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1 Bakgrund och beskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-16 att bevilja socialnämndens och 
samhällsbyggnadsnämndens ansökan om medel ur sociala investeringsfonden 
Syftet med sociala investeringsfonden är att tidiga förebyggande insatser skall 
motverka ohälsa och spara mänskligt lidande och leda till minskade kommunala 
kostnader. Medlen skall användas till metodutveckling och /eller nyskapande 
verksamheter. Lyckade insatser skall implementeras i ordinarie verksamhet. 
 

2 Syfte och mål  
Syftet med ansökan var att socialtjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen 
tillsammans skulle pröva nya angreppssätt för att förhindra fallolyckor med 
särskild fokus på äldre över 70 år och som bor i ordinärt boende och personer med 
funktionsnedsättning med ökad risk att falla.  
 
Målet var att i målgruppen minska antalet fallskador som kräver sjukhusvård pga 
höftledsbrott med 10% per år samt generellt minska även övriga vårdkrävande 
fallskador.  
 
Utöver minskning av antal vårdkrävande skador ska det förebyggande arbetet leda 
till färre mindre skador både i målgruppen och hos andra medborgare samt att de 
äldre i målgruppen upplever en större trygghet i vardagen och därigenom får ett 
bättre liv. 
 

3 Organisation 
Styrgruppen har bestått av en enhetschef från Gata och Park samt processledare 
och avdelningschef från Stöd och service. Styrgruppen har haft regelbundna 
avstämningar. 
 

4 Ekonomi/Budget 

Fallförebyggande 
Kostnad i tkr  
år 2016-2020 

Hemmafixarna   

Personal  3 684 

Lokalhyra 882 

Billeasing/cyklhyrning 459 

Inventarier och material 401 

Arbetskläder 112 

Gratis broddar   

500-1000 per år 233 

Halksockar 43 

Balansträning   
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Fysioterapeut 0,5 årsarb 887 

Material 51 

Inköp cyklar 50 

Hyra/leasing träningsutrustning 6 

Halkbekämpning   

Påsar för isgrus 6 

Sopsaltning maskin köps in i december 200 

Samhällsbyggnad har redan personal ingen extra kostn   

Dörröppnare   

Bidrag till tre dörröppnare per år 8 

Processledare   

0,25 årsarbetare (kopplad till annan tjänst) 499 

OH-kostnad 175 

Total kostnad 2016-2020: 7 696 

  
Budget 2016-2020 8760 

Återbetalning av budget år 2020 1000 

  

 

5 Genomförda insatser 
De insatser som projektet satsat på för att minska fallolyckor har utgått från tre 
huvudområden: åtgärder i hemmet, fysisk aktivitet och halkbekämpning. 

5.1 Åtgärder i hemmet - Hemmafixarna 

Servicegruppen Hemmafixarna startade med sin planering senhösten 2016 och 
gjorde sina första hembesök under februari 2017. Hemmafixarna består av en 
stödassistent och en stödpedagog samt 5-7 brukare med beslut om daglig 
verksamhet enligt LSS. Hemmafixarna vänder sig till invånare i Uddevalla som är 
över 70 år eller av annan anledning har hög fallrisk. De utför sysslor i hemmet så 
att den de besöker inte behöver använda sig av stegar, stolar eller lyfta tungt. De 
ger även tips och rekommendationer för att minska fallrisken i hemmet.  
Hemmafixarna har informerat om verksamheten till pensionärsföreningar, i 
tidning, lokal-tv, lokalradio P4-väst, reklamblad i brevlåda, vid mässor och på 
Facebook och Uddevalla kommuns hemsida. 

5.1.1 Anpassningar i bostaden  

Vid hembesök har Hemmafixarna genomfört en säkerhetsrond och informerat om 
vilka risker de upptäckte och hjälpte till att åtgärda om den enskilde ville. Det 
kunde t.ex. vara att ta bort eller halksäkra mattor genom halkskydd eller mattejp, 
sätta upp sladdar eller möblera om. Hemmafixarna gav även tips på brandsäkring 
såsom brandvarnare och andra hjälpmedel som kunde underlätta vardagen. 
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5.1.2 Punktvis halkbekämpning 

Hemmafixarna har vid snö och halka hjälpt till med punktvis halkbekämpning. De 
har skottat snö och saltat från entrén till brevlådan eller bil. De har delat ut 1-liters 
förpackningar med grus till personer som bor i hus och behöver grusa till 
brevlåda. De har även satt nät på trappor och satt fast halksäkra trappsteg på 
befintlig trapp för att minska halkrisk. 

5.1.3 Statistik hemmafixarnas tjänster 

 

Antal 
serviceuppdrag 

2017 2018 2019 2020 Totalt 

Kvinna 638 817 1016 197 2668 
Man 202 287 299 45 833 
Varav sambos 102 156 121 12 391 

Varav 
återkommande 341 546 791 152 

 

1830 

Varav tidigare 
fall/hög risk 323 672 614 98 

 

1707 

Totalt 840 1104 1315 242 3501 
 
Drygt 67% av de utförda uppgifterna består av lampbyte/sladd, tunga lyft, 
möblering och byte av gardiner. Andra uppgifter är bl.a. byte av batteri i 
brandvarnare, borttag av mattor, sladdar, sätta upp tavlor, halk- och 
fallbekämpning. Av 3 501 uppdrag har 357 av uppdragen riktats mot 
halkbekämpning och isgruspåsar. Vid samtliga serviceuppdrag har en 
säkerhetsrond i hemmet genomförts. Den låga siffran på antal serviceuppdrag för 
2020 beror på att Hemmafixarna fick stänga verksamheten under pågående utbrott 
av covid -19. 
 
Cyklar lånades ut under en period inom daglig verksamhet men inte till 
allmänheten. Efter stölder har cyklar endast använts inom verksamheten för att 
främja friskvård och miljö. 
 

5.1.4 Utvärdering av insatsen   

En helt anonym enkätundersökning genomfördes till de personer som använt 
hemmafixarnas tjänster.  Enkätundersökningen genomfördes under december 
2019 till 13 mars 2020, då den stoppades pga. Covid -19. Syftet med enkäten var 
att få en uppfattning om det arbetet som Hemmafixarna utför leder till minskad 
risk och minskad rädsla för fall. Enkäten kunde göras digitalt och i pappersform. 
Den låg på Uddevalla kommuns hemsida. Flest svarade i pappersformat. Det 
inkom 77 svar, 61 (80 %) kvinnor och 15 (20 %) män. Av de svarande hade 48 % 
fallit oavsiktligt en eller flera gånger under de senaste 6 månaderna. Här redovisas 
några av frågorna och svaren:  
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Blev du nöjd med arbetet du beställt av Hemmafixarna och som de utförde det?  
89 % svarade att de var mycket nöjda; 9 % svarade att de var nöjda; och 1 % 
svarade att den var missnöjd. Ingen svarade att de var mycket missnöjda. 
 
Upplever du att arbetet som Hemmafixarna utförde har minskat din risk för att 
falla i hemmet?  
80 % svarade ja, mycket; 12 % svarade ja, delvis; 3 % svarade nej och 5 % 
svarade vet ej. 
 
Känner du dig mindre orolig för att falla i hemmet nu när du vet att du kan få 
hjälp av Hemmafixarna?  
77 % svarade Ja, min oro har minskat mycket; 19 % svarade Ja min oro har 
minskat lite; 4 % svarade Nej, min oro är samma som innan; 0 % svarade Nej min 
oro har ökat. 
 
I enkäten finns också möjlighet att med egna ord få skriva vad man tycker om 
Hemmafixarna. Hela 60 kommentarer har inkommit och innehållet är så gott som 
odelat positiv. De äldre är högst medvetna om deras risk för fall och sätter själva 
ord på den trygghet som Hemmafixarna ger dem. En del beskriver att bara 
vetskapen att det finns någon att be om hjälp minskar känslan av ensamhet och 
utsatthet.  
 
”Hjälpen är ovärderlig!! Särskilt när man på äldre dar blivit ensam, barnbarn 
bosatta på annan ort osv. Man behöver ej riskera, man behöver ej vara så duktig 
själv. Hemmafixarna är så positiva man behöver ej skämmas. Det sprider känsla 
av att man inte besvärar- tror att vi den äldre generationen är känsliga för 
sådant. Tack Uddevalla kommun.” 
 
”Deras tjänster är Guld värt för oss äldre och man känner sig så mycket säkrare 
med deras hjälp” 
 
”Hemmafixarna gör en stor insats för oss äldre, så vi inte behöver klättra och 
bryta armar och ben. Det är en trygghet, inte bara för mig utan även mina 
anhöriga” 
 
För sammanställning av enkätresultatet i sin helhet se bilaga 1. 
 
