysiskt. 
Kommunledningskontoret förstår att det i vissa fall kan finnas ett värde i att justerarna 
träffas fysiskt och diskuterar protokollets innehåll innan det signeras. 
  
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Chef IT-avdelningen 
Chef juridik & administration 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 2021/00063  

Förlängning och revidering av Uddevalla kommuns 
biblioteksplan 

Sammanfattning 

Kommunerna är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 
gäller för åren 2016 till 2020. 
  
Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 
att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 
medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 
genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 
med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 
de befinner sig, eller införandet av ny teknik.  
  
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige ge nämnden i uppdrag att som 
huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen. 
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att förlänga den nu 
gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer omfattande 
revidering av planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-14 § 11. 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20.  
Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 2016-2020 till 2021-12-31, 
  
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att under 
2021 ta fram förslag till biblioteksplan, 
  
att arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 
av kultur och fritidsnämnden. 
 
 
Vid protokollet, Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-26, Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26, Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-02-01 Dnr KS 2021/00063 

  

 

Handläggare 

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

 

Revidering av biblioteksplan 

Sammanfattning 

Kommunerna är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 
gäller för åren 2016 till 2020. 
 
Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 
att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 
medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 
genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 
med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 
de befinner sig, eller införandet av ny teknik.  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige ge nämnden i uppdrag att som 
huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen. 
 
Kultur och fritidsnämnden föreslår också kommunfullmäktige att förlänga den nu 
gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer omfattande 
revidering av planen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2021-01-14 § 11. 
Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-20.  
Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för Biblioteksplan 2016-2020 till 2021-12-31, 
 
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden att under 
2021 ta fram förslag till biblioteksplan, 
 
att arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 
av kultur och fritidsnämnden. 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-02-01 Dnr KS 2021/00063 

  

 

 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2020-11-20 Dnr KFN 2020/00142 

  

 

Handläggare 

Tf avdelningschef Eva Persson 
Telefon 0522-69 65 83 
Eva.m.personn@uddevalla.se 

 

Revidering av biblioteksplanen 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 
gäller för åren 2016 till 2020.  
 
Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 
att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 
medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 
genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 
med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 
de befinner sig, eller införandet av ny teknik. 
 
Kultur- och fritidsnämnden vill be kommunfullmäktige om ett uppdrag att som 
huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen.  
 
Kultur och fritidsnämnden vill även rekommendera kommunfullmäktige att förlänga 
den nu gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer 
omfattande revidering av planen.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-20 
Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun 
 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för 
Biblioteksplan 2016-2020 tills 2021-12-31.  
 
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra åt kultur och 
fritidsnämnden och barn och utbildningsnämnden att under 2021 ta fram förslag till 
biblioteksplan.  
 
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att arbetet ska ske i 
samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och att arbetet samordnas av kultur 
och fritid.  



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 
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2020-11-20 Dnr KFN 2020/00142 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna är huvudmän för folkbiblioteksverksamhet och skolbibliotek. Kommunen 
är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. 
 
En biblioteksplan bör omfatta folkbibliotek, skolbibliotek och medieförsörjningen 
mellan andra kommunala institutioner eller biblioteksverksamheter. Samarbeten bör 
vara beskrivna och eftersträva samverkan på kommunal, regional och statlig nivå. 
Planen bör ge besked om inriktning och omfattning så att medborgaren kan påverka 
huvudmannens överväganden. Biblioteksplanerna bör vara uppföljningsbara och 
kopplade till bibliotekslagen. Kommunerna ska också tillsammans med myndigheten 
för överblick och samverkan, dvs Kungliga biblioteket (KB) och den regionala 
biblioteksverksamheten följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och 
hur de används. 
 
 
 
 
Paula Nyman Eva Persson 
Tf förvaltningschef Tf avdelningschef 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
Barn och utbildningsnämnden 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KFN 2020/00142  

Revidering av biblioteksplanen 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt § 17 bibliotekslagen skyldig att anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Nu gällande biblioteksplan för Uddevalla kommun 
gäller för åren 2016 till 2020.  
  
Biblioteksplanen berör många kommunala förvaltningars arbete. Det är därför naturligt 
att de förvaltningar som berörs av det som bör vara beskrivet i biblioteksplanen också 
medverkar i framtagandet av den. Konsekvensen kan annars bli att biblioteken inte kan 
genomföra målen i planen. Det kan exempelvis röra sig om mål för utökat samarbete 
med andra förvaltningar för att nå ut med läsfrämjande verksamhet till användarna där 
de befinner sig, eller införandet av ny teknik. 
  
Kultur- och fritidsnämnden vill be kommunfullmäktige om ett uppdrag att som 
huvudman för folk- och skolbiblioteken i Uddevalla revidera nuvarande biblioteksplan i 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med bibliotekslagen.  
  
Kultur och fritidsnämnden vill även rekommendera kommunfullmäktige att förlänga 
den nu gällande biblioteksplanen fram till och med 2021, för att möjliggöra en mer 
omfattande revidering av planen.  

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2020-11-20 
Biblioteksplan 2016-2020 för Uddevalla kommun 
  

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden för 
Biblioteksplan 2016-2020 tills 2021-12-31.  
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra åt kultur och 
fritidsnämnden och barn och utbildningsnämnden att under 2021 ta fram förslag till 
biblioteksplan.  
  
Kultur och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att arbetet ska ske i 
samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer och att arbetet samordnas av kultur 
och fritid.  
 
  



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2021-01-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2021-01-15 
Annelie Högberg, Mathilda Sténhoff  
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-15 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2021-01-18 till 
Kommunfullmäktige 
Barn och utbildningsnämnden 
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BILAGA 5 

 

 

Inledning  
 

 

Biblioteket är till för alla. Ett demokratiskt hjärta mitt i samhället, mitt i skolan. En mötesplats 

att användas av alla, fritt tillgänglig och kostnadsfri. En symbol för det fria, öppna 

kunskapssamhället, för allas rätt till fri tillgång till litteratur, information och yttrandefrihet.  

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som belyser bibliotekens roll i 

samhällsutvecklingen och beskriver färdriktningen för Uddevallas bibliotek 2016-2020. 

Planen tar avstamp i bibliotekslagen som lyfter fram kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning 

och litteraturens ställning. Bibliotekslagen pekar ut prioriterade grupper och efterlyser ett 

bredare samarbete mellan bibliotek och andra verksamheter och aktörer.  

Eftersom Uddevalla kommuns bibliotek hanteras av två olika huvudmän och har olika 

inriktning som skolbibliotek och folkbibliotek skiljer sig huvuduppdragen åt. Trots detta finns 

i förslaget till biblioteksplan ett antal gemensamma färdriktningar framtagna och en 

gemensam tolkning av kommunens vision. 

 

Annelie Högberg 

Ordförande Kultur och fritidsnämnden 

 

Cecilia Sandberg 

Ordförande Barn och utbildningsnämnden 
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1. Uddevallas vision 
 

Arbetet med biblioteksplanen utgår från Uddevallas vision Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän 

Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 

 

För biblioteken innebär det att: 

• Biblioteken står för demokrati, jämlikhet och mångfald 

• Biblioteken är fantasins obegränsade rum  

• Biblioteken finns där människor är 

Biblioteksplanen bygger på Uddevalla kommuns strategiska plan 2015-2018 och de 

prioriterade områdena som har beslutats av Kommunfullmäktige.  

 

2. Omvärldens påverkan 

Nationell och internationell påverkan 

Kommuner och landsting ska anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet 

enligt bibliotekslagen1.  

Bibliotekslagen definierar tydligt bibliotekens viktiga samhällsfunktion. I den slås fast att 

biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens ställning 

och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt.  

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och anpassas efter användarnas behov och 

förutsättningar. Folk- och skolbibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga, 

människor med funktionshinder, nationella minoriteter samt personer med annat modersmål 

än svenska. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Folkbiblioteken ska främja barns 

och ungas språkutveckling och stimulera till läsning.  

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan ska enligt bibliotekslagen och skollagen ha tillgång till skolbibliotek2. 

Elever ska enligt Skolinspektionen ha tillgång till skolbibliotek i den egna skolenhetens 

lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Skolbiblioteket ska vara anpassat till elevernas 

behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Skolverket definierar ett 

skolbibliotek som en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till 

 
1 Bibliotekslagen 2013:801 

2 Skollag 2010:800 kap 2§36 
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elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbiblioteket är en del 

av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.3 

Andra viktiga utgångspunkter är följande internationella styrdokument:  

• UNESCO:s och IFLA:s folk- och skolbiblioteksmanifest4  

• FN:s Barnkonvention5  

Kungliga Biblioteket har påbörjat ett arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi. 

Denna strategi kan komma att påverka uppdrag och verksamheter på lokal nivå. 

 

Regional påverkan 

Västra Götalandsregionens regional biblioteksplan 2016-2019 är under framtagande. Denna 

plan kan komma att påverka uppdrag och verksamheter på lokal nivå. 

 

Lokal påverkan 
Biblioteksplanen berör samtliga prioriterade områden från strategisk plan 2015-2018: 

 

• En jämlik skola 

• Ett levande centrum 

• Ett rikt kultur- och fritidsliv 

• Goda förutsättningar för näringslivsutveckling 

• Förebyggande arbete 

• Ekologiskt hållbar utveckling 

• Attraktiv arbetsgivare 

• Resurseffektivitet 

 

Andra styrdokument som påverkar biblioteksplanen lokalt är reglementen, kulturpolitiska 

mål, respektive nämnds styrkort och ungdomsplanen. 

 

3. Syfte 
Syftet med Uddevalla kommuns biblioteksplan är att belysa bibliotekens roll i 

samhällsutvecklingen och beskriva färdriktningen för Uddevalla kommuns bibliotek 2016-

2020.  

3.1 Bibliotekens roll i samhällsutvecklingen och färdriktningen 2016-2020 
Förändringar i omvärlden påverkar både vårt samhälle och enskilda individer i en snabb takt. 

Biblioteken förändras i takt med utvecklingen. Genom att koppla bibliotekens roll i samhället 

 
3 Skolverket. Juridisk rådgivning. Skolbibliotek juni 2015. 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.172929!/Menu/article/attachment/Skolbibliotek20150623.pdf 
4 UNESCO. Bibliotekens internationella manifest 2014. 

 http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf  

IFLA = International Federation of Library Associations 
5 FN:s Barnkonvention. https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short 

 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.172929!/Menu/article/attachment/Skolbibliotek20150623.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short
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till de prioriterade områdena i strategisk plan förtydligas viktiga arbetsområden för 

biblioteken.  

3.2.1 Omvärldsanalys  
Förändrade krav på välfärden. Invånare har ökade och helt nya krav på välfärden. Från att 

människor tidigare konsumerat vill man nu i allt större grad vara medskapare6. Det innebär att 

användarnas relation till biblioteken förändras och ställer ökade krav på samverkan och 

verksamhetsutveckling. Många har behov av nya platser för att umgås, arbeta, studera mm7. 

För detta måste det finnas lokaler i samhället som är öppna, tillgängliga och kan användas för 

olika ändamål. Det finns få offentliga miljöer i samhället där människor bara kan få vara utan 

motprestationer. 

Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter. Runt om i världen ser vi hur konflikter 

mellan människor fördjupas. Demokrati och yttrandefrihet sätts under press och människor 

som står upp för de demokratiska värdena hotas.  Många grupper i samhället har inte heller 

möjlighet att själva införskaffa eller hitta efterfrågade medier av ekonomiska eller andra skäl. 

Kunskapsklyftorna kommer att öka8 och bland annat Pisarapporten larmar om försämrad 

läsförståelse hos barn och unga.9 Tillgång till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning är 

viktiga funktioner för att för att invånare ska kunna vara delaktiga i samhällslivet.10  

Världens ökade globala sårbarhet i form av konflikter, klimatförändringar och 

flyktingströmmar förändrar och förnyar vårt lokalsamhälle och skapar behov av litteratur och 

information på fler språk. Nya arbetsmetoder krävs för att nå nya grupper av människor och 

de invånare som idag inte tar del av de demokratiska möjligheter som finns i vårt samhälle. 

Allt fler medborgare är ständigt uppkopplade och använder de digitala, ofta sociala 

arenorna istället för eller som komplement till den fysiska arenan. Även på digitala arenor 

krävs en närvaro och kompetens. Kännedom om hur informationsteknik kan användas för 

informations-, litteratur- och kunskapsinhämtning blir en allt viktigare uppgift. Digitalt 

utanförskap (oförmåga att ta del av samhällets digitala tjänster) är för många en realitet11. Nya 

medier och kanaler för information kräver nya sätt att ta till sig information, både när det 

gäller teknik och metod. För att möta behovet krävs investeringar i ny teknik, kunskap och 

fortbildning.  

 

3.2.2. Roll i samhällets utveckling 
Biblioteken ska vara tillgängliga och relevanta för alla. Öppenhet, möjlighet till delaktighet 

och medverkan skapar social sammanhållning och bättre folkhälsa.12 För att möta nya krav på 

medskapande och delaktighet bjuds användarna in på olika sätt för att själva bli aktörer och 

skapa verksamhet. Genom bibliotekens utbud av medier och tjänster skapas ett rikt kultur- 

och fritidsliv. Biblioteken bidrar genom sin verksamhet, samverkan med andra aktörer och 

sina lokaler till en levande miljö i centrum. Biblioteken är neutrala platser, ingen behöver 

 
6 Bibliotek i nationens tjänst. Slutrapport. Kairos Futures 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 PISA, http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf 
10 För det demokratiska samhällets utveckling, Svensk  biblioteksförening. 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-

UTSKRIFT.pdf 
11 http://www.soi2014.se/internets-spridning-har-inte-helt-stannat-upp/anvandning-av-internet/ 
12 Taking a participatory approach to development and better health, 

http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/who_rs_-final_sept-2015.pdf 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2015/04/FOR-DET-DEMOKRATISKA-SAM-UTSKRIFT.pdf
http://www.soi2014.se/internets-spridning-har-inte-helt-stannat-upp/anvandning-av-internet/
http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/who_rs_-final_sept-2015.pdf
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riskera att bli ifrågasatt varför de är där. Biblioteksrummet är en viktig arena för att få vara i 

ett socialt sammanhang. Allmänheten har ett högt förtroende för biblioteken13 , ett förtroende 

som behöver förvaltas och utvecklas. 

För att motverka polariseringen och främja demokrati arbetar biblioteken för fri åsiktsbildning 

och yttrandefrihet genom att erbjuda verksamhet och medier som är anpassade efter de behov 

av kunskap, information och upplevelser som människor har. Bibliotekens utbud av media ska 

vara kvalitativt och tillgängligt, det läsfrämjande arbetet och kunskapsförmedlingen ska bidra 

till folkbildning, det livslånga lärandet och till en jämlik skola, vilket också ger goda 

förutsättningar för näringslivsutveckling. Bibliotekens läsfrämjande arbete syftar till att öka 

läsförståelsen, inspirera och skapa lust till berättelser och läsande. Biblioteken stöder lärandet 

och är tätt ihopkopplat med kunskap i livets olika skeenden och åldrar. Barn och unga är en 

prioriterad grupp både i bibliotekslag och lokala styrdokument.  

Biblioteken ska verka för ökad kännedom om hur informationsteknik kan användas för 

kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Nya medieformat utökar 

bibliotekens innehåll och vidgar bibliotekens uppgifter. Den digitala delaktigheten och 

förmågan att bedöma och kritiskt granska information är en av bibliotekens uppgifter. Teknik 

och digitala tjänster utvecklas i snabb takt och för att biblioteken ska kunna hålla jämna steg 

med utveklingen krävs investering i både ny teknik och kunskap.  

Biblioteket är en lärande organisation där personalens kompetensutveckling är en 

förutsättning för att kunna fortsätta vara en aktiv del i samhällsutvecklingen.  

Bibliotekens verksamhet är av tradition ekologiskt hållbar och ny teknik kan ge fler 

möjligheter att arbeta resurseffektivt.   

 

3.2.3  Bibliotekens färdriktning 2016-2020 
Utifrån visionen, omvärldsanalysen och de prioriterade områdena har tre färdriktningar 

arbetats fram som tillsammans pekar ut riktningen för bibliotekens verksamheter under 

perioden 2016-2020. Den första gäller för samtliga bibliotek i Uddevalla kommun, den andra 

berör folkbiblioteken i synnerhet, och den tredje berör främst skolbiblioteken.   

Gemensam färdriktning 
Biblioteken är redskap - genom livets skeden - för alla att använda när som helst.  

Biblioteksanvändandet ökar för varje år. Biblioteken bidrar till livslångt lärande, bildning och 

delaktighet. Det är enkelt för alla att ta del av litteratur, information och aktiviteter. 

Biblioteken gör berättelser tillgängliga och håller språken levande. Möten skapar broar inom 

och mellan människor. Här finns plats för kreativitet och utveckling.  

Medarbetarnas kompetens och omvärldsbevakning säkerställer kvalitet, god service och gott 

bemötande. 

Folkbibliotekens färdriktning 
Biblioteket är en del i det demokratiska samhället och ett forum för kunskapsförmedling, 

information och fri åsiktbildning.  

 
13 Höglund, lars & Wahlström, Eva (2015) Stöder digitaliseringen biblioteksanvändningen? Ur Fragment. 

Göteborgs universitet: SOM-institutet 
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Folkbiblioteket är en naturlig mötesplats för alla. Det är enkelt att besöka både fysiskt och 

digitalt.  

Biblioteket skapar lust kring litteratur, läsande och berättande. I bred samverkan skapar vi 

tillsammans ett bibliotek att upptäcka, uppleva, skapa och vara delaktiga i.  