Andra positiva effekter av insatsen är att Hemmafixarna, som är en daglig 
verksamhet med arbetsliknande uppgifter, har kunnat erbjuda flera personer som 
tidigare inte velat arbeta i daglig verksamhet en sysselsättning dit man nu kommer 
varje dag. 
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5.2 Fysisk aktivitet  

5.2.1 Balansgrupper-fysioterapeuter 

Fysioterapeuter började i slutet på 2016 med en testgrupp för balansträning. I 
januari 2017 startade den första ”riktiga” balansgruppen. Syftet med 
balansgrupperna var att träna upp balans och styrka för att motverka och 
förebygga fallrisk.  
 
Balansgrupperna har varierat mellan 5-6 deltagare och träningsperioden har varit 
mellan 8 till 10 veckor. Deltagarna fick ett träningsprogram som de uppmuntrades 
att använda flera gånger per vecka och även efter avslutad balansgrupp. 
Träningsprogrammet finns att läsa i bilaga 2.  
 
Fysioterapeuterna använde under de första åren metoden Time up and go och 
ändrade 2018 till Ortago-metoden.  Båda metoderna bygger på vetenskaplig 
evidens. I de grupper som använde Time up and go användes olika aktiviteter för 
att träna balans, t.ex. ballongvolleyboll, inomhuscurling och promenad på ojämnt 
underlag. I de grupper som använde Ortago innebar varje träningstillfälle ett 
likadant träningsupplägg: gemensam uppvärmning i sittande och stående till 
musik. Sedan delades gruppen upp på hälften så att ena halvan tränade balans och 
andra halvan tränade styrka och sedan vice versa. Samma övningsbank med 
progressiva övningar användes vid varje tillfälle. Träningen anpassades efter varje 
individ.  
 
Även utegymet som Ryttarens café och aktivitetscenter satte upp med pengar från 
Hälsopolitiska rådet har använts av balansgrupperna, framförallt under den varma 
våren och sommaren 2018. Fysioterapeuterna tog även fram instruktioner och 
bildmaterial för att underlätta för alla som ville använda utegymet.  
 

5.2.2 Utvärdering av insatsen 

Träningsperioden började med en informationsträff där även balans och styrketest 
utfördes. Dessa tester utfördes även i slutet av träningsperioden, som sedan 
användes till utvärdering för varje individ samt till statistik, som redovisas nedan: 
 

Metod Time up and 
go 

Ortago Totalt 

Antal förbättrat resultat 53 39 92 
Antal ingen förändring .. .. 5 
Antal försämrat resultat .. .. 5 
Antal som inte utfört 
uppföljning 

11 16 27 

Två grupper ingen statistik  24 24 
Totalt 68 85 153 

              Celler med färre än 5 svarande markeras med ”..” 
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Balansgrupperna har fått mycket positiv respons. Förutom att träna upp balans och 
styrka har deltagarna även knutit nya kontakter, vilket bidrar till att motverka 
ensamhetsproblematik. Många som tidigare inte brukade komma till Ryttaren 
började gå dit för att träffa sina nya vänner.  
Det planerades att balansgrupperna skulle få besvara en enkät under våren 2020 
för att följa upp deltagarnas upplevelse av att delta i en balansgrupp. Enkäten 
skulle ha startat i mars månad men den stoppades då balansgrupperna ställdes in 
pga Covid -19. 
 

5.2.3 Ryttaren 

Ryttaren ingick inte i sociala investeringsprojektet men har haft ett nära samarbete 
med bl.a. Hemmafixarna och balansgrupperna. På Ryttaren har man erbjudit 
lättgympa för att uppmuntra till rörelse och att träna balansen. Judoföreningen har 
haft tider för att träna fallteknik för äldre. 
 
Under Socialstyrelsens kampanj Balansera mera som infaller vecka 40 varje år 
har flera aktiviteter genomförts under projekttiden, t.ex. två miniföreläsningar 
kring mediciner och fallrisk samt information om hur man kan förebygga fall och 
olika balansövningar. 2019 genomfördes ett större program med en rad olika 
aktiviteter under hela veckan. Anhörigcentralen visade smarta hjälpmedel, 
Judoklubben visade fallteknik, Hushållningssällskapet pratade kring mat och vad 
man ska tänka på, utvecklare pratade om Balans i livet och en sjuksköterska 
pratade om mediciner och fallrisk.  
 

5.3 Halkbekämpning 

Förutom hemmafixarna arbete har även andra insatser genomförts inom ramen för 
halkbekämpning. Dessa beskrivs nedan.  

5.3.1 Gratis broddar 

Den enskilda åtgärden med högst evidens för att minska antalet fallskador är att 
använda broddar vintertid. Gratis broddar har erbjudits personer över 70 år och 
personer med funktionsnedsättningar som har ökad risk att falla.  
 
Personer som själva köpt broddar och kunnat visa upp kvitto på nyinköpt 
halkskydd har fått kaffe och kaka för 2 personer på socialtjänstens caféer som 
drivs av daglig verksamhet. 
 
Under åren 2016–2020 har över 4000 broddar köpts in och delats ut. Dessa har 
delats ut på Ryttaren café och aktivitetscenter, äldreboende, bibliotek, 
kontaktcenter, äldremässa och vid serviceuppdrag i hemmet. 
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5.3.2 Effektivare halkbekämpning i offentlig miljö 

En ”sopsaltmaskin” köptes in och används av Samhällsbyggnadsförvaltningen för 
att förbättra halkbekämpningen på gång- och cykelvägar i syfte att öka tryggheten 
och minska fallskador pga halka. Metoden är en särskild maskin med sopvals som 
röjer bort snön och halkan bekämpas med saltlösning eller befuktat salt. 
 
Nedan visas antal tillfällen maskinen har använts:  

 
Period vinter Antal tillfällen Orsak 
2017/2018 71  
2018/2019 65  
2019/2020 47 Mildare vinter än tidigare 

 
Maskinen planeras att fortsätta användas då den är effektiv och uppskattad av 
Uddevallaborna. 

6 Resultat 
Statistik från Västra Götalandsregionen (VGR) visar på en positiv utveckling över 
äldres vårdkonsumtion till följd av fallskador mellan 2010-2019. För att 
möjliggöra jämförelse mellan åren relateras vårdkonsumtionen till invånarantal. 
Diagrammen nedan visar att både antal vårdkontakter och antal personer som 
söker vård till följd av fallskador har minskat de senaste 10 åren. Trenden gäller 
för alla fysiska vårdkontakter, men särskilt positivt är att det är inom slutenvården 
som den största minskningen ses. Detta indikerar att det framförallt är de mest 
vårdkrävande fallskadorna som har minskat.  
 
Förekomsten av fallskador påverkas av flera faktorer, varav en del inte kan 
påverkas av kommunens förebyggande arbete. Bland annat påverkas fallskador av 
hur vintervädret är, om det är en mild vinter med få dagar med halka eller om det 
är en kall vinter med många dagar med halka.  Under projektperioden har ingen 
fördjupad studie där man kontrollerat för andra faktorers påverkan på 
utvecklingen gjorts och därför ska resultatet tolkas med försiktighet. Dock visar 
statistiken från VGR en större minskning av slutenvårdstillfällen bland äldre till 
följd av fallskador mellan 2015-2019 än mellan 2010-2015. Då siffrorna relateras 
till antal äldre invånare vet vi att minskningen inte beror på förändringar i 
befolkningen. Antal vårdtillfällen per 1000 invånare 70 år och äldre har minskat 
med 17,7 % jämfört med 2015. 
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Diagrammet ovan beskriver antal besök (öppenvård) och antal vårdtillfällen (slutenvård) utförda 
av personer 70 år och äldre boende i Uddevalla kommun mellan 2010-2019. Siffrorna är sedan 
relaterade till antalet invånare i Uddevalla kommun 70 år och äldre för jämförelse mellan åren. 

 

 
Diagrammet ovan beskriver antal personer 70 år och äldre boende i Uddevalla kommun med 
fallskador inom öppenvård och slutenvård mellan 2010-2019. Siffrorna är relaterade till antalet 
invånare i Uddevalla kommun 70 år och äldre för jämförelse mellan åren. 
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7 Slutsatser 
Vid ansökans utformande var det ännu inte tydligt vilken statistik som skulle 
finnas att tillgå för att följa fallrelaterade skador rensat från demografiska effekter. 
Vi kan se att detta även påverkat målformuleringen som sannolikt hade sett 
annorlunda ut om vi vetat mer om hur projektets effekter på vårdkonsumtion hade 
kunnat påvisas redan vid projektets start. Målet är dessvärre inte formulerat fritt 
från demografisk påverkan, men för att möjliggöra bästa möjliga utvärdering 
fokuserar uppföljningen i denna slutrapport på statistik över vårdkonsumtion som 
relateras till demografi och således möjliggör jämförelse mellan åren.  
 
Statistiken från VGR ska tolkas med försiktighet men visar en större minskning av 
slutenvårdstillfällen bland äldre till följd av fallskador mellan 2015-2019 än 
mellan 2010-2015. Vi vet också att minskningen inte beror på förändringar i 
demografi. Med hänsyn till problematiken kring målformuleringen som beskrivits 
ovan ses minskningen av slutenvårdstillfällen per 1000 invånare 70 år och äldre 
med nära 18 % under projekttiden som ett mycket positivt utfall. VGR:s statistik 
visar också en generell minskning av fallrelaterade skador inom öppenvården 
även om den inte är lika stor. 
 
Det fallförebyggande projektet ses som ett mycket lyckat projekt där de olika 
insatserna bedöms ha bidragit till att förebygga fallskador. Utvärderingarna visar 
också andra positiva effekter av insatserna än de som från början var syftet. 
Projektet hemmafixarna har t.ex bidragit till en meningsfull sysselsättning och 
projektet balansgrupper har bidragit till att motverka ensamhet.  
 
Rekommenderas att Hemmafixarna fortsätter sin verksamhet, att gratis broddar 
fortsätts att delas ut och att sop-saltmaskinen fortsätter att användas. 
Balansgrupper är även de en fallförebyggande verksamhet men ingår inte i 
kärnuppdraget för kommunens hälso- och sjukvård utifrån HSL. Det skulle kunna 
vara ett uppdrag för socialtjänsten utifrån ett förebyggande perspektiv att bedriva 
det som en del av verksamheten på Ryttarens café och aktivitetscenter men att 
balansgruppen då leds av t.ex. aktivitetssamordnare eller en förening istället för 
att som idag av fysioterapeut.  
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Bilaga 1: Sammanställning av enkätsvar - Hemmafixarna 
 

 

  
   

Totalt antal som besvarade enkäten 76  

Antal män 15   
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Vårdkonsumtion: Antal patienter, vårdkontakter (besök, vårdtillfälle) med diagnos för fallskador, 70 år och äldre boende i Uddevalla uppdelat per år och kontaktkategori. 2010-2020 (jan-nov)

Diagnoser  W00-W19 ingår i redovisningen.

Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt 

2010 335 165 500 781 262 1 043 78 52 67 183 83 140

Alla Besök 235 106 341 593 161 754 55 34 46 139 51 102

Vårdtillfälle 161 83 244 188 101 289 38 26 33 44 32 39

2011 352 161 513 742 277 1 019 82 50 68 172 87 136 4,2% -3,5% 1,7% -5,7% 4,6% -3,2%

Alla Besök 249 109 358 551 193 744 58 34 48 128 61 99 5,1% 1,7% 4,0% -7,8% 18,6% -2,2%

Vårdtillfälle 166 76 242 191 84 275 39 24 32 44 26 37 2,3% -9,4% -1,7% 0,8% -17,7% -5,7%

2012 333 145 478 660 254 914 76 44 62 151 78 119 -7,1% -12,2% -8,8% -12,7% -10,6% -12,2%

Alla Besök 236 108 344 502 178 680 54 33 45 115 54 89 -6,9% -3,4% -5,9% -10,5% -10,1% -10,5%

Vårdtillfälle 144 67 211 158 76 234 33 20 28 36 23 31 -14,8% -14,1% -14,6% -18,8% -11,8% -16,7%

2013 363 149 512 766 266 1 032 82 44 66 173 79 132 7,7% 0,1% 5,2% 14,6% 2,0% 10,9%

Alla Besök 245 98 343 561 195 756 55 29 44 126 58 97 2,6% -11,6% -2,1% 10,4% 6,7% 9,2%

Vårdtillfälle 176 64 240 205 71 276 40 19 31 46 21 35 20,7% -7,0% 11,7% 28,2% -9,0% 15,8%

2014 341 152 493 720 261 981 76 44 62 159 76 123 -7,7% -0,1% -5,5% -7,6% -3,9% -6,7%

Alla Besök 245 114 359 535 197 732 54 33 45 118 57 92 -1,7% 13,9% 2,7% -6,3% -1,1% -5,0%

Vårdtillfälle 161 55 216 185 64 249 36 16 27 41 19 31 -10,1% -15,8% -11,7% -11,3% -11,7% -11,5%

2015 359 181 540 723 299 1 022 78 51 66 157 84 125 3,3% 14,4% 6,5% -1,5% 10,0% 1,3%

Alla Besök 255 130 385 532 205 737 55 36 47 116 57 90 2,1% 9,5% 4,3% -2,4% 0,0% -2,1%

Vårdtillfälle 175 77 252 191 94 285 38 22 31 41 26 35 6,6% 34,5% 13,4% 1,3% 41,1% 11,3%

2016 347 155 502 696 290 986 75 42 60 150 78 118 -4,4% -17,5% -9,1% -4,8% -6,5% -5,7%

Alla Besök 257 115 372 505 212 717 55 31 45 109 57 86 -0,3% -14,8% -5,5% -6,1% -0,4% -4,9%

Vårdtillfälle 167 68 235 191 78 269 36 18 28 41 21 32 -5,6% -14,9% -8,8% -1,1% -20,0% -7,7%

2017 322 174 496 646 303 949 68 46 59 137 81 112 -8,2% 10,6% -2,4% -8,1% 3,0% -4,9%

Alla Besök 261 134 395 503 217 720 56 36 47 107 58 85 0,5% 14,8% 4,9% -1,4% 0,9% -0,8%

Vårdtillfälle 130 74 204 143 86 229 28 20 24 30 23 27 -23,0% 7,3% -14,2% -25,9% 8,7% -15,9%

2018 378 161 539 775 278 1 053 79 41 62 161 71 121 14,7% -11,3% 5,3% 17,2% -12,0% 7,5%

Alla Besök 310 132 442 583 202 785 64 34 51 121 52 90 16,0% -5,5% 8,4% 13,2% -10,7% 5,6%

Vårdtillfälle 169 69 238 192 76 268 35 18 27 40 19 31 27,0% -10,6% 13,0% 31,2% -15,3% 13,4%

2019 366 173 539 714 298 1 012 76 43 61 147 74 114 -3,8% 5,2% -1,3% -8,5% 4,9% -5,2%

Alla Besök 308 135 443 548 210 758 64 34 50 113 52 86 -1,3% 0,1% -1,1% -6,6% 1,8% -4,7%

Vårdtillfälle 150 76 226 166 88 254 31 19 26 34 22 29 -11,8% 7,8% -6,3% -14,1% 13,3% -6,5%

2020 (jan-nov) 305 155 460 616 250 866 63 39 52 127 62 98

Alla Besök 240 122 362 451 169 620 50 30 41 93 42 70

Vårdtillfälle 148 71 219 165 81 246 31 18 25 34 20 28

Procentuell förändring 

Antal patienter/1000 inv 70+ Antal vårdkontakter/1000 inv 70+
År/kontaktkategori

Antal patienter Antal vårdkontakter Antal patienter/1000 inv 70+ Antal vårdkontakter/1000 inv 70+
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Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt

Totalt 9,3% 4,8% 7,8% -8,6% 13,7% -3,0% 7,2% 9,7% 8,0% -7,4% 14,1% -2,0% 1,9% -4,4% -0,2% -1,2% -0,3% -1,0%

Alla Besök 31,1% 27,4% 29,9% -7,6% 30,4% 0,5% 8,5% 22,6% 12,9% -10,3% 27,3% -2,3% 20,8% 3,8% 15,1% 3,0% 2,4% 2,8%

Vårdtillfälle -6,8% -8,4% -7,4% -11,7% -12,9% -12,1% 8,7% -7,2% 3,3% 1,6% -6,9% -1,4% -14,3% -1,3% -10,3% -13,1% -6,4% -10,9%

Totalt -3,7% -17,4% -9,5% -19,4% -10,4% -18,6% -0,6% -3,1% -1,9% -14,1% 0,8% -11,0% -3,1% -14,8% -7,8% -6,1% -11,2% -8,5%

Alla Besök 15,6% 0,3% 9,0% -18,5% 2,7% -15,6% 0,7% 8,4% 2,6% -16,8% 12,5% -11,2% 14,8% -7,4% 6,3% -2,1% -8,7% -5,0%

Vårdtillfälle -17,9% -27,9% -22,3% -22,1% -31,4% -26,3% 0,8% -18,0% -6,2% -5,8% -17,8% -10,4% -18,5% -12,0% -17,2% -17,4% -16,5% -17,7%

Totalt 

antal

Antal per 

1000 inv 

70+

Förändring 2010-2015 Förändring 2015-2019

Antal personer Antal vårdkontakter Antal personer Antal vårdkontakter Antal personer Antal vårdkontakter

Förändring 2010-2019
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 
BALANSTRÄNING ENLIGT OTAGO 

Välkommen till Balansgruppen, som bedrivs i 

Uddevalla Kommun. 