Skolbibliotekens färdriktning 
Alla elever har tillgång till god skolbiblioteksverksamhet med stöd av fackutbildade 

bibliotekarier. 

Skolbiblioteken tar aktiv del i det pedagogiska arbetet för att bidra till elevernas 

måluppfyllelse i alla ämnen.  

Skolbiblioteken spelar en viktig roll för att stimulera elevernas lust till läsning och litteratur. 

Skolbiblioteken fördjupar elevernas medie- och informationskompetens för ökad delaktighet i 

ett demokratiskt samhälle. 

 

4. Nämnderna strategiarbete 
Nämnderna arbetar fram strategier i sina styrkort med utgångspunkt i biblioteksplanen.  

Barn och utbildningsnämnden samt Kultur och fritidsnämnden bör i sitt strategiarbete 

särskilt beakta: 

Samverkan mellan de olika biblioteken 

Kultur och fritidsnämnden bör i sitt strategiarbete särskilt beakta: 

Biblioteket som demokratisk mötesplats och samhällsresurs 

Bibliotekens roll som läsfrämjare främst för barn och unga 

Samarbete med andra aktörer  

Bibliotekens strategiska placering  

Teknikens roll i bibliotekens utveckling 

Barn och utbildningsnämnden bör i sitt strategiarbete särskilt beakta: 

Skolbibliotekens roll i lärandeprocessen 

 

5. Kommunicering av dokumentet  
Biblioteksplanen skickas till kultur och fritidsnämnden samt barn och utbildningsnämnden för 

att användas som underlag vid den årliga budget och planeringsprocessen och i arbetet med 

nämndernas internbudget och verksamhetsplan. Planen skickas till övriga nämnder för 

kännedom.  
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6. Uppföljning och utvärdering 
Bibliotekschefen äger dokumentet och håller i uppföljning och utvärdering. Uppföljning av 

nämndernas strategier sker årligen inom ramen för ordinarie styr- och ledningssystem. En 

arbetsgrupp med representanter från de två förvaltningar som tagit fram biblioteksplanen 

tillsätts i samband med uppföljning och utvärdering. Bibliotekschef är sammankallande. 

 

7. Revidering  
Dokumentet ska revideras senast inom 5 år i dialog med förvaltningarnas kontaktpersoner för 

biblioteksplanarbetet.  

 

8. Bilagor 
Bilaga. Förslag på aktiviteter kopplade till bibliotekens strategiarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress: 

Varvsvägen 1 

 

Postadress:  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

http://www.uddevalla.se/
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Bilaga  
Förslag på aktiviteter kopplade till bibliotekens strategiarbete. 

Dessa förslag är framtagna utifrån de olika uppdrag som biblioteken har och utgör ett stöd för 

förvaltningarnas biblioteksverksamheter och genomförande av biblioteksplanen. För 

folkbiblioteket är förslagen på aktiviteter framför allt ett resultat av den fokusgrupp som 

medverkat. 

Gemensamma aktiviter 
Folk- och skolbiblioteken fördjupar samarbetet för att utveckla verksamheterna.  

Grundskolebibliotekets aktiviteter 
Grundskolans centrala skolbiblioteksorganisation består av fackutbildade bibliotekarier som 

arbetar med att stödja och utveckla skolornas biblioteksverksamhet. Insatser görs 

huvudsakligen inom områdena skolbiblioteksutveckling, lässtimulans och medie- och 

informationskompetens och syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen.  

Arbetet sker i nära samverkan med skolornas pedagoger och annan personal, det förändras 

och utvecklas utifrån hur behoven ser ut. Insatserna görs på olika nivåer – direkt till elever, till 

pedagoger, till den enskilda skolenheten samt på övergripande nivå inom grundskolan. 

Den centrala skolbiblioteksorganisationen inom grundskolan utvärderas kontinuerligt för att 

arbetet ska utvecklas vidare. 

Gymnasiebibliotekets aktiviteter 
Gymnasiebiblioteket är en del i utbildningsväsendet och strävar efter att vara ett pedagogiskt 

och didaktiskt centrum i samverkan med pedagoger, skolledning och elever. Insatser görs 

huvudsakligen inom områdena lässtimulans och medie- och informationskompetens och 

syftar till att öka elevernas måluppfyllelse i alla ämnen.  

Biblioteket erbjuder och synliggör ett aktuellt och relevant medieutbud, samt undersöker 

möjligheterna att även utanför skolans nätverk tillgängliggöra fler databaser som skolan 

abonnerar på. 

För att främja utvecklingen sker kontinuerlig utvärdering av verksamheten. 

Folkbibliotekets aktiviteter 
Arbetar läsfrämjande samt erbjuder aktuella medier på de språk som efterfrågas.   

Vidareutvecklar och tar fram rutiner för samverkan med andra aktörer.  

Utvecklar olika former av mobila bibliotek och hittar nya vägar för marknadsföring. 

Tar till vara invånarnas egna initiativ att själva vara aktörer i biblioteksverksamheten.  

Utvecklar bibliotekets e-tjänster och fortsätter den utveckling av självbetjäning som påbörjats.  

Utreder förutsättningarna för stadsbibliotekets placering samt bevakar och utreder filialernas 

roll och placering. 
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§ 33 Dnr KS 2020/00426  

Åtgärdande av förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 
2019 samt revidering av miljöpolicyn 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt ISO 14001:2015.  
Den 15 april 2020 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 
och uppföljning av miljöarbetet 2019. Genomgången syftar till att utvärdera om 
miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. ISO 
14001 ställer krav på att det ska finnas en miljöpolicy och vad den ska innehålla. 
Synpunkter på nuvarande miljöpolicy har framkommit vid tidigare extern miljörevision. 
Bland annat hänvisar miljöpolicyn till en äldre version av kommunens vision och det 
finns en viss otydlighet kring kommunens viljeinriktning utifrån kommunens betydande 
miljöaspekter enligt kraven ISO 14001. 
Fullmäktige beslutade den 2020-06-10 att revidera nuvarande miljöpolicy. Revidering 
har beaktat kraven enligt ISO14001 och extern miljörevisions synpunkter. Förslag på 
reviderad miljöpolicy har utarbetats av kommunens miljöstrategigrupp med 
representanter från samtliga förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Bilaga 1 Ny version Miljöpolicy 
Bilaga 2 Jämförelse mellan den nuvarande miljöpolicy och den nya versionen 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta reviderad Miljöpolicy för Uddevalla kommun. 
  
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-26 
Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26 
Sebastian Johansson 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-02-01 Dnr KS 2020/00426 

  

 

Handläggare 

Miljöstrateg Birgitte Johansson 
Telefon 0522 - 69 73 58 
birgitte.johansson@uddevalla.se 

 

Åtgärdande av förbättringsförslagen enligt miljörevisionen 

2019 samt revidering av miljöpolicyn 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt ISO 14001:2015.  
Den 15 april 2020 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 
och uppföljning av miljöarbetet 2019. Genomgången syftar till att utvärdera om 
miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. ISO 
14001 ställer krav på att det ska finnas en miljöpolicy och vad den ska innehålla. 
Synpunkter på nuvarande miljöpolicy har framkommit vid tidigare extern miljörevision. 
Bland annat hänvisar miljöpolicyn till en äldre version av kommunens vision och det 
finns en viss otydlighet kring kommunens viljeinriktning utifrån kommunens betydande 
miljöaspekter enligt kraven ISO 14001. 
Fullmäktige beslutade den 2020-06-10 att revidera nuvarande miljöpolicy. Revidering 
har beaktat kraven enligt ISO14001 och extern miljörevisions synpunkter. Förslag på 
reviderad miljöpolicy har utarbetats av kommunens miljöstrategigrupp med 
representanter från samtliga förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2021-02-01 
Bilaga 1 Ny version Miljöpolicy 
Bilaga 2 Jämförelse mellan den nuvarande miljöpolicy och den nya versionen 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta ny version av Miljöpolicy för Uddevalla kommun 
 
 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den 
internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit 
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april 2018 certifierad enligt ISO 14001:2015.  
Den 15 april 2020 genomförde kommunstyrelsens presidium ledningens genomgång 
och uppföljning av miljöarbetet 2019. Genomgången syftar till att utvärdera om 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-02-01 Dnr KS 2020/00426 

  

 

 

 

miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har förbättrats. ISO 
14001 ställer krav på att det ska finnas en miljöpolicy och vad den ska innehålla. 
Synpunkter på nuvarande miljöpolicy har framkommit vid tidigare extern miljörevision. 
Bland annat hänvisar miljöpolicyn till en äldre version av kommunens vision och det 
finns en viss otydlighet kring kommunens viljeinriktning utifrån kommunens betydande 
miljöaspekter enligt kraven ISO 14001. 
Fullmäktige beslutade den 2020-06-10 att revidera nuvarande miljöpolicy. Revidering 
har beaktat kraven enligt ISO14001 och extern miljörevisions synpunkter. Förslag på 
reviderad miljöpolicy har utarbetats av kommunens miljöstrategigrupp med 
representanter från samtliga förvaltningar.  
Revideringen har utgått från nuvarande struktur på miljöpolicy, med vissa förenklingar 
och förtydliganden. Begrepp har tydliggjorts och en mer positiv inriktning har utmålats i 
den ny version 
 
 
 
 
Peter Larsson Birgitte Johansson 
Kommundirektör Miljöstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
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Miljöpolicy för Uddevalla Kommun 

 
Hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt, ska vara vägledande 
för alla beslut i Uddevalla kommun. Vi strävar för en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling för att skapa en god och hälsosam miljö för nuvarande 
och kommande generationer  
En god miljö är grunden för vår välfärd. Därför är miljöhänsyn en självklar 
del i kommunens verksamheter. 
 
Det innebär att: 
 

- klimatpåverkan ska minska 
- biologisk mångfald hanteras varsamt och sparsamt för att värna om natur- 

och kulturmiljöer  
- använda förnybara naturresurser såsom sol, vind, vatten och skog 
- återanvända, återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för 

att skapa ett cirkulärt och hållbart samhälle 
- farliga ämnen ska förebyggas och minskas för att skydda människors hälsa 

och miljö 
- miljölagar och andra krav utgör grunden för miljöarbetet. 

Miljöpolicyn uppfylls genom: 
 

- kommunens miljöledningssystem som bidrar till att ständigt utveckla och 
förbättra miljöarbetet.  
 

- integrering av miljöledningssystemet i kommunens planering och styrning 
 

- utveckling av övergripande miljömål med utgångspunkt från nationella 
miljömålen och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling  

 
- årliga miljörevisioner i kommunens verksamheter 

 
- information, utbildning och dialog om miljö och klimatfrågor till 

medborgare, anställda och politiker 
 

- samverkan med olika samhällsaktörer och medborgare för att skapa 
engagemang för en hållbar samhällsutveckling  
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- att värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara 
investeringar 

 
- miljöpolicy följs upp i samband med årlig ledningens genomgång av 

miljöledningssystemet. 
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Krav i ISO standarden på vad en miljöpolicy ska innehålla: 
 
Högsta ledningen ska upprätta, införa och underhålla en miljöpolicy som, inom den definie-
rade omfattningen av organisationens miljöledningssystem 
 a) är anpassad till organisationens syfte och förutsättningar, inklusive typ, omfattning och 
miljöpåverkan från dess aktiviteter, produkter och tjänster; 
 b) ger ett ramverk för att sätta miljömål; 
 c) innefattar ett åtagande att skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening, och andra 
specifika åtaganden som är relevanta för organisationens förutsättningar; 
d) innefattar ett åtagande att uppfylla bindande krav; 
e) innefattar ett åtagande att ständigt förbättra miljöledningssystemet för att uppnå bättre 
miljöprestanda. 
 
Miljöpolicyn ska: 
— upprätthållas som dokumenterad information; 
— kommuniceras inom organisationen; 
— vara tillgänglig för intressenter. 
 
NUVARANDE TEXT 
 
MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA 
KOMMUN 
 
Uddevalla Vision 2040 är ”Liv, lust och läge 
blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän”. Mil-
jöfrågorna är viktiga för Uddevalla kom-
mun. Vi strävar mot ett långsiktigt hållbart 
samhälle ur ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt perspektiv för att skapa en god och 
hälsosam miljö för nuvarande och kom-
mande generationer. Kommunen ska ut-
vecklas och växa utan att belasta vår gemen-
samma livsmiljö. Miljö- och klimathänsyn 
ska vara en självklar del i arbetet, det nuva-
rande och framtida.  
 
Uddevalla kommuns verksamhet ämnar att med 
utgångspunkt från gällande lagar och krav: 
 

- bevara och gynna biologisk mångfald 
för att värna om de natur- och kultur-
miljöer som eftersträvas i Vision 2040  

- minska användningen av ändliga natur-
resurser  

- återanvända och återvinna samt hus-
hålla med material, råvaror och energi 
för att skapa ett kretsloppsanpassat och 
hållbart samhälle 

NY TEXT 
 
MILJÖPOLICY FÖR UDDEVALLA 
KOMMUN 
 
Hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt, ska vara vägledande för alla be-
slut i Uddevalla kommun. Vi strävar för en 
långsiktig hållbar samhällsutveckling för att 
skapa en god och hälsosam miljö för nuva-
rande och kommande generationer  
En god miljö är grunden för vår välfärd. Där-
för är miljöhänsyn en självklar del i kommu-
nens verksamheter. 
 
Det innebär att: 
 

- klimatpåverkan ska minska 
- biologisk mångfald hanteras varsamt och 

sparsamt för att värna om natur- och kul-
turmiljöer  

- använda förnybara naturresurser såsom 
sol, vind, vatten och skog 

- återanvända, återvinna samt hushålla med 
material, råvaror och energi för att skapa 
ett cirkulärt och hållbart samhälle 

- farliga ämnen ska förebyggas och mins-
kas för att skydda människors hälsa och 
miljö 

- miljölagar och andra krav utgör grunden 
för miljöarbetet. 
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- förebygga föroreningar av luft, mark 
och vatten 

Miljöpolicyn uppfylls genom: 
 

- kommunens miljöledningssystem 
EMAS som bidrar till att ständigt ut-
veckla och förbättra  
 

- miljöarbetet i vår verksamhet, med den 
styrning som återfinns i kommunens 
Miljöhandbok 

- att utveckla miljömål med utgångspunkt 
från kommunens betydande miljöa-
spekter samt de nationella miljömålen 
som är relevanta för kommunen  

- årlig miljörevision i alla verksamheter 
- att årligen offentligt redovisa kommu-

nens miljöarbete, som har granskats och 
godkänts av oberoende miljörevisorer 

- att all kommunalanställd personal och 
politiker informeras och utbildas i mil-
jöfrågor med syftet att vara en före-
gångare  

- att samverka med dialog och att tillva-
rata det engagemang som finns hos 
varje individ och som är betydelsefullt 
för en hållbar utveckling 

- samverkan med olika samhällsaktörer 
för att främja delaktighet, gröna inno-
vationer, forskning och miljöföretag  

- samverkan med medborgare, verksam-
hetsutövare och övriga intressenter för 
att gemensamt skapa ett hållbart sam-
hälle 

- att värdera miljöåtgärder långsiktigt och 
göra ekologiskt hållbara investeringar 

 

Miljöpolicyn uppfylls genom: 
 

- kommunens miljöledningssystem som bi-
drar till att ständigt utveckla och förbättra 
miljöarbetet.  
 

- integrering av miljöledningssystemet i 
kommunens planering och styrning 
 

- utveckling av övergripande miljömål 
med utgångspunkt från nationella miljö-
målen och FN:s 17 globala mål för håll-
bar utveckling  

 
- årliga miljörevisioner i kommunens verk-

samheter 
 

- information, utbildning och dialog om 
miljö och klimatfrågor till medborgare, 
anställda och politiker 

 
- samverkan med olika samhällsaktörer 

och medborgare för att skapa engage-
mang för en hållbar samhällsutveckling  

 
- att värdera miljöåtgärder långsiktigt och 

göra ekologiskt hållbara investeringar 
 

- miljöpolicy följs upp i samband med år-
lig ledningens genomgång av miljöled-
ningssystemet. 

 
 

 

 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr KS 2021/00083  

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om revidering i 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder för att få 
möjlighet att ge bidrag till parker 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om ändring av nämndens 
reglemente för att möjliggöra bidragsgivning till parker i kommunen som inte redan 
drivs i kommunal regi.  
  
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarar enligt nuvarande reglemente för att vara 
förmedlingsorgan för den statliga lån- och bidragsverksamheten på 
bostadsförsörjningens område i den mån dessa uppgifter inte uppdragits åt annan nämnd 
samt ansvarar för bidragsgivningen till enskild väghållning. Samhällsbyggnadsnämnden 
svarar för kommunens skyldigheter som huvudman för allmänna platser, väghållare och 
gatumyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar för bidragsgivning till frivilliga 
försvarsorganisationer och andra särskilda organisationer och kultur- och 
fritidsnämnden för bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden avser att ta fram bestämmelser som komplement till 
föreslagen ändring av reglementet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 
Nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-21 § 23. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-30. 