Fördelarna med träningen är flera. Genom att följa programmet 

kan du minska risken att ramla och samtidigt förbättra din 

balans och styrka. 

Du behöver göra dina utvalda övningar 3 gånger/vecka, men du 

behöver inte göra alla övningar på en gång. 

Du kan känna dig lite stel i början, när du börjar träna och det 

är helt normalt. Detta beror på att du använder muskler som 

inte är vana vid träning. Stelheten kommer att avta, om du 

fortsätter att träna och det är viktigt att fortsätta träningen och 

göra den till en del av din vardag. 

Säkerhet 
Se till att den stol du använder som stöd är stabil. 

Om du blir sjuk och inte kan fortsätta träna enligt programmet. 

Ta kontakt med din instruktör när det är dags att börja igen. Det 

kan vara aktuellt att göra ändringar i ditt program. 

Kontakta din doktor om du: 

- Känner yrsel. 

- Har bröstsmärtor. 

- Blir så pass andfådd att du inte kan prata. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

Gångträning 
 

Att gå är ett utmärkt sätt att förbättra din hälsa. Försök att ta 

promenader de dagar du inte tränar enligt programmet. 

Förläng gärna gångsträckan och den tid du är ute och går. Ta 

vara på när det är fint väder. 

Tips: 

Gå i bekväma skor och kläder. 

Börja med uppvärmning – gå lugnt i början 

När du går: 

1. Titta framåt, inte nedåt! 

2. Slappna av i axlar. Låt armarna pendla avslappnat vid 

sidan av kroppen. 

3. Sätt i hälen först och skjut ifrån med tårna. 

4. Avsluta med lugna steg. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

Övningar 

Uppvärmning: 

Huvudrörelser 

- Stå rak med fötterna i höftbredd och titta rakt fram. 

- Vrid huvudet sakta åt hö, så långt du kan. 

- Vrid huvudet sakta åt vänster, så långt du kan. 

- Se till att axlarna hålls stilla. Det är bara huvudet som skall 

röra sig. 

- Upprepa 5 ggr/sida.
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Nackrörelser 

- Stå rak med fötterna i höftbredd och titta rakt fram. 

- Placera en hand på din haka. 

- För hakan försiktigt rakt bakåt, tills du känner att det drar 

bak i nacken. Titta inte ned- eller uppåt. 

- Upprepa 5 ggr. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Ryggsträckning 

- Stå rak med fötterna i höftbredd. 

- Placera händerna i ryggslutet. 

- Sträck i ryggen och böj försiktigt bakåt.  

- Undvik att titta i taket och håll knäna lätt böjda. 

- Upprepa 5 ggr. 

 



 

Sida 6 av 39 

 

 

 

 

  

 

 

Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Bålrörelser 

- Stå rak med fötterna i höftbredd. 

- Placera händerna på höfterna. 

- Sträck på kroppen (bli lång) och vrid sedan huvud och 

axlar långsamt åt höger och sedan åt vänster. 

- Höfter skall vara stilla. 

- Upprepa 5 ggr. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Fotrörelser 

- Sitt rak på en stol. 

- Sträck ena knät, så att foten lyfter från golvet.  

- Sträck i fotleden, så att tårna pekar framåt. Böj sedan foten 

uppåt, så att tårna pekar mot taket. 

- Upprepa 10 ggr/fot. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Bli starkare genom att använda vikter! 
 

Att träna styrketräning är av stor vikt för att bibehålla 

muskelstyrka och ett starkt skelett.  

 

Det gör även att du klarar dina vardagliga aktiviteter lättare och 

fortsättar klara dig självständigt. 

 

Använd viktmanschetter vid behov. 

 

Ditt mål bör vara att göra dina styrkeövningar 3 ggr/vecka, med 

en vilodag emellan. 

 

Lyft vikten långsamt genom rörelsen. Håll aldrig andan när du 

lyfter. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Styrketräning för lårens framsida 

- Sitt rak på en stadig stol, med bra stöd bakom ryggen. 

- Fäst eventuellt viktmanschett runt fotleden. 

- Sträck i knät och lyft foten och sänk ner foten sakta. 

- Upprepa ______ gånger. 

- Byt ben. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Styrketräning för lårens baksida 

- Stå rak, nära ett stöd och håll i dig. 

- Fäst viktmanschetten kring fotleden. 

- Böj i knät och lyft foten bakåt. Undvik att föra knät framåt. 

Sänk foten sakta tillbaka. 

- Upprepa _____ gånger. 

- Byt ben. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Styrketräning för höftens utsida 

- Stå rak, nära ett stöd och håll i dig. 

- Fäst viktmanschetten kring fotleden. 

- Lyft ena benet sakta utåt sidan. Tårna skall peka framåt. 

Sänk sakta tillbaka benet. 

- Upprepa ____ gånger. 

- Byt ben. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Tåhävningar 

- Stå rak och med fötterna i höpftbredd. 

- Tårna skall peka framåt. 

- Stå nära ett stöd, håll i dig och titta framåt. 

- Kom upp på tå. 

- Sänk sakta hälarna tillbaka i golvet. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Tåhävningar utan stöd 

- Stå rak, med fötterna i höftbredd och titta framåt. 

- Tårna skall peka framåt. 

- Kom upp på tå. 

- Sänk sakta hälarna tillbaka i golvet. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Tålyftningar 

- Stå rak, med fötterna i höftbredd och titta framåt. 

- Stå nära ett stöd och håll i dig. 

- Kom upp på dina hälar, lyft den främre delen av foten från 

golvet. 

- Håll knäna mjuka och undvik att skjuta ut baken. 

- Sänk sakta ned hela foten till golvet igen. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Tålyftningar utan stöd 

- Stå rak, med fötterna i höftbredd och titta framåt. 

- Kom upp på dina hälar, lyft den främre delen av foten från 

golvet. 

- Håll knäna mjuka och undvik att skjuta ut baken. 

- Sänk sakta ned hela foten till golvet igen. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

BALANS 
 

Att ha en god balans är viktigt i alla dagliga aktiviteter. 

 

Följande balansövningar kan göras upp minst 3 ggr/vecka. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Knäböj med stöd 

- Stå rak, med fötterna i höftbredd och titta rakt fram. 

- Stå nära ett stöd och håll i dig. 

- Böj knäna, som om du skulle sätta dig ned. 

- Knäna skall gå över dina tår. 

- När du känner att hälarna börjar lyfta, res dig upp. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Knäböj utan stöd 

- Stå rak, med fötterna i höftbredd och titta rakt fram. 

- Böj knäna, som om du skulle sätta dig ned. 

- Knäna skall gå över dina tår. 

- När du känner att hälarna börjar lyfta, res dig upp. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Gå baklänges med stöd 

- Stå rak vid en bänk, t.ex. diskbänken. 

- Gå 10 steg baklänges. 

- Gå rak och titta framåt. 

- Rulla från tå till häl i steget. 

- Vänd om och håll i med andra handen. 

- Gå 10 steg tillbaka dit du började. 

- Upprepa ___ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Gå baklänges utan stöd 

- Stå rak och titta framåt. 

- Gå 10 steg rakt baklänges. 

- Rulla från tå till häl i steget. 

- Vänd om och håll i med andra handen. 

- Gå 10 steg tillbaka dit du började. 

- Upprepa ___ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Gå med vändningar 

- Gå i din vanliga takt, i en figur som en ”åtta”. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Gå i sidled 

- Stå rak och titta framåt. 

- Placera händerna på höfterna. 

- Gå 10 steg åt ena hållet. 

- Gå 10 steg åt andra hållet. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Stå häl mot tå med stöd 

- Stå rak vid ett stöd och titta framåt. 

- Placera ena foten direkt framför det andra, så att fötterna 

tillsammans bildar en linje. 

- Balansera i 10 sekunder. 

- Placera den andra foten framför. 

- Balansera i 10 sekunder. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Stå häl mot tå med stöd 

- Stå rak och titta framåt. 

- Placera ena foten direkt framför det andra, så att fötterna 

tillsammans bildar en linje. 

- Balansera i 10 sekunder. 

- Placera den andra foten framför. 

- Balansera i 10 sekunder. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Gå på linje – häl mot tå med stöd 

- Stå rak vid en bänk och titta framåt. 