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, § 1 Allmänna uppgifter, tillägga 
följande: 
  

 bidragsgivning till parker i kommunen som inte redan drivs i kommunal regi.
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-26 
Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26 
Sebastian Johansson 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-02-01 Dnr KS 2021/00083 

  

 

Handläggare 

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

 

Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om revidering i 

reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder för att 

få möjlighet att ge bidrag till parker 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med begäran om ändring av nämndens 
reglemente för att möjliggöra bidragsgivning till parker i kommunen som inte redan 
drivs i kommunal regi.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarar enligt nuvarande reglemente för att vara 
förmedlingsorgan för den statliga lån- och bidragsverksamheten på 
bostadsförsörjningens område i den mån dessa uppgifter inte uppdragits åt annan nämnd 
samt ansvarar för bidragsgivningen till enskild väghållning. Samhällsbyggnadsnämnden 
svarar för kommunens skyldigheter som huvudman för allmänna platser, väghållare och 
gatumyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar för bidragsgivning till frivilliga 
försvarsorganisationer och andra särskilda organisationer och kultur- och 
fritidsnämnden för bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden avser att ta fram bestämmelser som komplement till 
föreslagen ändring av reglementet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-01. 
Nu gällande reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-21 § 23. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-30. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, § 1 Allmänna uppgifter, tillägga följande: 
 

- bidragsgivning till parker i kommunen som inte redan drivs i kommunal regi. 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, författningssamlingen 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-01-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr SBN 2020/00798  

Bidragsgivning parker 

 

Sammanfattning 

På ordförandes uppdrag skriver förvaltningen fram en förfrågan till kommunfullmäktige 
om att ge Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att ge bidrag till parker i kommunen 
som inte redan drivs i kommunal regi. 
  
Enligt kommunfullmäktiges reglemente ansvarar Kommunstyrelsen för bidragsgivning 
till frivilliga försvarsorganisationer och andra särskilda organisationer och Kultur- och 
fritidsnämnden för bidrag till föreningar, organisationer och enskilda i enlighet med de 
riktlinjer fullmäktige föreskrivit. Kultur och fritid ansvarar även för kommunens totala 
bidragsstatistik. Samhällsbyggnadsnämndens ansvarar enligt nuvarande reglemente för 
att vara förmedlingsorgan för den statliga lån- och bidragsverksamheten på 
bostadsförsörjningens område i den mån dessa uppgifter inte uppdragits åt annan nämnd 
samt ansvarar för bidragsgivningen till enskild väghållning. Samhällsbyggnadsnämnden 
svarar för kommunens skyldigheter som huvudman för allmänna platser, väghållare och 
gatumyndighet. 
  
Under 2017 genomfördes ett kommunövergripande arbete på förvaltningssidan för att 
renodla kommunens arbete med bidrag och sponsring utifrån att dåvarande hantering 
skapade otydlighet och flera parallella processer på olika förvaltningar. Slutsatsen då 
var att effektivast och tydligast blir kommunens arbete med sponsring om det sköts 
uteslutande av kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. 
  
I bidragsgivning bör likställighetsprincipen beaktas. Samhällsbyggnadsnämnden bör 
därför komplettera en reglementesändring från Kommunfullmäktige med principer och 
riktlinjer för fördelning av bidrag. Bidragsmedel finns inte fördelade i 
Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2021. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-30 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att föreslå kommunfullmäktige att, i Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Uddevalla kommun, ge Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att ge bidrag 
till parker i kommunen som inte redan drivs i kommunal regi. 
  
att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt första beslutsatsen, ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till principer och riktlinjer för fördelning av 
bidrag. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2021-01-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vid protokollet 
Ola Löfgren 
 
Justerat 2021-01-26 
Henrik Sundström 
Martin Pettersson 
Anna-Lena Heydar 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-01-26 intygar 
Ola Löfgren 
 
Skickat 2021-01-27 till 
Kommunfullmäktige 
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Handläggare 

Avdelningschef Aya Norvell 
Telefon 0522-69 58 11 
aya.norvell@uddevalla.se 

 

Bidragsgivning parker 

Sammanfattning 

På ordförandes uppdrag skriver förvaltningen fram en förfrågan till kommunfullmäktige 
om att ge Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att ge bidrag till parker i kommunen 
som inte redan drivs i kommunal regi. 
 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente ansvarar Kommunstyrelsen för bidragsgivning 
till frivilliga försvarsorganisationer och andra särskilda organisationer och Kultur- och 
fritidsnämnden för bidrag till föreningar, organisationer och enskilda i enlighet med de 
riktlinjer fullmäktige föreskrivit. Kultur och fritid ansvarar även för kommunens totala 
bidragsstatistik. Samhällsbyggnadsnämndens ansvarar enligt nuvarande reglemente för 
att vara förmedlingsorgan för den statliga lån- och bidragsverksamheten på 
bostadsförsörjningens område i den mån dessa uppgifter inte uppdragits åt annan nämnd 
samt ansvarar för bidragsgivningen till enskild väghållning. Samhällsbyggnadsnämnden 
svarar för kommunens skyldigheter som huvudman för allmänna platser, väghållare och 
gatumyndighet. 
 
Under 2017 genomfördes ett kommunövergripande arbete på förvaltningssidan för att 
renodla kommunens arbete med bidrag och sponsring utifrån att dåvarande hantering 
skapade otydlighet och flera parallella processer på olika förvaltningar. Slutsatsen då 
var att effektivast och tydligast blir kommunens arbete med sponsring om det sköts 
uteslutande av kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. 
 
I bidragsgivning bör likställighetsprincipen beaktas. Samhällsbyggnadsnämnden bör 
därför komplettera en reglementesändring från Kommunfullmäktige med principer och 
riktlinjer för fördelning av bidrag. Bidragsmedel finns inte fördelade i 
Samhällsbyggnadsnämndens budget för 2021. 

Besutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-30 

Förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att, i Reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Uddevalla kommun, ge Samhällsbyggnadsnämnden möjlighet att ge bidrag 
till parker i kommunen som inte redan drivs i kommunal regi. 
 



 Tjänsteskrivelse  
Samhällsbyggnad 
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2020-12-29 Dnr SBN 2020/00798 

  

 

 

 

att, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt första beslutsatsen, ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till principer och riktlinjer för fördelning av 
bidrag. 
 
 
 
Maria Jacobsson Aya Norvell 
Förvaltningschef Avdelningschef 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen samt i Riktlinjer för styrning och ledning 
i Uddevalla kommun gäller följande bestämmelser. 

 
Nämnden har att förverkliga kommunens vision och verka för samverkan och 
helhetssyn för ett optimalt resursutnyttjande. Nämnden arbetar kontinuerligt 
med ständiga förbättringar och utveckling av den egna verksamheten. 

 
Organisation 
Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. 

 
Nämndens verksamhetsområde 

 
§ 1 Allmänna uppgifter 
I samhällsbyggnadsnämndens allmänna uppgifter ingår bl.a. att: 

 
 

- vara förmedlingsorgan för den statliga lån- och bidragsverksamheten på 
bostadsförsörjningens område i den mån dessa uppgifter inte uppdragits åt annan 
nämnd, 

- ha det övergripande ansvaret för kommunens samtliga lokaler genom att bl.a. 
vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå som hyresgäst 
avseende externt förhyrda lokaler. Dock ej extern förhyrning av bostäder där 
vård- och omsorgsverksamhet bedrivs, 

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån uppgiften 
inte givits åt annan, 

-    uppföra byggnader i den mån uppgiften inte givits åt annan, 
- verkställa förvärv och försäljning av fastigheter samt upplåtelse med tomträtt 

om inte annat organ ålagts dessa uppgifter, 
- genomföra exploateringen av mark för bostäder och andra verksamheter i den 

mån uppgiften ej åvilar annan, 
- handha ärenden rörande utarrendering, uthyrning och andra upplåtelser av 

fastigheter då uppgifterna inte åvilar annan, 
-    fullgöra kommunens ansvar för renhållningsverksamheten, 
-    handlägga frågor om upplåtelse av salutorg och allmänna platser, 
- svara för kommunens skyldigheter som huvudman för allmänna platser, väghållare 

och gatumyndighet samt för bidragsgivningen till enskild väghållning, 
-    svara för den kommunala trafikövervakningen, 
-    svara för den kommunala järnvägen, 
-    svara för Backamo flygfält, 
- svara för de kommunala småbåtshamnarna, 
- bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, 

fastighetsbestämning, detaljplanläggning, byggnadsväsen, 
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är 
jämförliga med dessa samt ärenden enligt miljöbalken, 

- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess 
närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, 
byggande och fastighetsbildning, 

-    att verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö, 
-   att handlägga och företräda kommunen vid tillståndsärenden för vindkraft, 
- att övervaka efterlevnaden av all lagstiftning som berör verksamheten och med 
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stöd av lagarna meddela föreskrifter och beslut, 
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- att samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda, vilkas arbete och 
intressen berör nämndens verksamhet, 

- att lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet, 
-  svara för kommunens ägande och skötsel av tjänstefordon, 
-     upprätta och till kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra  
     allmänna platser, kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och   
      bostadsområden som omfattas av kommunalt markägande, 
- besluta om förändring av sträckning och stavning av redan namnsatta gator och 

vägar.  
 

Därtill skall nämnden ta till vara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta 
ärenden för enskilda. 

 
§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens: 

 
 

- uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har den närmaste kontrollen över 
byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de 
övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden 
inom plan- och byggnadsväsendet, 

- uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som 
enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet, dock ej enligt alkohollagen, lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel och tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, 

- uppgifter inom miljö- och naturvårdsplanering, 
- trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnden för vissa 

trafikfrågor, 
- handlägga ärenden angående ersättning för gatukostnader m.m. 

Nämnden har vidare att: 

- hantera ärenden enligt §§ 10 - 11 lagen om lägenhetsregister (2006:378), 
- handlägga ärenden med stöd av Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning, 
- utgöra hamnmyndighet för den allmänna hamnen, 
- godkänna lantmäteriförrättning. 

 

 
§ 3 Delegering från fullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 
- antagande, upphävande eller ändring av detaljplan, områdesbestämmelser eller 

fastighetsplan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse, 
- påkalla fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslagen, 
- påkalla förrättning enligt anläggningslagen, 
- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, dock ej för lån till de allmännyttiga 

bostadsföretagen, 
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd 

av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel och upplåtelse av tomträtt 
upp till ett värde av 100 basbelopp samt på kommunens vägnar godkänna till 
kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål, 

- för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller fastighetsdel, där 



UaFS 
Blad 20 

 

 

förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra fastställd detaljplan i vad avser 
mark för gata, väg eller annan allmän plats samt på kommunens vägnar godkänna 
till kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål, 

- besluta om avgifter för båtplatser i de kommunala småbåtshamnarna. 
 

Överlåten beslutanderätt får inte användas i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen. 

 
§ 4 Ärenden som nämnden enligt kommunallagen 3 kap. 5 § är förhindrad att 
handlägga 
Samhällsbyggnadsnämnden är, enligt kommunallagen 6 kap. 7 § förhindrad att 
bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen i ärenden där nämnden 
företräder kommunen som part. Nämnden får inte heller utöva i lag eller annan 
författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 
Dessa ärenden ska istället avgöras av kommunstyrelsen. 

 
§ 5 Förvaltningsorganisation 
Samhällsbyggnadsnämnden biträds av samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
Ordföranden är nämndens företrädare gentemot förvaltningschefen i operativa frågor. 
Ordförandens befogenheter framgår av delegationsregler. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr KS 2021/00053  

Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den 
idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 
syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 
överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. Under 
hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats av externa utvärderare, Sound of the crowd. 
Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, 
förvaltningar och idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem 
representanter från idéburen sektor har svarat på.  
  
Utvärderingen pekar på en rad utmaningar så som att kännedomen kring ÖK Idé är låg, 
att dokumentet skapat olika förväntningar hos olika mottagare samt att organisationen 
kring arbetet och beslutshierarkier har stoppat upp processer och försvårat möten som 
jämbördiga parter. Dokumentet mynnar ut i rekommendationer inför en revidering 
uppdelat på rubrikerna bevara, utveckla och förändra. Vision, politiskt engagemang och 
grundstruktur i dokumentet beskrivs som faktorer att vårda och bevara. 
Processledarskapets arbetstid och roll, partsgemensamma arbetsgruppen och strukturer 
för gemensamma arbetsprocesser behöver enligt utvärderingen utvecklas. När det 
kommer till förändring behöver kunskapen om överenskommelsen och idéburen sektor 
stärkas och konkretiseras, överenskommelsen behöver gå från handläggningssystem till 
samverkanssystem och nyttan och vinsterna behöver förtydligas.  
  
Utvärderarna höll också en avrapportering med processledarna för ÖK Idé samt en 
avrapporteringsworkshop till vilken samtliga respondenter bjöds in. Vid workshopen 
framkom tydligt att både idéburen och kommunal part kände igen sig i utvärderingens 
beskrivning av vår samverkan och gemensamma process samt att utvärderingen på ett 
tydligt sätt belyste de svårigheter som varit och de utmaningar vi gemensamt står inför. 
Utvärderingen utgör underlag för kommande revidering av överenskommelsen ÖK Idé. 
Den samsyn som rådde vid workshopens slut och kring utvärderingsrapporten kommer 
också att ligga till grund för fortsatt utveckling och förädling av samverkansprocessen 
och strukturer för denna.  

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2021-02-02 § 6 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10. 
ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 
kommun. 
Utvärdering av ÖK Idé, november 2020. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 34 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna rapporten Utvärdering av ÖK Idé,  
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera ÖK Idé, samt 
  
att utvärderingen ska ligga till grund för revidering av ÖK Idé och utveckling av 
samverkansprocesser mellan idéburen sektor och kommunen.  
 
 
Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-26 
Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26 
Sebastian Johansson 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2021/00053  

Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den 
idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 
syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 
överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. Under 
hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats av externa utvärderare, Sound of the crowd. 
Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, 
förvaltningar och idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem 
representanter från idéburen sektor har svarat på.  
  
Utvärderingen pekar på en rad utmaningar så som att kännedomen kring ÖK Idé är låg, 
att dokumentet skapat olika förväntningar hos olika mottagare samt att organisationen 
kring arbetet och beslutshierarkier har stoppat upp processer och försvårat möten som 
jämbördiga parter. Dokumentet mynnar ut i rekommendationer inför en revidering 
uppdelat på rubrikerna bevara, utveckla och förändra. Vision, politiskt engagemang och 
grundstruktur i dokumentet beskrivs som faktorer att vårda och bevara. 
Processledarskapets arbetstid och roll, partsgemensamma arbetsgruppen och strukturer 
för gemensamma arbetsprocesser behöver enligt utvärderingen utvecklas. När det 
kommer till förändring behöver kunskapen om överenskommelsen och idéburen sektor 
stärkas och konkretiseras, överenskommelsen behöver gå från handläggningssystem till 
samverkanssystem och nyttan och vinsterna behöver förtydligas.  
  
Utvärderarna höll också en avrapportering med processledarna för ÖK Idé samt en 
avrapporteringsworkshop till vilken samtliga respondenter bjöds in. Vid workshopen 
framkom tydligt att både idéburen och kommunal part kände igen sig i utvärderingens 
beskrivning av vår samverkan och gemensamma process samt att utvärderingen på ett 
tydligt sätt belyste de svårigheter som varit och de utmaningar vi gemensamt står inför. 
Utvärderingen utgör underlag för kommande revidering av överenskommelsen ÖK Idé. 
Den samsyn som rådde vid workshopens slut och kring utvärderingsrapporten kommer 
också att ligga till grund för fortsatt utveckling och förädling av samverkansprocessen 
och strukturer för denna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19. 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10. 
ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 
kommun. 
Utvärdering av ÖK Idé, november 2020. 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2021-02-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 6 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna rapporten Utvärdering av ÖK Idé,  
  
att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera ÖK Idé, samt 
  
att utvärderingen ska ligga till grund för revidering av ÖK Idé och utveckling av 
samverkansprocesser mellan idéburen sektor och kommunen.  
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Utvärdering av överenskommelse om samverkan mellan den 

idéburna sektorn och Uddevalla kommun, ÖK Idé 

Sammanfattning 

ÖK Idé antogs av Kommunfullmäktige 2017-05-10. ÖK Idés grundläggande mål och 
syfte är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt 
demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla. Vid upprättandet av 
överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. Under 
hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats av externa utvärderare, Sound of the crowd. 
Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, 
förvaltningar och idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem 
representanter från idéburen sektor har svarat på.  
 
Utvärderingen pekar på en rad utmaningar så som att kännedomen kring ÖK Idé är låg, 
att dokumentet skapat olika förväntningar hos olika mottagare samt att organisationen 
kring arbetet och beslutshierarkier har stoppat upp processer och försvårat möten som 
jämbördiga parter. Dokumentet mynnar ut i rekommendationer inför en revidering 
uppdelat på rubrikerna bevara, utveckla och förändra. Vision, politiskt engagemang och 
grundstruktur i dokumentet beskrivs som faktorer att vårda och bevara. 
Processledarskapets arbetstid och roll, partsgemensamma arbetsgruppen och strukturer 
för gemensamma arbetsprocesser behöver enligt utvärderingen utvecklas. När det 
kommer till förändring behöver kunskapen om överenskommelsen och idéburen sektor 
stärkas och konkretiseras, överenskommelsen behöver gå från handläggningssystem till 
samverkanssystem och nyttan och vinsterna behöver förtydligas.  
 
Utvärderarna höll också en avrapportering med processledarna för ÖK Idé samt en 
avrapporteringsworkshop till vilken samtliga respondenter bjöds in. Vid workshopen 
framkom tydligt att både idéburen och kommunal part kände igen sig i utvärderingens 
beskrivning av vår samverkan och gemensamma process samt att utvärderingen på ett 
tydligt sätt belyste de svårigheter som varit och de utmaningar vi gemensamt står inför. 
Utvärderingen utgör underlag för kommande revidering av överenskommelsen ÖK Idé. 
Den samsyn som rådde vid workshopens slut och kring utvärderingsrapporten kommer 
också att ligga till grund för fortsatt utveckling och förädling av samverkansprocessen 
och strukturer för denna.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-10 
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ÖK Idé Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn och Uddevalla 
kommun 
Utvärdering av ÖK Idé, november 2020 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporten Utvärdering av ÖK Idé,  
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera ÖK Idé, samt 
 
att utvärderingen ska ligga till grund för revidering av ÖK Idé och utveckling av 
samverkansprocesser mellan idéburen sektor och kommunen.  

Ärendebeskrivning 

 
Sammanfattning av utvärderingen 
De grundläggande utgångspunkter som ÖK Idé bygger på är en gemensam viljeyttring 
kring samverkan, ett konstaterande att vissa saker gör vi bättre tillsammans, och ett 
ramverk för hur detta samarbete ska ske. Värdegrunden som överenskommelsen bygger 
på ska underlätta ökad samverkan mellan parterna. ÖK Idé visar på en uttalad vilja och 
konkretisering av samverkansmöjligheter och fyller på så sätt ett viktigt syfte för 
samverkan mellan kommunen och idéburen sektor i Uddevalla. Beslutet från 
kommunfullmäktiges sida, överenskommelsen som dokument och bemanningen av 
processledare från båda parter är alla viktiga steg på vägen mot en breddad och ökad 
samverkan. 
 
ÖK Idé har bidragit till stordialoger, utbildningar, inspirations- och informationskvällar, 
deltagande i mässor, medarrangör av medborgardialog mot segregation, och att 
relationerna till VGR ökat. Idéburen sektor har skrivit flera avsiktsförklaringar som 
erbjuder sin medverkan i olika kommunala utvecklingssatsningar som offentliga 
kulturevenemang, lokalbehov för kulturarrangemang, välfärdsredovisningen och 
översiktsplanen. 
 
Analysen visar att de svårigheter som uppstått ligger i hur samverkan har skötts under 
perioden av ÖK Idé och inte i själva dokumentet som sådant. Det har tagit tid för båda 
parter att förankra ÖK Idé och anpassa förhållnings- och arbetssätt för att förverkliga 
överenskommelsen. Processen har varit utdragen och i sin helhet inte fått förankring. 
Inom kommunens förvaltningar tycks kännedomen om innebörden av 
överenskommelsen vara låg, och påverkan på förhållnings- och arbetssätt därefter. 
Bristande mandat har lett till oförmåga att ta långsiktiga beslut vilket har försenat 
operativt utförande och implementering av ÖK Idé. Brister i strukturer, processer, 
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ansvarstagande samt i förståelse inför varandras förutsättningar och begränsningar har 
försvårat såväl implementering av ÖK Idé som långsiktighet och hållbarhet i arbetssätt. 
 
För att kunna utveckla såväl samverkan som Uddevalla kommun tillsammans behövs ett 
brett omtag; en gemensam målbild och process, en förbättrad och förtydligad struktur 
och ansvarstagande, kulturskillnader och kunskapsbrister som behöver överbryggas 
samt att ÖK Idé behöver få genomslagskraft på förvaltningsnivå och inom politiken. 
Dessa förändringar är troligen avgörande för att ÖK Idé inte ska få en motverkande 
effekt på samverkan. En revidering av överenskommelsen bör ske för att undanröja 
vissa hinder som ryms i skrivningar, men det är den gemensamma arbetsprocessen som 
är det centrala i revideringsarbetet. 
 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



ÖK Idé
Överenskommelse om 
samverkan mellan den 
idéburna sektorn och 
Uddevalla kommun



VILL DU VARA MED OCH GÖRA 

UDDEVALLA TILL EN PLATS FÖR ALLA?

Samverkan med idéburna sektorn är mycket viktig för både anställda 
och invånare i Uddevalla kommun. 

Idéburen sektor är föreningsliv, trossamfund, idéburna företag, 
folkbildning och stiftelser samt aktörer utan formell organisation, 
t.ex. olika nätverk. Kommunen innebär tjänstepersoner i Uddevalla 
kommuns förvaltningar och avdelningar.

I Uddevallas Överenskommelse ÖK Idé möts idéburen sektor och 
kommunen som jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans 
kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta för bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.

Alla i Uddevalla bidrar till det gemensamma samhällets utveckling, 
oavsett var i livet man är, vilken livssituation och bakgrund man 
har. Kommunicerar vi regelbundet, samarbetar lyhört och ser alla 
människors olikheter så kan vi erbjuda öppna mötesplatser och en 
mångfald av aktiviteter.

Tillsammans gör vi Uddevalla kommun till en plats för alla!

Varmt välkomna i vår gemenskap!



INLEDNING
Vår kommun vilar på fyra delar; det offentliga samhället, idéburen 
sektor, näringslivet och den privata sfären. Alla delar behöver 
fungera och ha förutsättningar för att utvecklas både var för sig och 
tillsammans. Genom dialog mellan företrädare för de olika delarna 
skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar social, ekologisk 
och ekonomisk utveckling.

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som 
plats att bo och leva på. Genom att vara en utvecklingskraft, en röst 
i det offentliga rummet, en skolning i demokrati, aktivitetsanordnare 
och skapare av gemenskap och mening för många människor bildar 
de en social plattform.

Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och 
förutsättningar. 

De idéburna organisationerna består av frivilligt engagerade människor 
och varje enskild organisation har sitt eget syfte och inriktning. Många 
av de idéburna organisationerna bärs av medlemmarnas ideella engage- 
mang och styrs av en vald styrelse, ibland finns även anställda. 

Kommunen har många olika uppdrag, ansvar och skyldigheter som 
bestäms av bland annat kommunallagen. Politiker väljs vart fjärde 
år och de styr kommunen genom planer och beslut. Tjänstemän och 
andra anställda ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas 
inriktning.

Gemensamt för såväl kommunen som idéburna organisationer är strävan 
efter livskvalitet för befolkningen i Uddevalla.

Samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn samt mellan 
olika idéburna organisationer kan ske inom många olika områden, i 
olika former och på olika nivåer. 



ÖK IDÉ
Uddevallas överenskommelse, ÖK Idé, är en skriftlig avsiktsförklaring 
kring samarbete mellan kommunen och idéburen sektor. 

ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden 
som underlättar samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. 
ÖK Idé bygger på ömsesidighet vilket innebär att alla parter som 
skrivit under denna är överens om dess formuleringar och kan bära 
värderingarna vidare i det framtida samarbetet. Genom gemensamma 
forum knutna till ÖK Idé byggs kunskap och tillit som skapar grund 
för samarbeten mellan idéburna organisationer och Uddevalla 
kommun samt mellan olika idéburna organisationer.

Syftet med ÖK Idé är att tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för 
bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap 
i Uddevalla. 

De som bestämmer sig för att ingå i överenskommelsen väljer att 
delta i ett närmare utvecklingsarbete kring samverkan och erbjuds 
mötesforum, utbildningar och deltagande i olika samverkansformer. 
Konkreta samarbeten i enlighet med ÖK Idé kan ske genom 
samarrangemang, gemensam verksamhet, avtal/partnerskap eller 
liknande. Kopplat till överenskommelsedokumentet ska årliga 
aktivitetsplaner tas fram med utgångspunkt i överenskommelsens 
principer och åtaganden.

ÖK Idé antogs av Uddevalla kommunfullmäktige den 10 maj 2017. 
De idéburna organisationer som vill ansluta sig till ÖK Idé måste 
ställa sig bakom överenskommelsens värdegrund för samverkan, 
principer och åtaganden. 

Gott

förenings-

klimat

Idéburet 

företagande
Volontärer

Inkludering Välfärd

Barn & 

ungdom

Lokaler & 

anläggningar

Dialog &

kontakt



Oavsett var i Uddevalla vi bor eller 

arbetar kan vi vara med och bidra



Ett IOP-avtal kan ingås när:

• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program 

eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade fören-

ingsbidraget.
• Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
• Bägge parter är med och finansierar verksamheten 

(pengar eller andra insatser).
• Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.

Sociala företag

Sociala företag är företag vars verksamhet och mål handlar om att 
skapa samhällsnytta, är fristående från den offentliga sektorn och 
som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade 
verksamheter.

Ett vanligt syfte med sociala företag är att integrera människor som 
har svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och sam-
hälle. 

DEFINITIONER

Överenskommelse

Överenskommelser med idéburen sektor finns på nationell, regional 
och i många fall på lokal nivå. Information om den nationella över-
enskommelsen finns på www.overenskommelsen.se.

Den lokala överenskommelsen mellan kommunen och idéburen 
sektor i Uddevalla heter ÖK Idé.

Idéburen sektor

Idéburen sektor kan även benämnas civilsamhälle, social ekonomi, 
tredje sektorn eller folkrörelse. Den idéburna sektorn består av or-
ganisationer som har samhällsnytta och medlemsnytta som främsta 
mål samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan 
ekonomisk vinst. 

Begreppet ska ses som ett samlingsbegrepp och avser föreningsliv, 
trossamfund, idéburna företag, folkbildning och stiftelser men också 
aktörer utan formell organisation t.ex. olika nätverk. 

Uddevalla kommun

I överenskommelsen ÖK Idé står Uddevallas befolkning i fokus och 
överenskommelsen begränsas till organisationer inom kommunens 
geografiska gränser.

Uddevalla kommun som organisation och dess förvaltningar, verk-
samheter och bolag är en av parterna i överenskommelsen.

Parter

Parter i Uddevallas ÖK Idé är kommunen samt de idéburna orga-
nisationer som väljer att ansluta sig. Såväl de idéburna organisatio-
nerna som kommunorganisationen arbetar för Uddevallas bästa.

IOP – Idéburet offentligt partnerskap

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bi-
drag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen 
bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidra-
gen ger utrymme för, men som inte bygger på marknadsmekanismer 
och kommersiella kontrakt.



För att åstadkomma helhetssyn krävs kontinuerlig, kreativ och mål-
medveten dialog inom och mellan parterna, inte minst för att dela 
kunskap och analys kring vår närvärld och omvärld.

Kvalitet

Kvalitet i den verksamhet som bedrivs är viktig för såväl idéburen 
sektor som kommunen. 

Kvalitet och kvalitetssäkring handlar om
• att utgå från kunskap om verksamhetsområdet
• att kunna följa upp och redogöra för verksamheten
• kontinuerlig utveckling

I samverkan mellan kommun och idéburen sektor ska uppföljning 
och utvärdering ingå.

Långsiktighet 
Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska 
utvecklas och tillvaratas.

En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos så-
väl idéburna organisationer som kommunen.

För att bägge parter ska känna trygghet behövs förutsägbara villkor 
och former för formaliserad samverkan i form av avtal, partnerskap 
eller liknande.

Mångfald

Alla i Uddevalla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett var 
i livet man är, vilken livssituation och bakgrund man har. Mång-
falden berikar redan idag och ambitionen är att lyfta den inom fler 
områden. Mångfalden blir synlig och tas till vara genom dialog och 
möjlighet till inflytande. 

Genom att vara kommunikativt tydliga, lyhörda, bejaka olikheter 
och att erbjuda öppna arenor skapas även en mångfald av aktiviteter 
och möjligheter.

VÄRDEGRUND FÖR SAMVERKAN
Den lokala värdegrunden bygger på den nationella överenskommel-
sen och är förankrad i lokal samverkan. Den beskriver ett gemen-
samt förhållningssätt och viktiga principer. Ett samhälle där män-
niskors ideella och idéburna engagemang tillvaratas är grunden för 
en stark demokrati. 

Det är i vardagen som de mänskliga rättigheterna förverkligas och 
överenskommelsens parter arbetar i ord och handling för att respek-
tera människors lika värde, rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder.

Principer

För samverkan mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor gäl-
ler följande principer:

Dialog

En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna organisatio-
ner är grundläggande för att vi tillsammans ska kunna arbeta för kom-
munmedborgarnas bästa. För en god dialog krävs kunskap, engage-
mang och förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar.

Dialogen ska:
• bygga på tillit, respekt och förtroende
• präglas av ansvar
• utgå från och tillvarata båda parters perspektiv och kompetens
• vara framtids- och lösningsfokuserad

Helhetssyn

Genom helhetssyn och gemensamma mål använder vi varandras 
olika styrkor och kompetenser för Uddevallas invånares bästa.

Såväl idéburen sektor som kommunorganisationen har olika upp-
drag och perspektiv som sammanförs genom ÖK Idé för att skapa 
nödvändig helhetssyn.



Självständighet och oberoende

Genom ÖK Idé möts idéburen sektor och kommunen som jämbör-
diga parter med olika roller. Jämbördigheten innebär att samverkan 
ska präglas av ömsesidighet och respekt för de olika rollerna.

De idéburna organisationerna ska kunna vara kritiskt granskande 
och verka självständigt i förhållande till kommunen och andra idé-
burna organisationer.

Öppenhet och insyn

Öppenhet och insyn mellan och inom parterna behövs för att ta lång-
siktigt hållbara beslut för Uddevalla och dess invånare.

Grundläggande i framtagandet av ÖK Idé har varit öppenhet och 
vilja till gemensam insyn i varandras verksamheter. Denna kultur 
ska genomsyra även det framtida samarbetet mellan kommunen och 
idéburen sektor.



9. Kommunen åtar sig att utveckla dialogen med idéburna orga-
nisationer utifrån det av kommunfullmäktige antagna systema-
tiska arbetssättet för medborgardialog.

10. Kommunens samverkan med den idéburna sektorns organisa-
tioner ska finnas med som en del av kommunens övergripande 
styrkort.

11. Kommunen ska verka för att göra denna överenskommelse känd 
bland kommunens anställda och Uddevallas invånare. 

IDÉBUREN SEKTORS ÅTAGANDEN OCH 

ÅTGÄRDER FÖR SAMVERKAN
1. De idéburna organisationerna ska i mötet med kommunen utgå 

från värdegrunden och principerna i ÖK Idé.

2. De idéburna organisationerna åtar sig att aktivt delta eller visa 
intresse i utvecklingsarbetet kring ÖK Idé. 

3. De idéburna organisationerna åtar sig att stödja de inom ÖK Idé 
upparbetade kontaktvägarna via utsedda kontaktpersoner.

4. De idéburna organisationerna åtar sig att utse och ta arbetsgivar-
ansvar för de idéburna organisationernas 20 % processledare. 
Processledarens faktiska lönekostnader finansieras av Uddeval-
la kommun enligt särskilt avtal.

5. De idéburnas processledare ansvarar för att i samverkan med 
kommunens processledare regelbundet kalla till stordialoger för 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan.

6. De idéburnas processledare ansvarar för att tillsammans med 
kommunens processledare att i dialog med parterna ta fram och 
följa upp årliga aktivitetsplaner.

7. De idéburna organisationerna åtar sig att regelbundet uppdatera 
sina kontaktuppgifter till processledarna.

8. De idéburna organisationerna ansvarar för att göra denna över-
enskommelse känd bland andra idéburna organisationer, med-
lemmar och samverkansorganisationer.

UDDEVALLA KOMMUNS ÅTAGANDEN 

OCH ÅTGÄRDER FÖR SAMVERKAN
Kommunens åtaganden gäller gentemot samtliga demokratiska för-
eningar och organisationer med Uddevalla som verksamhetsområde. 

I Uddevalla kommuns vision beskrivs utgångspunkten att mångfald 
och tolerans stimulerar utveckling. Visionen siktar på att Uddevallas 
invånare ska må bra, vara stolta, ha framtidstro och lust att utveckla 
sig själva och sin omgivning. Olika mötesplatser ska inspirera och 
bidra till utveckling av den kreativa förmågan. 

Kommunen vill genom ÖK Idé bekräfta att den idéburna sektorn är 
viktig för att förverkliga visionen och bidra till livskvalitet, välfärd 
och utveckling i Uddevalla. 

1. Kommunen ska i mötet med idéburna organisationer utgå från 
värdegrunden öppenhet, respekt och professionalitet. 

2. Det ska vara enkelt att kontakta kommunen och finnas tydlighet 
kring kontaktpersoner och kontaktvägar.

3. Kommunen åtar sig att finansiera en 20% processledare för 
kommunen och en 20% processledare för de idéburna organi-
sationerna.

4. Kommunen åtar sig att finansiera verksamhetsmedel för verk-
ställande och utveckling av ÖK Idé.

5. Kommunens processledare ansvarar för att i samverkan med de 
idéburnas processledare regelbundet kalla till stordialoger för 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling av konkret samverkan.

6. Kommunens processledare ansvarar för att tillsammans med 
idéburnas processledare i dialog med parterna ta fram och följa 
upp årliga aktivitetsplaner.

7. Kommunen åtar sig att utveckla befintliga och nya långsiktiga 
former för samverkan och stöd till idéburna organisationer som 
bidrag, idéburet offentligt partnerskap, offentlig upphandling 
och socialt företagande.

8. Kommunen ska informera om vilka former av stöd och samver-
kan som finns och ha tydliga och rättvisa riktlinjer.



UPPFÖLJNING OCH REVIDERING
Processledarna ansvarar gemensamt för att årligen efter verksam-
hetsårets slut sammanställa en uppföljning av denna överenskom-
melse som tillhandahålles parterna. För kommunens verksamheter 
sker uppföljningen inom styr- och verksamhetskorten.

ÖK Idé ska utvärderas och revideras senast under 2020.



ÖK Idé
2018/2019

För mer information 

www.uddevalla.se/overenskommelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr KS 2016/00483  

ÖK Idé - Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna 
sektorn och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Överenskommelsen började som en nationell modell och kan beskrivas som 
gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan och skapar ett gott 
klimat för idéburna organisationer i Uddevalla. Syftet med överenskommelsen är att 
tillsammans med den idéburna sektorn, kunna samarbeta för bättre välfärd, rikare fritid, 
stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla kommun. 
  