- Gå framåt genom att placera ena foten direkt framför det 

andra, häl mot tå. 

- Gå 10 steg. 

- Vänd om och gå tillbaka 10 steg. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Gå på linje – häl mot tå med stöd 

- Stå rak och titta framåt. 

- Gå framåt genom att placera ena foten direkt framför det 

andra, häl mot tå. 

- Gå 10 steg. 

- Vänd om och gå tillbaka 10 steg. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Stå på ett ben med stöd 

- Stå rak vid ett stöd och titta framåt. 

- Ställ dig på ett ben. 

- Släpp stödet och balansera i 10 sekunder 

- Sätt ner foten och upprepa samma sak med andra benet. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Stå på ett ben med stöd - svårare 

- Stå rak och titta framåt. 

- Ställ dig på ett ben. 

- Balansera i 30 sekunder 

- Sätt ner foten och upprepa samma sak med andra benet. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Gå på hälarna med stöd 

- Stå rak vid en bänk och titta framåt. 

- Höj bägge framfötterna från golvet och stå på hälarna. 

- Gå 10 steg framåt på hälarna. 

- Håll knäna mjuka och undvik att skjuta ut baken. 

- Sätt ner framfötterna, vänd dig om, gå upp på hälarna igen 

och gå 10 steg tillbaka. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Gå på hälarna utan stöd 

- Stå rak och titta framåt. 

- Höj bägge framfötterna från golvet och stå på hälarna. 

- Gå 10 steg framåt på hälarna. 

- Håll knäna mjuka och undvik att skjuta ut baken. 

- Sätt ner framfötterna, vänd dig om, gå upp på hälarna igen 

och gå 10 steg tillbaka. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Gå på tå med stöd 

- Stå rak vid en bänk och titta framåt. 

- Höj bägge hälarna från golvet och stå på tårna. 

- Gå 10 steg framåt på tå. 

- Sätt ner hälarna, vänd dig om, gå upp på tårna igen och gå 

10 steg tillbaka. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Gå på tå med stöd 

- Stå rak och titta framåt. 

- Höj bägge hälarna från golvet och stå på tårna. 

- Gå 10 steg framåt på tå. 

- Sätt ner hälarna, vänd dig om, gå upp på tårna igen och gå 

10 steg tillbaka. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Gå på linje baklänges – häl mot tå 

- Stå rak och titta framåt. 

- Gå bakåt genom att placera ena foten direkt bakom den 

andra, häl mot tå. 

- Gå 10 steg. 

- Vänd om och gå baklänges 10 steg tillbaka. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Uppresning från stol - med hjälp av 2 händer 

- Sitt på en lagom hög stol, med armstöd. 

- Dra in fötterna under knäna. 

- Böj dig framåt, tag hjälp av bägge armstöden och res dig 

upp. 

- Sätt dig långsamt ned igen. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Uppresning från stol - med hjälp av 1 hand. 

- Sitt på en lagom hög stol, med armstöd. 

- Dra in fötterna under knäna. 

- Böj dig framåt, tag hjälp av ena armstödet och res dig upp. 

- Sätt dig långsamt ned igen. 

- Upprepa ____ gånger. 
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Uppresning från stol. 

- Sitt på en lagom hög stol. 

- Dra in fötterna under knäna. 

- Böj dig framåt och res dig upp utan att ta hjälp av händer. 

- Sätt dig långsamt ned igen. 

- Upprepa ____ gånger. 

 



 

Sida 37 av 39 

 

 

 

 

  

 

 

Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Gå i trappa 

- Håll i ledstången så mycket som du behöver. 

- Placera foten på trappsteget. 

- Gå upp ____ trappsteg. 

- Vänd om. 

- Gå ned ____ trappsteg. 

- Upprepa ____ gånger. 

 



 

Sida 38 av 39 

 

 

 

 

  

 

 

Socialtjänsten, Uddevalla Kommun www.uddevalla.se 

 

Markera med T, de dagar du styrketränat. 

Markera med G, de dagar du gångtränat/promenerat. 

 

Vecka\Dag Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 

V. 1        

V. 2        

V. 3        

V. 4        

V. 5        

V. 6        

V. 7        

V. 8        

V. 9        

V. 10        
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6 TIPS FÖR ATT UNDVIKA FALL 

1. Se över ditt hem 

Mattor, sladdar, hur du har det i skåpen för undvika onödigt klättrande, 

en bra stege med handtag m.m. Ta gärna hjälp av MSB´s checklista och 

broschyr Säkerhet i vardagen. 

2. Balansträna 

Dålig balans ger upphov till fall och balansen är en ”färskvara”. Träna 

regelbundet enligt de övningar du gillar och som du tycker är utmanande 

i balansgruppen. 

3. Ät ordentligt och varierat 

Näringsbrist är inte ovanligt, särskilt för ”äldre-äldre”. Näringsbrist ger 

balansproblem och kan också ge depression. 

4. Kontrollera dina mediciner 

Felaktig medicinering är inte ovanligt. Har du flera mediciner, tala med 

din doktor &/eller be apoteket i sitt nya datasystem. 

5. Använd adekvata hjälpmedel 

T.ex. rollator, broddar vintertid. Se till att ev gånghjälpmedel är korrekt 

inställda för DIG! 

6. Kontrollera din syn 

Synen är viktig för din balans. Har du börjat få dålig balans, besök din 

optiker för att kontrollera din syn alt. din doktor om du misstänker starr. 
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Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Per Jensen om att bygga cykelbana 

vid Utby-Unda samt komplettera cykelbanan Nötesundsbron-

Rotviksbro 

Sammanfattning 

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.  
Västra Götalandsregionen har ett ansvar för utveckling av de statliga vägarna i länet. 
Kommunerna får lämna förslag på de statliga vägar där man anser att det behöver 
tillskapas bättre gång- och cykelmöjligheter. Förutsättningen är att kommunen är villig 
att medfinansiera kostnaden med 50 %. Västra Götalandsregionen kommer utifrån 
kommunernas förslag att besluta om vilka GC-vägar som ska byggas under perioden 
2022–2025. Väg 160, delen Nötesundsbron-Rotviksbro är statlig väg, men har funnits 
med bland de objekt som kommunen övervägt för sin ansökan till Västra 
Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som skulle 
ingå i ansökan. I den här senaste omgången prioriterades andra sträckor. Dock pågår en 
dialog med Trafikverket gällande ett mjukare avslut på GC-vägen efter Nötesundsbron. 
Förslagsställaren rekommenderas därför att även framföra synpunkter om den sträckan 
direkt till Trafikverket. Cykelmöjligheterna mellan Rotviksbro och Uddevalla Centrum 
är idag relativt eller mycket goda på befintliga GC-vägar, eller vägar med låg 
trafikbelastning. Från Utby finns separata GC-vägar till Uddevalla centrum/hamn.  
Medborgarförslaget om en cykelslinga kopplat till Skärgårdsbåtarna, besöksmål och 
shopping skulle bidra till attraktiv reseanledning, friskvård och cykelpendling för 
kommuninvånare.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-07 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2020-11-11 
Medborgarförslag från Per Jensen, 2020-10-19 

Förslag till beslut  

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.   
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Ärendebeskrivning 

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.  
 
Uddevalla kommun har med utgångspunkt i regionens och kommunens egen 
cykelstrategi inventerat och sammanställt tänkbara objekt för ansökan ur den så kallade 
cykelpotten. Då utbyggnadsbehovet av gång- och cykelvägar (GC-vägar) är mycket 
stort och är förknippat med stora investeringar, måste kommunen prioritera de objekt 
som är mest angelägna. Västra Götalandsregionen har ett ansvar för utveckling av de 
statliga vägarna i länet. I den regionala planen för infrastrukturen har även anslagits 
medel för utbyggnad av GC-vägar längs det statliga vägnätet. Kommunerna får lämna 
förslag på de statliga vägar där man anser att det behöver tillskapas bättre gång- och 
cykelmöjligheter. Förutsättningen är att kommunen är villig att medfinansiera 
kostnaden med 50 %. Västra Götalandsregionen kommer utifrån kommunernas förslag 
att besluta om vilka GC-vägar som ska byggas under perioden 2022–2025. Väg 160, 
delen Nötesundsbron-Rotviksbro är statlig väg, men har funnits med bland de objekt 
som kommunen övervägt för sin ansökan till Västra Götalandsregionen. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-18 vilka objekt som skulle ingå i ansökan. I den 
här senaste omgången prioriterades andra sträckor framför sträckan Sundsandvik-
Rotviksbro. Dock pågår en dialog med Trafikverket gällande ett mjukare avslut på GC-
vägen efter Nötesundsbron.  
Förslagsställaren rekommenderas därför att även framföra synpunkter om den sträckan 
direkt till Trafikverket. Cykelmöjligheterna mellan Rotviksbro och Uddevalla Centrum 
är idag relativt eller mycket goda på befintliga GC-vägar eller vägar med låg 
trafikbelastning. Från Utby finns separata GC-vägar till Uddevalla centrum/hamn.  
Medborgarförslaget om en cykelslinga kopplat till Skärgårdsbåtarna, boende, besöksmål 
och shopping, skulle bidra till attraktiv reseanledning och friskvård och cykelpendling 
för kommuninvånare.  
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd Hållbar tillväxt 
 
 
 
Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@uddevalla.se <noreply@uddevalla.se>  
Skickat: den 19 oktober 2020 19:26 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Medborgarförslagets ärende: 
Cykelslinga/Nötesundsbron -Rotviksbro 
 
Ditt medborgarförslag: 
Sveriges finaste cykelslinga! 
_____________________ 
Inledning: 
Uddevalla kommun har en gedigen plan över cykelvägar och vad som behöver åtgärdas i själva 
stadskärnan. 
 
Gång och cykelbanan som går över Nötesundsbron, och väg 160 blir tvärt avklippt efter bron. Tanken 
har säkert varit, att gång och cykelbanan ska fortsätta till Rotviksbro ca. 4 km. men blev aldrig 
avslutad. 
Bebyggelsen ökar runt Sundssandvik och Rotviksbro, där med också trafiken. Som det är i dag, törs 
föräldrar inte släppa ut barnen i trafiken. Vägarna 160-161 är en barriär för barnen, som inte cyklar 
till skola – vänner – affären eller idrottsplatser, barnen blir sittandes hemma om inte föräldrar 
skjutsar.  
För att främja det rörliga friluftslivet och turistnäringen, skapa en cykelled runt Byfjorden och 
Hafstensfjorden, som kan bli Sveriges finaste. 
Tänk er, att cykla ut till Gustafsberg, ta cykeln ombord på M/S Sunningen, stäva ut till västkustens 
finaste, Hafstens camping, med äventyrsbad och massor av aktiviteter. Vidare genom det vackra 
Sundssandvik, rulla ner till Rotviksbro, stanna till vid Stallgården som har allt vad magen behöver, 
“här behöver ingen svälte”. Med vinden i ryggen genom Lanesund, till Utby, gå på loppis hos Tre 
systrar, kanske fika där. Göra en förbindelse mellan Utby och Unda, tillbaka i stan. 
Vilken dag! 
  
Medborgarförslag: 
Komplettera cykelbanan från Nötesundsbron till Rotviksbro ca. 4 km. 
Anlägg och bygg cykelbana mellan Utby och anslutning till Unda – Herrestad. 
Tips: 
Besök Örebro och dess cykelled runt Hemfjärden ca. 30 km. Mycket folk i rörelse och gynnar kafeer 
och resturanger i anslutning till leden. 
 
Vitsen med en cykelslinga, är att den går runt och att man inte behöver åka tillbaka samma väg, det 
blir nya upplevelser hela tiden. 
 
Per Jensen 
 
 
Dagens datum: 
2020-10-19 
 
Namn: 
Per Jensen 
 
Adress: 



 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
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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.  



5  (73) 

 

 

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 
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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. 
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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  
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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



27  (73) 

 

 

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. 

  



33  (73) 

 

 

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. 



42  (73) 

 

 

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. 
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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 



48  (73) 

 

 

 

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 % 
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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 
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  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 
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 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 
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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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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 
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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. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
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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.  
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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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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 



 

 

BILAGA 5 

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. 
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Varvsvägen 1 

 

Postadress:  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 
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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. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

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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Samhällsbyggnad 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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. 
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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.
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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. 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-05-10 

 

 
 

 

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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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.    
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Handläggare 

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

 

 

Begäran om planbesked berörande del av Ranneberg 1:8 

Sammanfattning 

Ägarna till fastigheten Ranneberg 1:8 har givit en fullmakt till Oceanet AB att ansöka 
om begäran om planbesked för del av fastigheten Ranneberg 1:8, se bilaga 1. Området 
berörs i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger ca 10–15 enbostadshus.  
Sökanden beskriver att tillfarten till området sker antingen via befintlig infart från 
Ulvesundsvägen, alternativt att ny tillfart sker via en ny lokalgata från fastigheten  
Åh 1:20 direkt norr om det ansökta planområdet där en ny detaljplan antogs 2016. 
Sökanden önskar att ansluta fastigheterna till det kommunala Vatten- och avloppsnätet. 
 
Det tänkta planområdet på del av Ranneberg 1:8 ligger på en yta som i Översiktsplanen 
2010 är markerad som grön korridor som bör sparas och byggnation bör undvikas. Även 
i ny Översiktsplan 2022 som håller på att arbetas fram står att marken är en grön 
korridor och byggnation ska undvikas, se Förprövningsrapport Ranneberg 1:8, bilaga 2. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunstyrelsen inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Ranneberg 1:8 upprättas. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-01-26 
Begäran om planbesked berörande Ranneberg 1:8, bilaga 1  
Förprövningsrapport Ranneberg 1:8, Bilaga 2 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att inte godkänna att detaljplaneförslag för del av fastigheten Ranneberg 1:8 upprättas. 
att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2   
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Ärendebeskrivning 

Ägarna till fastigheten Ranneberg 1:8 har givit en fullmakt till Oceanet AB att ansöka 
om begäran om planbesked för del av fastigheten Ranneberg 1:8, se bilaga 1. Området 
berörs i dagsläget inte av någon detaljplan. 
Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger ca 10–15 enbostadshus.  
Sökanden beskriver att tillfarten till området sker antingen via befintlig infart från 
Ulvesundsvägen, alternativt att ny tillfart sker via en ny lokalgata från fastigheten  
Åh 1:20 direkt norr om det ansökta planområdet där en ny detaljplan antogs 2016. 
Sökanden önskar att ansluta fastigheterna till det kommunala Vatten- och avloppsnätet. 
 
Det tänkta planområdet på del av Ranneberg 1:8 ligger på en yta som i Översiktsplanen 
2010 är markerad som grön korridor som bör sparas och byggnation bör undvikas. Även 
i ny Översiktsplan 2022 som håller på att arbetas fram står att marken är en grön 
korridor och byggnation ska undvikas, se Förprövningsrapport Ranneberg 1:8, bilaga 2. 
 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 
Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier. Kommunledningskontoret föreslår att 
kommunstyrelsen inte ska godkänna att detaljplaneförslag för Ranneberg 1:8 upprättas 
 
 
 
Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 
ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 
med de förutsättningar vi känner till idag. 
 
Se Förprövningsrapport Ranneberg 1:8, Bilaga 2 
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Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef avd Hållbar Tillväxt  
 
 
Skickas till 
Sökande 
 



 Förprövningsrapport  
Kommunledningskontoret 

 

2021-01-26 Dnr KS 2020/00547 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 
Telefon  
petter.larsson@uddevalla.se 

 

 

 

 

Förprövning gällande  

 
Begäran avser:  Ny detaljplan för enbostadshus 
 
Sökande: Oceanet AB genom fullmakt 
Adress: Brödragatan 20, 412 74, Göteborg  
Datum: 2020-09-01 
Fastighet: Ranneberg 1:8   
 
Syfte och innehåll 
Upprätta ny detaljplan för 10–15 enbostadshus 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. Utvärdering 
har gjorts från uppställda kriterier.  
  
Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av ärenden 
och som ansetts relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord med de 
förutsättningar vi känner till idag. 
 
  



1. Mark- och vattenanvändning (ÖP), KLK (tillväxt)  
Måldokument:  
Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 
Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 
Fördjupad översiktsplan för Ljungskile tätort (FÖP) 
 
  
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Ranneberg 1:8 ligger på en yta som i Översiktsplanen 2010 är markerad som grön korridor 
som bör sparas och byggnation bör undvikas. Även i ny Översiktsplan 2022 som håller på att 
arbetas fram står att marken är en grön korridor och byggnation ska undvikas. På bilden nedan 
kan man se den gröna kilen och texten som säger att den bör sparas. Detta sammanvägt leder 
till vår bedömning. 