Under 2015-2016 genomfördes en dialogprocess bestående av tre stordialoger med 
idéburen sektor. Detta resulterade i en lokal överenskommelse mellan kommunen och 
den idéburna sektorn. Denna process åtföljdes av en politisk tvärsammansatt styrgrupp 
inklusive ansvariga tjänstemän. Den gemensamt framtagna överenskommelsen utgick 
på remiss och besvarades av såväl kommun samt idéburen sektor. Remissvaren 
hanterades och förädlades av en arbetsgrupp med representanter från kommun och 
idéburen sektor. Detta resulterade i Uddevalla kommuns överenskommelse ÖK Idé. 
I och med detta är kommun och idéburen sektor redo att ingå en mer konkret 
samverkan. I nästa fas krävs tillskapande av driftsbudget för att skapa ekonomisk 
hållbarhet i genomförandet.  
 
Stefan Skoglund (S), Evy Gahnström (V), Rolf Carlson (SD), Elving Andersson (C), 
Magnus Jacobsson (KD), Carin Ramneskär (M), Maria Johansson (L) och Christer 
Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-26 § 105. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-04-06. 
ÖK Idé överenskommelsen Uddevalla kommun 2017- 04- 06. 
Svarsbilaga remissyttranden ÖK Idé 2017- 02- 15. 
Remissvar från Centerpartiet om samverkan med idéburen sektor 2017-01- 25.  
Remissvar från studieförbundet Vuxenskolan angående överenskommelse om 
samverkan med idéburen sektor 2017-01- 09.  
Remissvar från Skansens ridklubb om samverkan med idéburen sektor 2017- 01- 04.  
Remissvar från SPF om samverkan med idéburen sektor 2017- 01- 04.  
Socialnämndens protokoll 2016-12-20 § 185.  
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-11-22.  
Remissvar från Sverigedemokraterna angående överenskommelse om samverkan med 
idéburen sektor 2016-12- 28.  
Barn och utbildningsnämndens protokoll 2016-12-15 § 167.  
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-10-25. 
Kultur och fritidsnämndens protokoll 016-12-15 § 154. 
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-11-28. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-12-08 § 494. 
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-11-30. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 151 
 
Protokoll från kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning, 2016-
12-06 § 19.  
Ungdomsfullmäktiges protokoll 2016-12-07 § 34. 
Remissvar från Frivilligcentrum angående Överenskommelse om samverkan med 
idéburen sektor 2016- 11- 23. 
Remissvar från Västvatten AB angående överenskommelse om samverkan med 
idéburen sektor 2016- 10- 28. 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-28 § 36.  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-10-14.     

Yrkanden 

Evy Gahnström (V), Stefan Skoglund (S), Rolf Carlson (SD), Elving Andersson (C), 
Magnus Jacobsson (KD), Carin Ramneskär (M), Maria Johansson (L) och Christer 
Hasslebäck (UP): bifall till kommunstyrelsens förslag enligt handlingarna.       
           

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna förslaget till överenskommelsen, 
  
att avsätta resurser för tjänst motsvarande 20 procent av heltid, det vill säga 100 000 
kronor inklusive sociala avgifter årligen vilken belastar kommunstyrelsen övrigt under 
perioden 2017-2019, samt 
  
att tillsätta driftsbudget motsvarande 40 000 per år för att genomföra stordialoger, 
utbildningsinsatser och resor, vilken belastar kommunstyrelsen övrigt under perioden 
2017-2019.     
      
Vid protokollet 
Annica Åberg 
 
Justerat 2017-05-15 
Alf Gillberg, Niklas Moe, Birgitta Pelli 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-05-15  intygar 
Annica Åberg 
 
Expedierat 2017-05-18 
Samtliga nämnder 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 
Kommunledningskontoret, juridik och administration ekonomisektionen 
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Under hösten 2020 har ÖK Idé utvärderats, i 
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Inledning 
ÖK Idé är en överenskommelse mellan Uddevalla kommun och idéburen sektor som antogs av 
Kommunfullmäktige 2017-05-10 (dnr KS 2016/00483). ÖK Idés grundläggande mål och syfte är att 
tillsammans framgångsrikt kunna arbeta för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat 
utanförskap i Uddevalla. Överenskommelsen utgår från en nationell modell och kan beskrivas som 
gemensamma spelregler och åtaganden som underlättar samverkan för idéburna organisationer i 
Uddevalla med kommunen. ÖK Idé togs fram tillsammans av parterna och blev möjlig för idéburen 
sektor att ansluta sig till i september 2017. 

ÖK Idé bygger på en värdegrund för att skapa gynnsamma samverkansrelationer. Värdegrundens 
principer är: 

• Dialog 
• Helhetssyn 
• Kvalitet 
• Långsiktighet 
• Mångfald 
• Självständighet och oberoende 
• Öppenhet och insyn.  

Det är uttalat att dialogen ska bygga på tillit, respekt och förtroende; präglas av ansvar; utgå från och 
tillvarata båda parters perspektiv och kompetens; vara framtids- och lösningsfokuserad. Utöver 
värdegrunden innehåller överenskommelsen elva åtaganden från kommunens sida och åtta åtaganden för 
idéburen sektor. Ett av åtagandena är att kommunen ska finansiera två processledartjänster på vardera 
20%, en för kommunen och en för idéburen sektor.  

Redan vid upprättandet av överenskommelsen togs beslut om att en utvärdering skulle göras efter tre år. 
Denna utvärdering har skett under oktober och november 2020 och sammanfattas i denna rapport. 
Utvärderingen ska enligt den offert som uppdraget bygger på: 

• Ge parterna en god bild av nuläget och bakgrunden till detta 
• I analysen visa på vad i arbetssätt och förhållningssätt som bör bevaras, utvecklas respektive 

förändras 
• Kunna ligga till grund för revidering av överenskommelsen för fortsatt samverkan 

Utvärderingen har skett genom djupintervjuer med 21 representanter från politiken, förvaltningar och 
idéburen sektor. Intervjuerna har kompletterats med en enkät som fem representanter från idéburen 
sektor har svarat på. Samtliga slutsatser som presenteras har dragits utifrån intervjuer och enkät med 
representanter från kommun och idéburen sektor.  

 

  



Sammanfattning  
De grundläggande utgångspunkter som ÖK Idé bygger på är en gemensam viljeyttring kring samverkan, 
ett konstaterande att vissa saker gör vi bättre tillsammans, och ett ramverk för hur detta samarbete ska 
ske. Värdegrunden som överenskommelsen bygger på ska underlätta ökad samverkan mellan parterna. 
ÖK Idé visar på en uttalad vilja och konkretisering av samverkansmöjligheter och fyller på så sätt ett 
viktigt syfte för samverkan mellan kommunen och idéburen sektor i Uddevalla. Beslutet från 
kommunfullmäktiges sida, överenskommelsen som dokument och bemanningen av processledare från 
båda parter är alla viktiga steg på vägen mot en breddad och ökad samverkan.  

ÖK Idé har bidragit till stordialoger, utbildningar, inspirations- och informationskvällar, deltagande i 
mässor, medarrangör av medborgardialog mot segregation, och att relationerna till VGR ökat. Idéburen 
sektor har skrivit flera avsiktsförklaringar som erbjuder sin medverkan i olika kommunala 
utvecklingssatsningar som offentliga kulturevenemang, lokalbehov för kulturarrangemang, 
välfärdsredovisningen och översiktsplanen.  

Analysen visar att de svårigheter som uppstått ligger i hur samverkan har skötts under perioden av ÖK 
Idé och inte i själva dokumentet som sådant. Det har tagit tid för båda parter att förankra ÖK Idé och 
anpassa förhållnings- och arbetssätt för att förverkliga överenskommelsen. Processen har varit utdragen 
och i sin helhet inte fått förankring. Inom kommunens förvaltningar tycks kännedomen om innebörden 
av överenskommelsen vara låg, och påverkan på förhållnings- och arbetssätt därefter. Bristande mandat 
har lett till oförmåga att ta långsiktiga beslut vilket har försenat operativt utförande och implementering 
av ÖK Idé. Brister i strukturer, processer, ansvarstagande samt i förståelse inför varandras förutsättningar 
och begränsningar har försvårat såväl implementering av ÖK Idé som långsiktighet och hållbarhet i 
arbetssätt.  

För att kunna utveckla såväl samverkan som Uddevalla kommun tillsammans behövs ett brett omtag; en 
gemensam målbild och process, en förbättrad och förtydligad struktur och ansvarstagande, 
kulturskillnader och kunskapsbrister som behöver överbryggas samt att ÖK Idé behöver få 
genomslagskraft på förvaltningsnivå och inom politiken. Dessa förändringar är troligen avgörande för att 
ÖK Idé inte ska få en motverkande effekt på samverkan. En revidering av överenskommelsen bör ske för 
att undanröja vissa hinder som ryms i skrivningar, men det är den gemensamma arbetsprocessen som är 
det centrala i revideringsarbetet. 

 
 

 

  



Nulägesanalys 
Nulägesanalysen presenteras uppdelat på olika områden, och avslutas med en sammanfattande bild av 
nuläget och hur detta har uppstått. Nulägesanalysen presenterar flera utmaningar som uppstått under 
implementeringen av ÖK idé fram tills idag, och det bör därför understrykas att utvärderarna ser 
mängden utmaningar som synliggjorts av respondenterna som ett uttryck för engagemang, en vilja att 
stärka ÖK Idé och ett ansvarstagande i att förbättra möjligheterna för långsiktigt hållbar samverkan.   

 
Syfte och mål 
Skilda målbilder och förväntningar 

Inledningsvis tycks det ha funnits en gemensam målbild med framtagandet av överenskommelsen, ett 
framtagande som framförallt drevs av politiken och en mindre gruppering från idéburen sektor. Denna 
målbild handlar om att komplettera varandra över sektorsgränserna och tillsammans möta gemensamma 
samhällsutmaningar. Syftet med överenskommelsen blir utifrån denna målbild att skapa en gemensam 
viljeyttring och värdegrund för samverkan – hit ska vi nå, och såhär ska vi gå tillväga.  

Idag har dock målbilder och förväntningar glidit isär, både inom och mellan parterna. Inom kommunen 
har överenskommelsen kommit att förknippas mycket, inom vissa delar av organisationen nästan 
uteslutande, med samarbetsformen IOP. Förväntningarna blir därmed att hitta en ganska detaljerad 
styrning om hur IOP ska användas, och värdegrunds/viljeyttringsperspektivet har hamnat i skymundan. 
Inom idéburen sektor finns det även förväntningar om att ÖK Idé ska stimulera och uppmuntra ideellt 
engagemang; detta står det dock inte uttalat i överenskommelsen.  

Upplevelse av intetsägande dokument och otydlig nytta  

Att målbilder och upplevt syfte har glidit isär har också lett till en förändring av upplevd meningsfullhet. 
Efter en start där båda parter sägs ha präglats av stor entusiasm inför vad som skulle kunna åstadkommas 
tillsammans, har verkligheten kommit av präglas av kulturkrockar och olikheter i arbetssätt. Kommunala 
tjänstepersoner letar efter juridisk vägledning i ett dokument framtaget som värdegrund, och idéburen 
sektors respekt för värdegrunder får sig en törn när de beteenden de möter i den kommunala 
organisationen inte motsvarar det som de förväntar sig utifrån de gemensamma principerna. Gemensamt 
för båda parter är att de i dagsläget säger att ”dokumentet är bra, men säger inget om verkligheten” och att båda 
sidor letar efter nyttor att förmedla till medarbetare respektive potentiella nya underskrivare. Ett sökande 
som riskerar att skapa ytterligare kulturkrockar och konfliktytor i det fall man inte på nytt enas om vad 
målbild och syfte ska och kan vara. 

 

Ledning och styrning 
Struktur, roller och otydliga mandat  

Överenskommelsen har gett effekter, det är viktigt att understryka. Båda parter har en processledare, 
strukturer för till exempel IOP har tagits fram, samarbeten och stordialoger har skett, ett stort antal 
aktiviteter har genomförts och en politisk styrgrupp är nu på plats. Från kommunens sida understryker 
flera personer att startsträckan har tagit längre tid än önskat, men att det nu finns relativt goda 
förutsättningar att arbeta vidare utifrån. Kommunstyrelsen har även gett i uppdrag att göra en översyn av 
behov av resurser kopplat till ÖK Idé, och se över omfattningen av processledarskapet. 

En utmaning som förhoppningsvis underlättas genom den nya politiska styrgruppen är det interna 
kommunala mandatet. Målet att nyttja kombinationen av idéburen sektors snabbhet och den kommunala 
organisationens resurser och strukturer har mött en verklighet där många möten hålls, men där 
upplevelsen från idéburen sektor är att frågorna som lyfts i dessa forum sedan fastnar i den stora 
kommunala organisationens hierarkier. De ger även uttryck för en upplevelse av avsaknad av transparent 



uppföljning. Utmaningen handlar dels om formellt mandat, dels om mer informella maktstrukturer inom 
och mellan förvaltningar.  

En viktig grundsten i överenskommelsen är att den ser kommunorganisationen och idéburen sektor som 
jämbördiga parter. Detta är något som uppskattas och lyfts som avgörande av representanter för idéburen 
sektor, men som sägs ha försvårats av hierarkier och organisationsstrukturer.  

Den politiska ledningen och styrningen har varierat i budskap och fokus  

Inledningsvis präglades arbetet med överenskommelsen av ett stort politiskt intresse, och detta intresse 
upplevs nu åter som tydligt och har lett till att frågan fått både resurser och strategisk prioritering vilket 
lovar gott inför framtiden. Under cirka 1,5 år av de tre år som utvärderas sägs dock arbetet med 
överenskommelsen dock ha varit nedprioriterat politiskt. Ett par av respondenterna med kallar det till och 
med motarbetat. Detta är förmodligen en av anledningarna till att samverkansfrågan prioriterats ned på 
både lednings- och operativ nivå i kommunen, och kanske även en anledning till den brist på långsiktighet 
i avtal och liknande som lyfts i intervjuerna. 

 

Resurser och kompetenser 
Processledarnas arbetstid skapar begränsningar 

De två processledarna är kanske den mest konkreta effekten av överenskommelsen så här långt, och de är 
en uppskattad effekt. Förtroendevalda, förvaltningsrepresentanter och representanter från den idéburna 
sektorn lyfter alla värdet av att ha dedikerade resurser, och att dessa finns hos båda parter. Frågan om 
omfattningen av processledarskapet bör utökas utreds som redan nämnts just nu inom kommunen och 
från respondenterna i utvärderingen är åsikten lätt att uppfatta; de ser tydliga vinster med utökade roller. I 
dagsläget anses förutsättningarna för processledarnas arbete dessutom försvåras av att de har en splittrad 
yrkesroll och att de många möten som samverkan kräver äter upp nästan all arbetstid, vilket begränsar 
utrymme för utveckling och utvidgning av överenskommelsearbetet. 

Kännedomen om överenskommelsen och dess innebörd är låg 

Den grundläggande tilltron till, och förhoppningarna kring potentialen med ett utökat samarbete parterna 
emellan lyfts från alla håll i intervjuerna. Ett hinder för detta anses vara att kännedomen kring, och 
intresset för att skriva under överenskommelsen är låg bland de idéburna organisationerna. Detta anses 
problematiskt både för att kraften i samverkan urholkas när många ställer sig utanför, och en oro gällande 
att strukturerna för arbetet med ÖK Idé gör att det kanske främst är större organisationer som har haft 
möjlighet att avsätta tid för att sätta in i och aktivt arbeta utifrån överenskommelsen. En situation som 
skulle kunna leda till att mindre organisationers röst blir svagare snarare än starkare via arbetet med ÖK 
Idé.  

Inom kommunen anses också kännedomen om överenskommelsen vara låg, framförallt när det kommer 
till dess innebörd. Den senaste tidens fokus på IOP som samverkanssätt har skapat en situation där de 
som inte har läst överenskommelsen noggrant tror att den fokuserar på alternativa finansieringsformer. 
Det finns också en upplevelse hos både kommun och idéburen sektor om att många inom kommunen ser 
de idéburna organisationerna som utförare åt kommunen och att överenskommelsens syfte i att visa på 
dem som jämbördiga aktörer inom både utförande och demokratiutveckling inte har gett avtryck.  

Kompetensen om kommunens styrsätt och förutsättningar brister 

På samma sätt som det finns potential i att kompetensutveckla medarbetare i kommunen om den 
idéburna sektors olika roller i samhällsutvecklingen, finns det även en potential att kompetenshöja de 
idéburna organisationerna kring en kommunorganisations struktur och begränsningar. Byråkrati används i 
flera intervjuer som ett skällsord, men har sin funktion när det kommer till områden som rättssäkerhet 
och möjlighet att överblicka kostnader och effekter. Startsträckan för kommunen har onekligen varit 



oväntat lång kopplat till överenskommelsen, även för de kommunala respondenterna, men som 
jämbördig part är det ändå viktigt att se och respektera de kommunala beslutsvägarna. Att vända sig direkt 
till de förtroendevalda blir då till exempel ett sätt att reducera sig själv till invånarrepresentant snarare än 
samverkanspart.  

 

Arbetssätt och förhållningssätt 
Önskan efter strukturer har gett en snedvridning i fokus 

Att kommunorganisationen ska kunna bistå med resurser och strukturer har varit en utgångspunkt sedan 
början av arbetet med överenskommelsen. En hel del strukturer i form av arbetsordningar och liknande 
sägs nu också vara på plats eller på väg. De kommunala respondenterna är dock medvetna om, och 
skämtar själva om sin förkärlek för strukturer och administration. Kanske är det denna läggning som gjort 
att samverkansformen IOP kommit att bli så nära förknippat med överenskommelsen inom de 
kommunala förvaltningarna.  