 
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: -- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Bostadsförsörjning, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Riktlinjer för bostadsförsörjning KF 

 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
Grundläggande för all bostadsutveckling i Uddevalla är att den ska präglas av 
hållbarhetsperspektivet i dess tre delar – socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  Inriktningen ska 
vara att skapa förutsättningar för ett gott boende i livets alla skeden   fokusera på att tillgodose 
en hållbar bostadsutveckling, boende för alla, bostäder för särskilda grupper samt tillvarata 
kulturhistoria, befintlig bebyggelse och värna miljön kring boendet 
 

Ställningstagande utifrån måldokument: 
Exploatören vill uppföra 10–15 småhus i anslutning till befintligt småhusområde och därmed 
förstärker projektet delvis befintlig bostadstyp i området. Bostadstypen småhus är vanligast på 
landsbygd vilket innebär att mål som bostäder för alla och bostäder för särskilda grupper blir 
svårare att nå. Projektet bidrar i begränsad omfattning till att nå de bostadspolitiska målen. 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
Bedömningen är att projektet tillför ett mindre antal nya bostäder men bidrar i låg grad till de 
bostadspolitiska målen. 

 
3. Samhällsbyggnadsstrategi, KLK (tillväxt)  

Måldokument: Samhällsbyggnadsstrategi KF 2015-09-09 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Samhällsbyggnadsstrategin ger planeringsprinciper för såväl tätorterna som övriga delar av 
kommunen. Avsikten är att utveckla ett attraktivt samhälle där kommunens resurser tillvaratas 
på det mest fördelaktiga sättet. Samhällsbyggnadsstrategin handlar om att utveckla samhället 
på ett hållbart sätt genom att dra nytta av befintliga strukturer, att stärka stadens 
attraktionskraft och att samla utvecklingskrafter och fokusera på färre saker för att göra 
skillnad.  
 

Ställningstagande utifrån måldokument: 
Planeringsprinciperna för kustzonen medger nybyggnation i områden med kommunalt V/A 
eller där annan godkänd V/A-lösning kan tillämpas. Byggnation ska ansluta till redan befintlig 
bebyggelse och anpassas till områdets karaktär. Fräknestranden har utpekats som område som 
lämpar sig för viss utbyggnad.  

Ökad byggnation i kustzonen medför ökade krav på förbättrad samhällsservice, infrastruktur 
för gång, cykel och vägtrafik utanför tätorterna. Förutsättningarna för utveckling av dessa är 
begränsade varför boende i området får likställas med övrigt boende på landsbygd.  

 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: Föreslaget projekt strider 
inte mot planeringsprinciperna men bidrar i låg utsträckning till en ur hållbarhetsaspekterna 
önskvärd utveckling. Kommunens glesa samhällsstruktur förstärks vilket leder till ökade 
kostnader för samhällsservice, ökade transportbehov och sämre miljö- och 
energikonsekvenser. Kommunens resurser tillvaratas inte på mest fördelaktigt sätt. 



     4a.  Miljö- och energi, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Miljöpolicy (KF 2012-10-10), Övergripande Miljömål (KF 2013-04-10), 
Energiplan 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument:  
I kommunens miljöpolicy, övergripande miljömål och energiplan har fullmäktige beslutat att 
kommunen ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt ha 
god hushållning med natur- och kulturresurser. Det innebär att kommunen ska ha attraktiva, 
levande miljöer där människor vill vistas och bo. Kommunen ska verka för en god 
bebyggelsestruktur med inriktning att minska energi och transportbehoven. Kommunen har 
också ansvar för att värna värdefull natur och kulturområden samt den biologiska mångfalden.  
 

Ställningstagande utifrån måldokument: 
Enligt kommunens övergripande miljömål ska kommunen bland annat hushålla med natur- 
och kulturresurser samt verka för en god bebyggelse med inriktning att minska 
transportbehovet. 

Detta projekt bidrar till att exploatera ett naturområde som är en grön spridnings korridor och 
till ökat behov av transporter. Bedömning är därför att detta projekt inte stämmer överens med 
kommunens övergripande miljömål. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

4b. Vatten och avlopp, Västvatten  
Måldokument: Ingående dokument i kommunens VA-plan 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Spillvatten: - (Ett minus pga att överföringsledningen idag är hårt belastad av tillskottsvatten 
från Ljungskile. Ok vid normalväder, men vid högre nederbörd finns kapacitetsproblem med 
bräddningar som följd. Arbetet med att lokalisera och minska tillskottsvattnet i Ljungskile har 
påbörjats. 
 
Dricksvatten: området behöver en tryckstegringsstation om det inte ansluts med den nya 
exploateringen i Åh 
 
Dagvatten: Inga synpunkter. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 

4c. Dagvatten, SBF (planering) Planarkitekt 
Måldokument: Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 
 
 



4d. Översvämning, SBF (planering) Planarkitekt  
Måldokument: Länsstyrelsens vägledning “Stigande vatten” 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
området ligger inte inom något utpekat riskområde för översvämning vid stigande havsvatten 
eller ökade flöden 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

5a. Näringsliv, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Näringslivspolitiska riktlinjer (KF2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 
 

5b. Offentlig service, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Riktlinjer för lokalförsörjning KF 2006-06-14 
Lokalförsörjningsplan 2019–2029     
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

5c. Offentlig service, BoU  
Måldokument: Lokalförsörjningsplan skolor- och förskolelokaler 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

5d. Offentlig service, ST  
Måldokument:  

- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som uppfylls genom bland 
annat boenden, dagliga verksamheter och personlig assistans. 
-Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning. 
 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 



5e. Offentlig service, KoF  
Måldokument: Kultur och fritids nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79)  
- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  
- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 
och analogt  
- Kultur och fritids verksamheter ska bidra till en levande och hållbar kommun  
- Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  
 
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: Utifrån detta kriterium konstateras huruvida 
det finns tillgång till offentlig service (kultur- och fritidsverksamheter) utifrån det tänkta 
planområdet, om ansökan gäller bostäder (”påverkas den nuvarande verksamheten av 
projektet/kan det leda till behov av nya investeringar”). Eftersom kultur och fritid har ett barn- 
och ungdomsperspektiv och ska arbeta för hållbar samhällsutveckling stärks ärendet om 
offentlig service finns inom gång- och cykelavstånd.   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Den tänkta bostadsexploateringen är cirka 10 kilometer från offentlig service (kultur- och 
fritidsverksamheter) i Ljungskile.  
  
Projektet sett i ett sammanhang med andra exploateringar inom området (detaljplan för 
bostäder som finns i anslutning i norr samt detaljplanearbete söder om (639/Resteröd 1) kan 
leda till att behovet av offentlig service ökar.  
 
Exploatering på landsbygd underlättar inte för kommunen att tillhandahålla offentlig service. 
Projektet är således inte i linje med måldokument om ökad tillgänglighet till service och 
utbud. Bedömningen är därför att projektet inte överensstämmer med mål om 
tillhandahållande av service. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 

6a. Infrastruktur (vägnätet), SBF (genomförande)  
Måldokument: Trafik- och parkeringsstrategi – Uddevalla kommun 
Kommunalt huvudmannaskap för gator och vägar (KF 2013) 
Cykelplan (KF 2014) 
Trafikförordningen 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

 
6b. Infrastruktur (övrig), SBF (planering)  

Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 



6c. Infrastruktur (IT), KLK (tillväxt) 
Måldokument: IT-infrastrukturprogram/Bredbandsstrategi (KF 2012)  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
  
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

7. Kollektivtrafik, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland (RF 2012) 
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att resandet i kollektivtrafiken 
skall fördubblas och att kollektivtrafikens marknadsandel ska öka. En grundsten för regional 
utveckling är goda möjligheter för studie- och arbetspendling. Kollektivtrafiken är en viktig 
förutsättning för detta. Bostadsbyggande, infrastruktur, lokalisering av verksamheter och 
service skapar tillsammans med kollektivtrafiken förutsättningar för en hållbar 
regionutveckling. Samhällsplanering och kollektivtrafikutveckling måste ses i ett 
sammanhang. Lokalisering av bostäder och verksamheter avgör människors transportval 
varför samhällsplaneringen genom lokalisering och utformning av ny bebyggelse måste 
inriktas mot att ge människor förutsättningar för ökat hållbart resande med gång och cykel 
eller kollektivtrafik. 
 

Ställningstagande utifrån måldokument: 
Lokaliseringen ger tillgång till bussar i landsbygdstrafik men kollektivtrafik bedöms inte att 
bli ett primärt transportval för boende i denna typ av bostäder med denna lokalisering.   