De resurser som tillsatts till detta område bör ses som en styrka för det fortsatta samarbetet. Det finns 
dock en utmaning i att samarbeten som bygger på utbyte av kompetens och erfarenheter, eller på 
idéburen sektors roller som röstbärare och demokratiutvecklare hamnar i skuggan av de ekonomiska 
samarbetsformerna. Detta bör ses som en utmaning både för att det riskerar att försvåra jämbördigheten 
och göra de idéburna organisationerna till renodlade utförare, men också för att de viktiga samarbeten 
och utvecklingsmöjligheter som ligger bortom ekonomiska transaktioner riskerar att prioriteras ned eller 
missas helt. 

Engagemanget har hittills haft svårt att omvandlas till leveranser  

Genom intervjuer och enkätsvar har det blivit tydligt att många människor har ett engagemang för att 
utveckla samverkan och för att tillsammans kunna skapa en ännu bättre långsiktig hållbar utveckling för 
Uddevalla. Båda sidor lyfter dock att leveranser och effekter hittills inte skett i den utsträckning som de 
hoppats på, men de förtroendevalda och de kommunala tjänstepersonerna tror att det kommer att bli 
enklare framåt. Detta är viktigt då upplevelsen hos de idéburna organisationerna är en tydlig besvikelse 
över det som inte har blivit, på bristen på effekt av allt engagemang och all fritid som lagts in i arbetet. 
Båda parter ser stuprörsstrukturerna som ett hinder som varken tillvaratar eller möjliggör samverkan.  

Ansvarstagande, bemötande och byråkratin som slagträ  

Det finns många individer och aktörer, särskilt inom den idéburna sektorn, som tagit ett stort ansvar och 
gjort en insats för driva samverkansarbetet framåt. Det finns dock också en hel del exempel på 
ansvarstagande som inte har skett. Kompetensnivån om överenskommelsens innehåll och innebörd tycks 
vara låg inom kommunen, tre år efter att överenskommelsen togs fram. En tydlig struktur för hur 
ansvarstagandet hos kommunens medarbetare förväntas ske saknas också. Ledningen sägs på den översta 
nivån vara engagerad och prioritera frågan, men detta engagemang och denna prioritering tycks ännu inte 
ha nått igenom underliggande chefsnivåer, utan verksamheterna beskrivs snarare som fortsatt avvaktande 
på flera håll.  

De försök till ansvarstagande i att genomföra överenskommelsen som skett inom idéburen sektor har inte 
heller alltid landat väl inom den kommunala organisationen. Delvis för att den utmanar hierarkier och 
arbetssätt, delvis på grund av kulturkrockar där engagemang tycks tas som aktivism, delvis för att 
kunskapen om överenskommelsen brister och mottagaren inte förstår bakgrunden till de initiativ som 
gjorts. Det redogörs även för upplevelser av ett fientligt och nedlåtande beteende från kommunens sida, i 
vissa fall från tjänstepersoner på hög chefsnivå, och om detta stämmer är det givetvis ett stort hinder för 
en långsiktigt hållbar samverkan. 

En grundtanke med överenskommelsen var att bättre kunna nyttja den idéburna sektorns snabbhet, i 
kombination med kommunens resurser och strukturer. Engagemang och byråkrati skulle så att säga 



kombineras till samhällsnytta. Intervjuerna visar dock att både byråkrati och engagemang blivit slagträn 
eller käpphästar, som används av parterna både som tillmälen och som begrepp av skydda sig bakom. Om 
samverkan mellan parterna ska kunna leda till samhällsutveckling och Uddevalla som en plats för alla, 
behöver parterna istället hitta vägar att nyttja och respektera sina olikheter. 

 

Summering 
ÖK idé är en överenskommelse för hur kommun och idéburen sektor tillsammans ska möta 
gemensamma samhällsutmaningar, en vision som skapar engagemang hos såväl förtroendevalda som i 
förvaltningar och inom den idéburna sektorn. Dock har ÖK Idé inte satt avtryck i den utsträckning den 
är menad att göra.  

Brister identifieras till exempel i strukturer och arbetssätt som försvårar jämbördiga parter, att målbilder 
för arbetet har glidit isär, en politisk styrning som varierat över tid, och att fokus har hamnat på en 
specifik samverkansform - IOP.  

Dokumentet med uppskattade skrivningar och goda intentioner har helt enkelt hittills brustit i sin 
implementering. Sammantaget riskerar dessa brister att leda till att överenskommelsen minskar 
förtroendet mellan parterna, istället för att stärka det.  

 
  



Vägen framåt – bevara, utveckla och förändra 
Genom intervjuer och enkäter har engagemanget synliggjorts för det gemensamma utvecklingsarbetet 
framåt. Idéerna om förbättring som framförts är i de flesta fall görbara och bör kunna ge effekter. De 
idéer som delats har tillsammans med nulägesanalysen gett underlag till detta avsnitt som byggs upp 
utifrån underrubrikerna Bevara, Utveckla och Förändra. De mer detaljerade idéer som kommit till uttryck 
i intervjuer och enkät har som ett komplement till utvärderingen delats till processledarna. 

 

Bevara 
Visionen om vikten och nyttan av samverkan  

ÖK idé syftar till att möjliggöra fler forum för samverkan, baserat på en gemensam värdegrund. Därmed 
ska överenskommelsen möjliggöra nya samverkansformer och bjuda in till medskapande i att gemensamt 
ta sig an lokala utmaningar. Vikten av att skapa ÖK Idé tillsammans är uttalad och önskvärd 
genomgående i intervjuerna. Det finns ett starkt engagemang och en envishet om att hålla samverkan 
högt prioriterat och “fortsätta överenskommelsen hur svårt det än må vara”. 

Visionen av att Uddevalla blir bättre av en gemensam insats för långsiktig utveckling bör bevaras och vara 
ett tydligt fokus i kommunikation utåt framöver. Denna vision behöver även vårdas för att ÖK Idé inte 
ska raseras eller att förtroendet ska gå förlorat när motgångar kommer. Ett tydligt ställningstagande av att 
prioritera och lyfta visionen om att långsiktig utveckling sker bättre om den görs gemensamt mellan 
parterna, är därmed av stort värde. Med en stärkt gemensam vision i fokus, samt ett gemensamt omtag av 
arbetet, kan ÖK Idé genom långsiktigt och idogt arbete sätta Uddevalla på kartan som ett föredöme för 
samverkan.  

Grundstrukturen i dokumentet   

Dokumentet och dess syfte fyller en viktig funktion för samverkan, och framtagandeprocessen var 
gedigen. Grundstrukturen för dokumentet som sådant bör enligt flertalet respondenter bevaras och 
redaktionella ändringar bör stå i fokus snarare än en större revidering. Parternas energi och engagemang 
bör inte i alltför stor grad läggas på revideringar i dokumentet, utan istället på att genomföra en process 
för omtag av ÖK Idé där gemensamma processer, målbild, modell, struktur och ansvarstagande står i 
centrum för samverkan, och som arbetas tillsammans fram av förtroendevalda, tjänstepersoner och 
representanter från idéburen sektor. 

Det nyuppväckta politiska intresset 

Utvärderingen konstaterar att politikens involvering har skiftat under åren. Överenskommelsen ligger nu 
högt på den politiska dagordningen vilket möjliggör att kunna ta ett nytt omtag för ÖK Idé.  Det 
nuvarande nyuppväckta politiska intresset för ÖK Idé bör tillvaratas och kommer att vara en styrka i 
processen framåt.  

Kommunorganisationen, både politik och förvaltningar, bör ta vara på lärdomarna från de gångna tre 
åren och söka efter långsiktighet och kontinuitet i arbetet framåt. De brister som presenteras i denna 
utvärdering sätter till exempel inte punkt för ÖK Idé utan bör snarare ses som viktiga lärdomar att ta 
avstamp ifrån. Det kommuninterna arbetet skulle troligtvis även gynnas av att den politiska styrgruppen 
kontinuerligt kommunicerar ut sina visioner om ÖK Idé och följer upp besluten som fattas. Detta 
tillsammans med att tydliggöra socioekonomiska vinster från kommunen själv och från andra kommuner 
kan göra att potentialen i samverkan synliggörs ytterligare både inom och utanför kommunorganisationen 
och motivera nya satsningar inom ramen för ÖK Idé. 



 
Utveckla 
Processledarnas arbetstid och roller 

Att ha två processledare, tydliga representanter från vardera parten i det gemensamma arbetet, är en 
grundsten i ÖK Idé och den tydligaste framgångsfaktorn i arbetet hittills. Dock är processledarnas roll 
enligt intervjuer och analys idag för begränsad för att ro ÖK Idé i hamn. Arbetstiden för processledarna 
bör enligt intervjusvar från båda parter öka till minst 40% för att de ska kunna genomföra förväntade 
arbetsuppgifter samt skapa önskad effekt och förtroendeingivande relationer. Från idéburen sektor skulle 
flera respondenter gärna se en ännu mer utökad roll. En utökad arbetstid för båda processledarna 
möjliggör tid till uppsökande verksamhet för att säkerställa fler aktörers medverkan i ÖK Idé.   

Därtill understryks det, framförallt från kommunens sida vikten av att kommunens processledarroll läggs 
på en tjänst som har utrymme att genomföra uppdraget i den utökade omfattning som beslutas, vilket 
idag inte finns utrymme till i folkhälsostrategens arbetstid. Processledaren för kommunen bör även få 
bättre förutsättningar att kunna genomföra uppgifterna genom till exempel ett så tydligt mandat som 
möjligt. För rollen som idéburen sektors processledare ses från flera håll långsiktighet som en nyckel. 
Denna roll skulle till exempel kunna få förbättrade förutsättningar för sitt arbete genom förbättrad 
framförhållning i avtal, och genom avtal som löper över längre tid.  

Den partsgemensamma arbetsgruppen 

Processledarna tar idag ett stort ansvar för implementeringen av ÖK Idé. Därtill finns idag en idéburen 
arbetsgrupp, en kommunintern arbetsgrupp, och en partsgemensam arbetsgrupp sedan två och ett halvt 
år tillbaka - dock utan medverkan från förtroendevalda. För att möjliggöra helhetssyn och mandat bör, 
enligt intervjuer och analys, denna partsgemensamma arbetsgrupp innefatta medlemmar från den politiska 
styrgruppen. Denna grupp bör även få ett tydligare ansvar, för att komplettera processledarnas roll i att 
driva arbetet, och för att säkerställa alla parters aktiva roll och ansvarstagande. Ett sådant ansvar kräver 
också en utökad förankring av gruppens roll och representation i kommunorganisationen, som med 
fördel kan ske med avdelningschefers deltagande, och ett tydliggörande av mandat för dess medverkande 
tjänstepersoner.  

En utvecklad konstellation för en partsgemensam arbetsgrupp kan i större utsträckning säkerställa att alla 
parter lyssnas in och ger utrymme att tydligare följa upp och förmedla beslut. Att alla parter är jämlika i 
den partsgemensamma arbetsgruppen och att röstbärarperspektivet synliggörs kommer vara en 
möjliggörare för långsiktig hållbar samverkan.  

Eftersom kommunen är såpass stor skulle kommunen även, likt Borås, kunna utveckla nätverksgrupper 
utformade utifrån utmaningar i geografiska områden eller intresseområden, enligt utvärderarna. Detta 
utgör ett exempel på brobyggande parterna emellan när arenor skapas för att bemöta samhällsutmaningar 
gemensamt som efterfrågats i intervjuerna.  

Strukturer och processer som konkretiserar överenskommelsen och skapar förutsättningar för 
gemensamt arbete 

Utvärderingen konstaterar att implementeringen av ÖK Idé har försvårats på grund av otydliga strukturer 
och bristande ansvarstagande. Strukturer och arbetsprocesser behöver kunna bryta upp de stuprör som 
båda sidor ser som hinder, och behöver utformas på ett sätt som gör att de av båda parter uppfattas som 
en hävstång för genomförande snarare än ännu en byråkratisk pålaga.  

Avsaknaden av en förvaltningsövergripande samsyn har bidragit till att ÖK Idé inte genomsyrar 
kommunens verksamhet i helhet. Därför bör insatser på förvaltningsledningsnivå prioriteras 
inledningsvis. Strukturer som kommunens övergripande styrkort (åtagande 10 i överenskommelsen) bör 
som en del av detta arbete utvidgas till ett bredare fokus än IOP, och tydligare kopplas an till samtliga 
förvaltningars arbete. För att komplettera utvecklade strukturer bör mandat förtydligas hos båda parter. 



Detta kan till exempel göras genom att etablera en stabil rollfördelning, tydliggöra ansvar på 
förvaltningschefsnivå och för förvaltningsresurser i arbetsgruppen.  

För att idéburen sektor ska kunna bidra utifrån en bred representation bör strukturerna för deltagande 
underlätta mindre organisationers plats. Samtidigt finns det potential att bredda spektrumet av föreningar 
till att inkludera delar av idéburen sektor som idag inte finns representerad i större grad, som till exempel 
idrottsrörelsen. Utifrån önskemål från respondenterna rekommenderas det även att tydliggöra kontaktytor 
och öka transparensen mellan parterna. Detta för att sänka trösklar för kontaktskapande och skapa mer 
tillgängliga former för kontakt, information och erfarenhetsutbyte.  

Utbyggda och förankrade strukturer och processer bör kunna säkerställa implementeringen av ÖK Idé på 
en såväl strategisk, som taktisk och operativ nivå. Att etablera stabila strukturer och processer kan även 
motverka ett sårbart system som bygger på enskilda individers drivkraft. Båda parter bör vara 
informerande och helst även överens om centrala element som arbetsordningen, beslutsfattande och 
uppföljningsmekanismer. Årliga samråd med deltagande från högsta nivå för att ta fram gemensamma 
planer och tillvägagångssätt är ett exempel på hur detta kan genomföras. ÖK Idé är sammanfattningsvis i 
behov av en kraftansträngning gällande att tydliggöra och tillgängliggöra strukturer och processer som 
förverkligar samverkan mellan jämbördiga parter.   

Bonus idé: Ta vidare idén om utvecklingscentrum för innovation 

I de äldre beslutsunderlag och dokument som utvärderarna har fått ta del av framförs det att ÖK Idé har 
bidragit till att idéer om att skapa ett utvecklingscentrum för innovation har uppkommit. Denna idé har 
inte lyfts i intervjuerna men ses av utvärderarna som en intressant och nyskapande idé att bygga vidare på.  

 

Förändra 
Kunskap, kompetens och arbetssätt inom kommunen 

Det finns ett behov av att öka kunskapen kring ÖK Idé inom kommunorganisationen, för att 
överenskommelsen ska få genomslagskraft och att förvaltningarna ska kunna bidra fullt ut i att arbeta 
gentemot målsättningen - samverkan med idéburen sektor som jämbördig part. Åtagande 11 i 
överenskommelsen pekar på att överenskommelsen ska vara känd hos kommunens anställda och 
Uddevallas invånare, men intervjuerna tyder på att så inte är fallet. Kunskapen bör framförallt öka om 
ÖK Idé som ramverk för en bredd av samverkansformer snarare än dagens ensidiga fokus på IOP-
samarbeten, och kanske särskilt på samverkansformer utan ekonomiska transaktioner. Utökade 
processledarroller förenklar sannolikt kunskapsspridande, men behöver kompletteras av att chefer och 
medarbetare sprider kunskapen i vardagen.  

Kommunen har en viktig roll i genomförandet av överenskommelsen genom att hitta former för att ta 
vara på idéburens sektors engagemang, perspektiv och förmåga att snabbt genomföra och bemöta 
samhällsutmaningar. Tillsammans skulle parterna då i större utsträckning kunna möta idéburens sektors 
behov av snabba beslutsprocesser samtidigt som initiativen förhåller sig till lagar, förordningar och interna 
beslutsstrukturer. Överenskommelsen är i behov av att kommunen går från ett handläggningssystem av 
ekonomiskt stöd till ett samverkanssystem, där idéburen sektor ses som en självklar partner i 
samhällsutvecklingen och att bemötandet följer därefter.    

Kunskap, förståelse och respekt parterna emellan 

Utvärderingen visar på att bristen på förståelse för respektives parts struktur och kultur är ett avgörande 
hinder. Det råder en bred oförståelse inför motsvarande parts roll, möjligheter och begränsningar. 
Genomgående i överenskommelsen lyfts dock vikten av ömsesidig förståelse, hänsyn och respekt inför 
varandras roller. Samverkan kommer att gynnas av att kommunens tjänstepersoner kan uppvisa förståelse 
för idéburen sektor som resurs, röstbärare, och för dess kompetens i sakfrågor och genomförande. 



Samtidigt som idéburen sektor bör visa förståelse för kommunens arbetssätt i förhållande till 
beslutsprocesser, interna styrdokument, lagar och förordningar. Båda parter behöver helt enkelt en ökad 
förståelse för varandras uppgift, villkor och förutsättningar och intervjuerna från både parter visar att 
attitydförändringar hos bägge parter efterfrågas.  

En väg till ökad förståelse kan vara en ökad inblick i varandras verksamheter och aktiviteter genom 
seminarier, workshops, korta informationsfilmer etc. Kommunen skulle även på så sätt kunna förtydliga 
sin roll i ÖK Idé och samtidigt kompetenshöja de idéburna organisationerna kring en 
kommunorganisations strukturer, möjligheter och begränsningar. Att se allt positivt som sker hos båda 
parter kan skapa ny inspiration, och att identifiera de tydligaste gemensamma utmaningarna kan ge en ny 
utgångspunkt för arbetet som fokuserar bredare än specifika samverkansformer. 

För att öka kunskapen, förståelsen och respekten mellan parterna skulle även en digital plattform och 
sociala medier kunna användas. Därtill är en kartläggning av befintliga aktiviteter, stödstrukturer och 
relationer mellan kommun och idéburen sektor önskvärd för att öka kunskapen om varandras 
verksamheter, skapa lärande från befintliga samverkansinitiativ, samt hitta nya möjliga samverkansvägar.  

Åtagandena i överenskommelsen - sett till antal, nivå och form 

ÖK Idé bygger på ett ganska stort antal åtaganden för kommunen samt för idéburen sektor, var för sig. 
Åtagandena skiftar mellan att vara övergripande i sina skrivningar, till att bli ganska detaljerade. De skiftar 
även mellan att handla om ganska basala delar för en fungerande samverkan, till att sikta högt. Genom att 
dela upp åtaganden skapas förväntningar från varje part och det möjliggör ansvarutkrävande. 
Överenskommelsen kan därför med fördel reducera antalet åtaganden för att stämma överens med det 
som är särskilt viktigt och som samtidigt mäktas med att uppnå. Rom byggdes inte på en dag och likaså 
behöver ÖK Idé förmodligen implementeras ett steg i taget. I dagsläget går det dock inte att utläsa hur 
åtagandena prioriteras, om de prioriteras. Det finns inte heller någon synlig koppling mellan åtagandena 
och de principer för samverkan som finns nedskrivna i överenskommelsens värdegrund.  

Utvärderarnas slutsats är även att det finns behov av att ta fram gemensamma åtaganden, detta för att 
knyta parterna närmare varandra snarare än att göra dem till motparter i arbetet. Dessa gemensamma 
punkter bör tydligt knyta an till värdegrunden, och de bör tas fram genom en gemensam process för att 
skapa en samsyn kring vad de gemensamma åtagandena bör innefatta och varför de är särskilt centrala. 
Denna process bör helst även landa i en samsyn kring en gemensam process framåt kopplat till 
åtagandena sett till områden som målbild, arbetsprocess, struktur och ansvarstagande. Det vill säga hur 
åtagandena ska uppnås. Genom ett sådant arbete kan ett omtag påbörjas.  

 

Summering 
Visionen och viljan att skapa en långsiktig hållbar utveckling för alla i Uddevalla är påtaglig. För att uppnå 
detta behövs gemensamma åtgärder och åtaganden. Bland dessa åtgärder är de som framstår som särskilt 
centrala att vårda vision och engagemang, att utöka arbetstiden och tydliggöra mandatet för 
processledarna, utöka fokus till fler samverkansformer än IOP, etablera strukturer och processer som en 
partnersgemensam arbetsgrupp med tydliggjort ansvarstagande, och arbeta fram en ökad förståelse för 
varandras strukturer, förutsättningar och begränsningar.  

ÖK Idé är i behov av, via utvecklade strukturer och processer tillsammans med beteendeförändringar, 
skapa förmågan att bryta stuprörsbeteenden och att synsättsmässigt gå från handläggningssystem av 
ekonomiskt stöd till samverkanssystem som möjliggör och sätter samverkan i fokus. Nya strukturer och 
processer bör tas fram för att gynna förflyttningen till ett samverkanssystem. Vägen framåt är genom 
långsiktighet, kontinuitet och tydlighet. Nu behöver alla parter lägga sitt krut på att gå från ord till 
handling och mötas halvvägs. Genom att ta fram gemensamma åtgärder (utifrån ÖK Idés värdegrund), 
process, målbild, modell, struktur och ansvarstagande kan ett omtag ta form. Nu gäller det!  



Revidering av överenskommelsen 
I uppdraget för utvärderingen har överenskommelsedokumentet stått i särskilt fokus. I detta avsnitt sätts 
revideringen av överenskommelsen därför i särskilt fokus, sett till både dokument och arbetsprocess. 
Utvärderarnas rekommendation är att redaktionella förändringar av överenskommelsen kompletteras med 
ett fokus på en tydligt gemensam process för arbetet framåt - och ett gemensamt ansvarstagande för att 
skapa en långsiktigt hållbar samverkan.  

Processen 
Utvärderingen av ÖK Idé påvisar behovet av gemensamma förändringar av arbetsprocessen och 
implementeringen av överenskommelsen. Det gemensamma arbetet ses som en förutsättning för att 
knyta parterna närmare varandra, då de i nuläget tycks dras allt mer isär. Därför föreslås att den 
partsgemensam arbetsgruppen utvecklas, så att representanter från kommunens tjänstepersoner och 
politiker, samt idéburen sektor ingår och att ansvarstagandet tydligt fördelas mellan parterna. Detta för att 
samtliga parter ska vara aktivt involverade i implementeringen av överenskommelsen samt arbeta genom 
samma plattform. Den partsgemensamma arbetsgruppen har möjlighet att utmana varandra gällande 
ramar för förväntningar, åtaganden och målbild. Denna arbetsgrupp bör ta ansvar för att revidering av 
den skrivna överenskommelsen sker och även bistå processledarna i prioritering och framtagande av 
gemensamma strukturer och processer för beslutsfattande och genomförande inom ÖK Idé.  

ÖK Idé bör i sin helhet visualiseras i form av en gemensam modell som kan fungera som symbol för 
hur samverkan i Uddevalla kommun är tänkt att fungera och vad den ska åstadkomma. Visualiseringen, 
som utifrån kommunens mest kända landmärke till exempel skulle kunna vara en bro, kan förenkla ett 
lättfattligt budskap kring samverkans betydelse, målbild och principer. Ett gemensamt arbete med att ta 
fram en visualisering av ÖK Idé kan samtidigt stärka båda parters ägandeskap i processen och bidra till ett 
möjligt ökat engagemang från båda parter.  

Att bilda den partsgemensamma arbetsgruppen blir startskottet för att ta ett nytt omtag för ÖK Idé. 
Revideringen av överenskommelsen blir det första gemensamma steget tillsammans. En uppstart och ett 
omtag för en framtida samverkan som baseras på ett tydligt gemensamt ansvarstagande.  

 

Dokumentet 
Dokumentets grundform uppskattas av båda parter och bör därför behållas. Detta ger även fördelar i att 
processen för revidering inte blir så energi- och resurskrävande som om att börja från ett blankt ark. I 
avsnittet nedan listas ett antal förslag på justeringar, både mindre justeringar av detaljer i texten, till större 
justeringar som kräver en gemensam tankeprocess. Justeringsförslagen har kommit både från intervjuer, 
och från utvärderarnas genomläsning. 

Inledning och ÖK Idé 

• Justera meningen för att den ska bli mer lättillgänglig för allmänheten: “Tjänstemän och andra 
anställda ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas inriktning”. Genom att 
tydliggöra kommunens roll kan allmänheten och idéburen sektor få en ökad förståelse för ÖK 
Idé.   

• Dokumentet beskriver hur “De idéburna organisationer som vill ansluta sig till ÖK Idé måste 
ställa sig bakom överenskommelsens värdegrund för samverkan, principer och åtaganden”. Här 
bör det tydliggöras att detta även gäller kommunen.    

• I inledningen beskrivs kommunorganisationen endast som förvaltningsorganisationen, de 
förtroendevalda syns inte. I intervjuerna har det framkommit att det förmodligen beror på att de 
politiska partierna i tidiga versioner av överenskommelsen fanns med som en del av den idéburna 
sektorn. Det bör tydliggöras att kommunorganisationen består av både en politisk organisation 
och en tjänstemannaorganisation, och i stora drag hur dessa två samspelar. 



Definitioner 

• Renodla bland definitionerna och sätt fokus på idéburen sektor och kommunen.  
• Förtydliga kommunens roll genom att beskriva dess förutsättningar och begränsningar som 

förtydligande till allmänheten. Exempelvis: Kommunen är en del av den offentliga sektorn och ansvarar för 
större delen av den lokala samhällsservicen. Verksamheten finansieras via skattemedel och avgifter. Vissa 
verksamheter är kommunen skyldiga att ha enligt lag, andra verksamheter är frivilliga och beslutas av de lokala 
förtroendevalda. 

• Förslag: Ta bort IOP och Sociala företag som egna punkter. Dessa kan snarare nämnas som 
exempel under ett gemensamt avsnitt som heter ”Exempel på samverkansformer”.  

• Delen om IOP går in på detaljnivå och är det enda stycke i överenskommelsen som gör det. 
Detta gör att det är svårt att uppfatta dokumentets karaktär och syfte. Genom att beskriva i detalj 
vad IOP är och inte är uppfattas denna del av dokumentet som regler snarare än potential att 
bjuda in till samverkan att möta lokala utmaningar.  

Värdegrund 

• Förslag att skriva ut åtaganden från kommunen och idéburen sektor samt gemensamma 
åtaganden under varje princip för att förtydliga vad värdegrunden innebär i praktiken för 
involverade parter och möjliggöra en tydligare uppföljning av överenskommelsens värdegrund.    

Åtgärder  

• Förslag att ta fram gemensamma åtaganden.  
• Genomlys båda parters åtaganden för att säkerställa att samtliga är genomförbara och centrala för 

samverkan, i annat fall bör de tas bort. Justera även skrivningarna så att samtliga åtaganden ligger 
på samma detaljnivå. Om möjligt, prioritera även åtagandena. 

Redaktionella förändringar i kommunens åtaganden:  

• Åtagande 1. Här nämns en annan värdegrund än överenskommelsens värdegrund. Redigera till 
överenskommelsens värdegrund eller visa hur dessa två värdegrunder förhåller sig till varandra. 

• Åtagande 5. Här nämns stordialog för kunskapsutbyte som form för samverkan. Här kan det 
fyllas på med fler former för dialog och erfarenhetsutbyte. Exempel samråd för att lyfta röster 
från specifika målgrupper och intresseområden. Alternativt kan syftet med åtagandet, dvs 
kunskapsutbyte, dialog och utveckling sättas i ett tydligare fokus. 

• Åtagande 7. I detta åtagande nämns samverkans former som innebär större ekonomiska 
transaktioner så som IOP, offentlig upphandling och socialt företagande. Detta åtagande bör 
även förtydliga möjligheterna till samverkan utan större ekonomiska transaktioner.   

Redaktionella förändringar i idéburen sektors åtaganden: 

• Åtagande 2. De idéburna organisationerna åtar sig att aktivt delta eller visa intresse i 
utvecklingsarbetet kring ÖK Idé. Detta åtagande bör gälla även för kommunen och läggas till i 
kommunens åtaganden.   

• Åtagande 3. Åtagandet att “De idéburna organisationerna åtar sig att stödja de inom ÖK Idé 
upparbetade kontaktvägarna via utsedda kontaktpersoner” kan vara svårbegripligt och bör 
formuleras om för att vara lättillgängligt för allmänheten.   

Baksida 

• På överenskommelsens baksida står det "ÖK Idé 2018/2019” vilket ger uppfattningen om att 
överenskommelsen är ett tillfälligt projekt. För att överenskommelsen ska uppfattas som en 
uppmaning till långsiktigt samarbete bör årtalen tas bort.    



 
 
 
Från: Cecilia Sandberg <cecilia.sandberg@uddevalla.se> 
Skickat: den 7 februari 2021 18:53 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunen <Kommunen@uddevalla.se>; Ingemar Samuelsson 
<ingemar.samuelsson@uddevalla.se>; Anna Lena Heydar <anna-lena.heydar@uddevalla.se> 
Ämne: Avsägelse  
 
Från mars månad avsäger jag mig uppdragen i barn-och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen samt arbetsmarknad-och integrationsutskottet.  
 
Hälsningar  
Cecilia Sandberg  
Skickat från min iPhone  
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Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr KS 2021/00101  

Avsägelse från Cecilia Sandberg (S) från 2021-03-01 gällande 
uppdragen i barn-och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen  

Sammanfattning 

Cecilia Sandberg (S) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdragen 
som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen från och med den 1 
mars 2021.  
 
Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet. 
 
Stefan Skoglund (S) informerar om att Socialdemokraterna ämnar återkomma med 
nomineringar på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2021-02-08 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet samt, 

att godkänna avsägelsen. 

Vid protokollet 
Sebastian Johansson  
 
Justerat 2021-02-15 
Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S) och Jarmo Uusitalo (MP) 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-15 
Sebastian Johansson 
 
Skickat 2021-02-16 
Kommunledningskontoret, löneavdelningen 
Cecilia Sandberg 
 
 



zAU {2- I E Uddevalla kommun
Varvsvägen r
45e 8r Uddevalla

Avsägelse av uppdrag

H ä rm ed avsä g e r j a g, Ar exa n d e r B ra g oj evíc (pe rson n u m m e r  
mig från samtliga uppdrag inom Uddévallatommun. ' -

Alexand er Blagojevic



 
 
Från: Leif Frisk <leif.frisk@uddevalla.se>  
Skickat: den 25 februari 2021 10:08 
Till: Sebastian Johansson <sebastian.johansson@uddevalla.se> 
Ämne: Kommunrevisor 
 
Hej 
Jag avsäger mig härmed uppdraget som kommunrevisor till förmån för nya spännande uppdrag. 
Med vänliga hälsningar 
Leif Frisk 
 
Hämta Outlook för iOS 
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Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 2021 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna.  
 
 
Kommunala rådet för äldre protokoll 2021-01-28  
 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning protokoll 2021-01-28 
 
Vänortskommitténs protokoll 2021-02-11 
 
2021/34 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare i kommunfullmäktige, Alexander Blagojevic 
(SD) 
 
2020/488 
Dom från Förvaltningsrätten om laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
kommunfullmäktiges beslut att ge barn och utbildning i uppdrag att ansvara för luciatåg 
dnr 2020.43 Mål nr 9016-20 
 
311042 
2021-02-18. Protokoll nr 1. Styrelsemöte Västvatten AB 
 
311041 
2021-02-18. Protokoll nr 1. Styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 
 
2020/708  
Ett medborgarförslag har inkommit om att många hundägare önskar en hundrastgård i 
centrala Uddevalla. En hundrastgård med tillgång för allmänheten, likt den som nu 
stängts ner på grund av byggnationen av den nya brandstationen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om den principiella 
bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att inga 
hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  
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2020/705  
Mary Gadd skickade in ett medborgarförslag om en hundrastgård i centrala Uddevalla. 
En hundrastgård med tillgång för allmänheten, likt den som nu stängts ner på grund av 
byggnationen av den nya brandstationen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
bygger på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
till beslut om den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen 
innebär att inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen 
i framtida förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/707 
Ett medborgarförslag har inkommit om en hundrastgård i centrala Uddevalla. En 
hundrastgård med tillgång för allmänheten, likt den som nu stängts ner på grund av 
byggnationen av den nya brandstationen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
bygger på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag 
till beslut om den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen 
innebär att inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen 
i framtida förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/706 
Svante Hallberg har inkommit med ett medborgarförslag om att anordna en kommunal 
hundrastgård på ett lämpligt och centralt område. Han beskriver att hundrastgården 
behöver vara placerad centralt så att även hundägare utan bil kan ta sig till platsen för att 
kunna nyttja hundrastgården. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om 
den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 
inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  
 
2020/711  
Eva-Britt Lindsten har skickat in ett medborgarförslag om en ny hundrastgård. Hon 
menar att en kommunal hundrastgård fyller en viktig social funktion, där hundägare kan 
mötas och släppa sina hundar lösa. Förslag på möjligt område för hundrastgård är 
Samneröd. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om 
den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 
inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
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2020/735 
Maria Herlogsson inkom med ett medborgarförslag om en hundrastgård där man kan 
släppa sin hund under kontrollerade former och möjligheten att träffa andra hundar och 
hundägare. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om 
den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 
inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/668 
Ett medborgarförslag om en hundrastgård ska anläggas, förslagsvis på Riversideängen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om den principiella 
bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att inga 
hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/616  
Anna Glenvik inkom med ett medborgarförslag om hundrastgård. Exempel på passande 
område ges vid I17. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om 
den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 
inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  
 
2020/623  
Elisabeth Jademyr Andreasson har inkommit med ett medborgarförslag om att en ny 
hundrastgård behövs där hundarna kan umgås socialt utan koppel. Detta på grund av att 
den kommunala hundrastgården försvinner från området vid Svevia. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om den principiella 
bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att inga 
hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  
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2020/617  
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en ny hundrastgård. Förslagsställaren 
anser att det borde gå att ordna med en ny hundrastgård till en rimlig kostnad. Förslag på 
platser är Riversideängen, tidigare I17 eller grönytan vid Skeppsviken. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om den principiella 
bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att inga 
hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/634  
Ett medborgarförslag inkom om att anlägga en ny hundrastgård centralt. 
Förslagsställaren anser det tråkigt, om kommunen inte planerat för minst en kommunal 
hundrastgård som alla kan nyttja utan extra avgifter. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag bygger på att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag till beslut om den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. 
Principen innebär att inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att 
förvaltningen i framtida förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/611  
Anette Martinsson har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen bör 
anlägga en ny hundrastgård eftersom den befintliga hundrastgården vid Svevia ska 
läggas ner. Vidare lyfter hon vikten av att tillhandahålla en kommunal hundrastgård för 
hundägare, bland annat för att minska risken att hundägare släpper sina hundar på 
skolgårdar, fotbollsplaner. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om 
den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 
inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat 
 
2020/7 
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen 
SoL och LSS period 5 2020-2021  
 
2020/607  
Ett medborgarförslag har inkommit om att hundägare är i behov av hundrastgårdar och att 
det borde finnas flera fina ytor att kunna nyttja för hundägare. Förslagsställaren ger bland 
annat förslag på områden som skulle kunna fungera för en ny hundrastgård, Skeppsviken, 
Rimnersvallen, och Riversideängen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på 
att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut 
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om den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 
inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  
 
2020/602  
Ann-Christin Hermansson skickade in ett medborgarförslag om att kommunen bör anlägga 
en ny hundrastgård. Hon beskriver att en hund aldrig kan få en chans att röra sig på ett 
naturligt sätt när den går i koppel. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag bygger på att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om 
den principiella bestämmelsen om kommunala hundrastgårdar. Principen innebär att 
inga hundrastgårdar kommer anläggas i kommunal regi och att förvaltningen i framtida 
förslag och synpunkter kommer hänvisa till bestämmelsen. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.  
 
2020/502  
Ett medborgarförslag om att om att navelansluta långliggande båtar till elnätet i 
Uddevalla har inkommit. Förslaget gäller de Stena Line färjor som ligger i Uddevalla 
hamn. Förslagsställaren beskriver att mängder av rök släpps ut dagligen och anser att 
det inte är förenligt med miljö- och hälsotänkande i Uddevalla kommun. Förslaget 
ligger inte inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Förvaltningen har vid 
kontakt med Uddevalla Hamn fått in svar som beskriver hur de inom ramen för sitt 
ansvar arbetar med möjligheter inom området. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att anse medborgarförslaget besvarat.  
 
2019/36  
Kent Cederholm lämnade in ett medborgarförslag om att skyltar som signalerar att det 
är laddningsparkeringsplatser ska sättas upp. Förslagsställaren skriver att det inte är 
olagligt att parkera på en sådan parkeringsplats även fast man inte laddar, något det blir 
om skyltar sätts upp. När samhällsbyggnadsförvaltningen fick in medborgarförslaget så 
visade det sig att skyltar redan hade satts upp vid dessa parkeringsplatser, varför frågan 
nu kan anses vara utagerad. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
2020/496  
Margareta Jendmyr föreslår i sitt medborgarförslag att göra en trafikmätning på 
Edingsvägen innan byggnationen av den nya gång- och cykelbanan påbörjas. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att göra en trafikmätning på Edingsvägen, 
dock efter att gång- och cykelbanan är iordningsställd på Edingsvägen. En del av 
körbanans yta kommer att tas i anspråk till den nya gång- och cykelbanan. En smalare 
körbana brukar generellt medföra en lägre medelhastighet. Det finns trafikmätningar 
från år 2012 och 2006. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat.  
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2020/561  
Ett medborgarförslag om att bussgatan mellan Frölandsvägen och Undavägen ska 
öppnas för allmän trafik har inkommit. Under år 2020 skrev kommunen under ett avtal 
med Trafikverket, Samverkansavtal – utbyggnad av kommunalt vägnät för att avlasta 
väg 44 i Uddevalla kommun. I avtalet åtar sig kommunen att genomföra två åtgärder, 
varav en av åtgärderna är: Utbyggnad av lokal väg mellan Undavägen och 
Frölandsvägen. Åtgärden ska vara genomförd inom 5 år från att avtalet undertecknats; 
senast år 2025. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget 
besvarat.  
 
    
2020/658 
Per Jensen har inkommit med förslag om en cykelslinga som kompletterar cykelbanan 
från Nötesundsbron till Rotviksbro ca 4 km, samt förslag om att anlägga och bygga en 
cykelbana mellan Utby och anslutning till Unda – Herrestad. Den föreslagna slingan 
skulle enligt medborgarförslaget kopplas samman med Gustafsberg/stan via 
Skärgårdsbåten M/S Sunningen. Kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att beakta medborgarförslaget om cykelslingan i 
den kommande uppdatering och revidering av kommunens cykelplan, 
att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse 
medborgarförslaget besvarat. 
 
 
 



Nya

motioner

interpellationer

enkla frågor

medborgarforslag



Medborgarförslagets ärende: 
grillplatser på emaus 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej  
 
Nu när engångsgrillar ej finns att köpa längre och kommer bli förbjudna skulle jag gärna se att det blir 
fler grillplatser på Emaus. I nuläget finns bara en och den blir snabbt upptagen. 
 
Dagens datum: 
20210226 
 
Namn: 
Carina Crona 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Nybyggnation om och tillbyggnad 
 
Ditt medborgarförslag: 
Medborgarförslag     
Per Jensen 
      
   Kristevik den 2021 -02-19 
 
 
Utifrån kommunens Miljöpolicy för Uddevalla kommun 
Gällande nybyggnation om och tillbyggnad. 
Under rubriken: 
Miljöbedömningsmall 
 
Punkterna 
 
1.   Begränsad miljöpåverkan 
 
15. God bebyggd miljö 
 
Föreslår jag följande: 
All nybyggnation utförs med material som ger så liten klimatpåverkan som möjligt. 
Byggnader placeras i rätt väderstreck för att kunna tillvarata solens energi Byggnader görs med 
optimal taklutning för att kunna förses med solceller All nybyggnation ska göras med beprövade 
tekniker som erkänt fungerar All ny och tillbyggnad ska ha bästa energiklassning 
Uppvärmningssystem genomförs klimatsmart 
 
Dessa villkor ska gälla såväl kommunens nybyggnation som enskild bebyggelse. 
 
Starta utvecklingscenter för klimatsmarta byggnadstekniker mellan: 
Kommunen 
Teknikutbildningar 
Högskolor 
Arkitekt utbildningar 
 
Bli ledande i landet inom innovativt byggande och forskning Erbjud andra kommuner och forskare 
resurser i form av mark tillgång för experimentbyggnation. 
 
Dagens datum: 
2021-02-19 
Namn: 
Per Jensen 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 18 februari 2021 09:16 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Skicka ut extra bussar under rusningstider 
 
Ditt medborgarförslag: 
Skicka ut extra bussar under rusningstider! 
 
Stadsbussarna väldigt är överfulla under rusningstider. Det har skett flera gånger att bussen har kört 
förbi mig och mina klasskompisar när vi stod på busshållplatsen, just på grund av att den var så full. 
Vi har betalat dyrt för periodkort men fick ändå gå hem.  
 
Jag känner till att man kan anmäla att bussen kör förbi, men det hjälper inte mig när jag behöver 
passa tider i vardagen.  
 
Om vi kommer på bussen trots allt så är den näst intill alltid väldigt full, vilket leder till trängsel. Som 
vi bör undvika under corona tider. Ibland är det så trångt att man får klämma sig genom folk för att 
komma förbi. Vilket gör det svårt för unga och äldre att kunna kliva av bussen. Jag och mina 
klasskamrater har vid flera tillfällen sett äldre som inte kunnat gå av bussen då det varit så trångt.  
 
Kommunens motargument kommer förmodligen vara att det kostar pengar att skicka ut fler bussar, 
men om vi stoppar trängsel och smitta av coronaviruset så kommer vi spara pengar. Då det blir färre 
smittade och därmed färre som behöver intensiv vårdas.   
 
 
Så mitt förslag är att skicka ut extrabussar utav stadsbussarna 3 an och 2 an under rusningstider(kl 
14-17) , för att undvika trängsel och spridning av Coronaviruset. 
 
Av: Jonathan Holm Hjelm 
 
Dagens datum: 
18 Februari 2021 
 
Namn: 
Jonathan Holm Hjelm 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 



 
Medborgarförslagets ärende: 
digital fritidsgård för barn efter skolan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Mitt förslag är digital fritidsgård för barn efter skolan för att fritidsgård har blivit stängda av Covid-19 
och det är barn efter skolan som inte kan längre gå till fritidsgården så jag tänkte om man hade 
digital fritidsgård som man kunde hänga, snacka om skolan eller om fritiden. Så man kan träffa sina 
kompisar men även dom som jobbar på fritidsgården.  
 
Det hade varit bra så man har något att se det framför sig att man har en grupp och där man har 
någon att snacka med. Man har olika tider där man kan gå in och snacka men även för olika åldrar. 
 
Dagens datum: 
2021/02/11 
 
Namn: 
Stina Edvardsson 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslagets ärende: 
Inför Huskurage 
 
Ditt medborgarförslag: 
Uddevalla kommun bör införa Huskurage. Huskurage är ett sätt för grannar att agera vid oro för våld 
i nära relation. Policyn handlar om att knacka på hos grannen de är oroliga för, hämta hjälp vid behov 
och ringa polisen. Huskurage ger även den utsatta hopp om stöd, vilket i sin tur kan leda till att denne 
tar hjälp. Det är viktigt att kommunen agerar och visar att våld i nära relation är någonting det jobbas 
aktivt med att motverka. Huskurage är ett enkelt sätt att gå mot rätt riktning. I kommunfullmäktige 
togs frågan om huskurage upp 8 januari 2020 som jag förstår det. Då står det att läsa att 
"Kommunledningskontoret bedömer att det, åtminstone initialt, skulle kräva en relativt stor 
arbetsinsats för att brett sprida huskuragepolicyn och besvara frågor kring detta. Riskerna måste 
också beaktas om kommunen ska uppmana medborgare att intervenera i potentiellt farliga 
situationer. I nuläget finns inte resurser för att genomföra ett sådant uppdrag." Jag anser att 
Huskurage är det minsta kommunen kan göra för att motverka våld i nära relation. Att sprida policyn 
och besvara frågor är betydligt mindre resurskrävande långsiktigt än det våld som våld i nära relation 
ger upphov till, som bland annat innebär 20 dödsfall om året. Var tionde barn beräknas leva i hem 
med våld. Kan vi motverka detta, så ska vi göra det. Att arbeta förebyggande och ta ställning i frågan 
är någonting kommunen är ansvarig att göra enligt mig. Och gällande att intervenera i potentiellt 
farliga situationer så får grannarna avgöra detta själva. Upplever de att det är obehagligt så står det i 
policyn att det går att ta hjälp av fler grannar alternativt att ringa polisen. Bara någonting görs. 
 
Dagens datum: 
2021-02-11 
 
Namn: 
Malin Göthberg 
 
 
Skicka med en bilaga 
Info-till-boende-SWE.pdf 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



HUSKURAGE – EN POLICY VID ORO 
FÖR VÅLD I NÄRA RELATION

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälso-
problem. Nationella trygghetsundersökningar visar 
att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation 
inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld 
varje dag. Varje år dödas cirka 20 personer av våldet 
som används mot annan part i nära relation, 
majoriteten är kvinnor, men även barn och män 
dödas av närstående. I Sverige anmäls varje dag 50 
fall av våld i nära relation. Det är våld som sker av en 
närstående, oftast i hemmet, som borde vara den 
tryggaste platsen på jorden.

I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde barn 
lever i hem med våld. Det är minst 200,000 barn i 
Sverige. Det vi känner till om de här barnen är att de 
löper tio gånger så stor risk att senare i livet vara de 
som själva utsätts för fysiskt våld och många gånger 
också utsätter andra. Vi kan stoppa den här kedjan av 
våld och vi behöver därför hjälpas åt för att möjlig-
göra ett bättre liv för de här barnen. Det vi också vet 
är att minst 300. 000 barn lever i hem med missbruk 
och/eller psykisk ohälsa. Det kan innebära att de här 
barnen inte får den omsorg de har rätt till och 
därför utvecklar skadliga beteenden mot sig själva 
eller andra. Även de barnen behöver vi tillsammans 
värna om och hjälpa så gott vi kan. Det kan handla 
om att erbjuda barnen en fika när vi vet att de vuxna 
inte förmår ta hand om varken sig själva eller barnen. 
Det kan vara att erbjuda barnen en fristad när de 
inte får lugn hemma och det kan vara att göra en 
orosanmälan till Socialtjänsten för att barnen ska bli 
synliggjorda och hjälpta. Detta är vad vi kallar mikro-
handlingar som i någons liv kan innebära strategier 
för att överleva och på så vis får det makro-effekter.

Vad vi också vet är att minst 100 våldtäkter begås 
varje dag. Av dessa anmäls 17 våldtäkter. Majoriteten 
av alla våldtäkter (framförallt de som förblir oanmäl-
da) sker av någon en har en relation med. Vi kan 
tillsammans förhindra våldtäkterna som sker i nära 
relation. Forskning visar att de som utsätts vågar 
göra mer motstånd om de vet att hjälp finns att få. 
De kommer alltså att våga göra större motstånd 
(sådant som hörs och syns) om de vet att grannar 
kommer till deras undsättning. Den vetskapen ger 
oss möjlighet att tillsammans hjälpa våra medmänni-
skor.

Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att 
agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare 
framtid. Agera genom att ringa på hos grannen du är 
orolig för, hör efter hur allt är och kontakta polisen 
om det är en akut eller hotfull situation.

KOM IHÅG ATT INGEN
KAN GÖRA ALLT – 

MEN ALLA KAN
GÖRA NÅGOT!



Namn  
 
E-postadress  
 
 
Meddelande  
Angående sophantering  
 
För ca 3 år sedan infördes papperspåsar för sortering av matavfall.  
Tanken var god. Papper är komposterbart.  
 
Men....  
Om man bor i ett område, där soprummet är 30 år gammalt uppstår problem.  
För 30 år sedan lämnades alla sopor från hushåll i en och samma papperssäck. Därför är inte 
soprummen från den tiden utrustade med vatten eller avlopp.  
Matavfall i papperspåse läcker igenom papperet. Detta gör sopkärlet kladdigt, ett kladd som 
visat sig vara bra näring för spyflugans larver. Att lyfta ett lock, där fluglarver kryper runt, 
känns tämligen motbjudande.  
 
Jag bor på Södra Dalaberg, brf Pricken. Innan papperspåsarna tvättades sopkärlen 2 gånger 
per år, vår och höst. Med papperspåsar behövs dessutom tvätt av kärlen minst 2 gånger under 
sommaren. Kostnad varje gång ca 15 000:-. Det företag som tvättar kärlen har blivit 
överbelastat pga dessa papperspåsar. Enda lösningen för brf Pricken har blivit att tvätta kärlen 
med vattenslang (kallt vatten) i direkt anslutning till vändplanen. En riktigt ofräsch hantering.  
 
Styrelsens vädjan till Uddevalla Energi om hjälp har besvarats med att beslutet om att införa 
papperspåsar har fattats av kommunfullmäktige.  
 
Som boende i brf Pricken vädjar jag att Kommunfullmäktige beslutar att  
 
-Uddevalla Energi får uppdrag att utrusta sina bilar med anordning för kärltvätt  
 
eller  
- gå tillbaka till plastpåsar för matavfall. Idag finns fossilfria plastpåsar, tillverkade av  
biologiskt material 

 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 7 februari 2021 14:36 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Stängd återvinning på Bleket.(Har försökt få besked i 4 månaders tid) 
 
Ditt medborgarförslag: 
Återställ återvinningen på Bleket (Stenbocksvägen). 
Alla vinner på att så många som möjligt återvinner så mycket som möjligt. Att hjälpa till med detta 
har blivit något självklart för de flesta kommunln- vånarna. Därför är återvinningsstationerna viktiga. 
Placeringen bör vara nära de boende för att få god effekt och minska utsläpp från onödiga 
transporter. 
Att då ta bort en väl fungerande station i förtid utan att ha anvisat ett vettigt alternativ, är 
sannerligen ingen god miljöpolitik. Därför är stängningen av stationen på Bleket (Stenbocksvägen) 
helt misslyckad. Den har nu varit stängd i fyra månader utan att besked getts, vad som händer 
framöver. 
Samhällsförvaltningen ansvarar för den allmänna återvinningen, rivningen av Killingens förskola samt 
byggandet av en ny förskola. Intresset från förvaltningens sida har varit minimalt att ha kontakt med 
allmänheten och ge besked. Varken per telefon, aktuell information på hemsidan eller besvarande av 
inlägg i Bohusläningen 10 respektive 30 december. Tidpunkter och aktiviteter saknas helt.  
Detta ställer minst tre frågor på sin spets, som kräver svar: 
1.Varför stängdes Bleketstationen i förtid utan förberett alternativ? 
2. Hur skall icke-bilburna respektive personer med rollator nu ordna sin återvinning? 
3. Varför måste återvinningsstationen överhuvudtaget tas bort? Det finns två stora asfalterade 
områden vid sidan av ”gamla Killingen” som säkerligen kan användas vid rivningen och byggnationen. 
Det är läge att omgående återställa stationen. 
Dessutom tycks även stationerna på Fasseröd, Ramneröd och Skogslyckan ha stängts.Frågan är hur 
mycket dessa antimiljöåtgärder försämrar luften i Uddevalla på grund av de allt fler och längre 
biltransporterna. Läge att återställa? 
Nu undrar irriterade Bleket-,Jakobsbergs- och Vännerbergsbor: När får vi tillbaka vår 
återvinningsstation på Bleket? 
 
Dagens datum: 
2021-02-07 
 
Namn: 
Ralph Steen 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2020/00595  

Ungdomsförslag om att låta ungdomar ha mer roligt  

Sammanfattning 

Ett ungdomsförslag har inkommit om att ge ungdomar möjlighet till att ha mer roligt på 
fritiden, till exempel genom olika sportaktiviteter med mera. 
 
Ungdomsfullmäktige har diskuterat liknande förslag tidigare, och kommer att fortsätta 
med det. Ungdomsfullmäktige står bakom det, men behöver vidareutveckla det innan 
det tas vidare. 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag, daterat 2020-01-20 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar 
 
att ställa sig bakom ungdomsförslaget 
 



1

Josefin Florell

Från: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige
Skickat: den 13 mars 2020 10:14
Till: Josefin Florell
Ämne: VB: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

________________________________________ 
Från: no‐reply@uddevalla.se <no‐reply@uddevalla.se> 
Skickat: den 20 januari 2020 15:50 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 

Skola/klass: 
Västerskola 9A 

Lämna förslag 
Jag vill ge ett förslag att man borde låta ungdomar skall ha mer roligt i nån sort av sport eller något i samma form då 
dem kan göra något som hjäper dem på deras fritid 
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