Exploateringen bidrar inte till en ökad andel hållbara resor. 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  
 

8. Landsbygdsutveckling, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Landsbygdsplan 2014 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 
 
 
 
 
 
 



9. Maritim profil, KLK (tillväxt)  
Måldokument: Maritim policy (KF 2011) Maritim strategi (2013) 
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt maritim och övriga strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

10a. Folkhälsa mm, KLK (tillväxt) 
Måldokument: Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 
Gällande riktlinjer och gränsvärden  
KS Styrkort – Övergripande mål-prioriterade områden - samt strategier 
med tillhörande uppdrag 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

10b. Folkhälsa mm, KoF  
Måldokument:  
•Nationella mål för friluftsliv  
•Fördjupad översiktsplan  
•Kultur och fritidsnämndens nämndstrategier (KFN 2019-06-11 § 79):  
- Kultur och fritid ska arbeta för en hållbar samhällsutveckling.  
- Kultur och fritid ska öka tillgängligheten och attraktiviteten till service och utbud, digitalt 
och analogt  
- Kultur och fritid ska arbeta med att skapa ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv  
-Kultur och fritid ska arbeta för ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv  
 
Redovisning av grunddragen i måldokument: Består för kultur och fritids del i tillgång till 
naturmiljöer, vilket är särskilt viktigt i tätorten enligt de nationella målen för friluftsliv.  
 
Vidare tas möjligheten för ett fysiskt aktivt liv i beaktning, i vilket gång- och 
cykelinfrastruktur till och från det tänkta planområdet kan stärka eller försvaga ärendet. Ett 
fysiskt aktivt liv med minskat bilberoende är viktigt både för folkhälsan och miljön, och för 
det krävs kollektivtrafik och GC-infrastruktur. Offentlig service och andra 
mötesplatser/målpunkter bör därför finnas inom gång- och cykelavstånd från ett 
bostadsområde.   
Inom detta kriterium behandlas aspekter på social hållbarhet såsom mångfald och tillgång till 
mötesplatser för barn och unga, liksom möjligheter att ta del av det offentliga rummet oavsett 
ålder, kön eller annan diskrimineringsgrund. Inom detta kriterium finns enligt dokumentet 
”kriterier och ansvar” denna frågeställning: Bidrar projektet till att tillvarata den kulturella 
mångfalden? Kultur och fritid definierar detta som att ex.vis en ansökan om planbesked för 
bostäder ska möjliggöra boende för en mångfald av socioekonomiska grupper.  
 
Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder. Kultur och fritid ska dessutom 
ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Därför beaktas möjligheten för barn och unga att 



på ett säkert sätt ta sig från det tänka bostadsområdet (om planbeskedet gäller ett sådant) till 
kultur och fritids verksamheter utan att vara beroende av bil/skjuts. Därför är tillgängligheten 
till detta av väsentlighet i samhällsplaneringen.   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Projektet bidrar inte till skapandet av mötesplatser. Tillgång till naturmiljöer och även 
kommunal badplats finns.  
 
Den tänkta exploateringen är cirka 1 mil från Ljungskile och 1–2 mil från Uddevalla vilket 
medför risk för bilberoende.  
 
Projektet medför att en grön korridor täpps till vilket strider mot Översiktsplan 2010. Att 
naturmiljöer bevaras är viktigt för ett attraktivt friluftsliv, där ekologiska och biologiska 
värden påverkar friluftslivets kvalitet.  
 
 

Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 

10c. Trafiksäkerhet/tillgänglighet, SBF (genomförande)  
Måldokument:  
Trafik- och parkeringsstrategi - Uddevalla kommun  
Trafikförordningen 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

10d. Skred- och rasrisk, SBF (planering) Planarkitekt  
Måldokument: Statens geotekniska institut 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Risk för skred och ras måste utredas i samband med planläggning 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

10e. Buller/förorenad mark/luft/VA/Strandskydd SBF (myndighet) 
Måldokument:  
         Influensutredning 2017/2018 för Uddevalla hamn  
         Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.  
         Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik   
         Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53)   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder   
         Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid nybyggnationer   
         Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus   
         Miljöbalken 9 kap 3 §   
         Miljöbalken 2 kap Allmänna hänsynsreglerna  
         Miljöbalken 10 kap 
 



 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Hälsoskydd: 
Sedvanlig bullerutredning behöver genomföras, möjligen kan sydligast belägna tomten 
behöva justeras alternativt utgå. 
 
Förorenad mark: 
Inga kända föroreningar, men det bör utföras en enkel undersökning av det ytliga jordlagret 
med 4-5 provpunkter avseende diffus luftburen deposition. 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument:  0  
 

11a. Naturmiljö, SBF (Genomförande)  
Måldokument: Miljöbalken 7 kap. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Området är utpekat som grön korridor i gällande ÖP, fördjupningen för fräknestranden. Den 
gröna korridoren består av ett sammanhängande grönområde i väst-östlig riktning, från 
havsstranden i väst. Detaljplan har tagits fram norr om aktuellt område, inom den gröna 
korridoren. Vid planläggning av nu aktuellt område riskerar korridorens funktion att helt 
stängas av. Det bör tas fram en fördjupad analys av områdets värde och funktion för spridning 
av arter inför ett ev positivt planbesked.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: - 
 
 

11b. Parkmiljö, SBF (genomförande)  
Måldokument:  

 
Redovisning av grunddragen i måldokument 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 
 

11c. Kulturmiljö (bebyggelse och fornlämn), KoF (kultur)  
Måldokument: Kulturmiljövårdsprogram. 
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Den tänkta exploateringen behandlas av Kulturmiljövårdsprogrammet, som bland annat 
rekommenderar att varsamhetsbestämmelser upprättas och att översiktliga 
områdesbestämmelser bör utformas för hela miljön.  
 
Området har kuperad terräng vilket medför risk för plansprängning, vilket skulle ha negativ 
effekt på kulturmiljövärden. Eventuell ny bebyggelse bör anpassas efter terrängen.  
 



Fornlämningar finns i och omkring planområdet för den tänkta exploateringen, bland annat i 
form av boplats och fornborg. Skyddszon för dessa behöver beaktas. Det finns också en 
jättegryta och en skylt samt stig som leder fram till denna.  
 
I ett eventuellt planarbete kan man med fördel utreda möjligheter att informera om platsens 
historia utifrån ovan. Jättegrytan kan även behöva barnsäkras samt framhävas.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

11d. Stadsmiljö, SBF (planering) Planarkitekt  
Måldokument: Inget måldokument tillämpningsbart   
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Traktens bebyggelsemönster har en gles och låg karaktär där bebyggelsens placering följer 
topografin. Mindre bebyggelsegrupperingar varvas med sammanhängande naturstråk som 
möter jordbrukslandskapet. Förslaget bedöms med sin begränsade omfattning och anslutning 
till befintlig bebyggelse inte bryta mot detta. Det är dock viktigt att i ett större perspektiv 
bevaka hela bebyggelsens påverkan på landskapsbild såväl som på infrastruktur såsom 
vägnätets kapacitet. När befintligt vägnät når sin maxkapacitet kan större infrastrukturåtgärder 
krävas med betydande ingrepp i landskapet.   
Landskapsbilden och bebyggelsens anpassning till platsens topografi, natur och övrig 
bebyggelse bör särskilt bevakas i planprocessen och regleras för att bibehålla kulturlandskapet 
och bebyggelsens kvaliteter.  
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

12a. Ekonomi (investeringar mm), SBF (genomförande)  
Måldokument:  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12b. Ekonomi (samhälls-), KLK (tillväxt) 
Måldokument:  
Ekonomistyrningsprinciper för Uddevalla kommun (KF 2013-06-12) 
  Investeringspolicy (KF 2018-02-14) 
  
Redovisning av grunddragen i måldokumenten: 
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och 
att mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra. Vid konflikt 
mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin överordnad 
verksamheten. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret och beslutar om finansiella mål, 
flerårsplan med budget osv. och tar ställning till frågor av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt för kommunen. Investeringar allmänna vägar, offentliga byggnader osv. leder till kapital-, 
drifts- och underhållskostnader. Utbyggnader av detta slag måste finansieras innan de kan 
genomföras. Vid beslut om egna investeringar eller vid medgivande till en extern exploatör för 
en nyanläggning måste också ansvarig nämnd kompenseras för de anläggningskostnader, 
kostnader för drift och underhåll osv projektet innebär.  
 
Ställningstagande utifrån måldokument: 
Inget att erinra 
 
Bedömning över hur väl projektet överensstämmer måldokument: +/- 
 

13. Övriga kvaliteter och brister, Samtliga 
 
 
 

Rekommendation 
Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 
detaljplanearbete. 
 



 



 

 
1      Sökanden/fastighet 
Fastighetsbeteckning - adress 

 
Kontaktperson 

Sökande (fakturamottagare) 

 
Person/organisationsnummer 

Adress 

 
E-post 

Postadress 
 

Fastighetsägare om annan än sökande 

Mobiltelefon Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon Telefon (även riktnummer) 

 
2 Åtgärden avser 
           Bostäder                       Handel                          Kontor                         Industri/lager                              Annat 

 
3 Kortfattad beskrivning av åtgärden 
Huvudsakligt syfte/ändamål med planförslaget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärlig omfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 Bifogade handlingar 
                            Situationsplan                                Illustrationer                                Fasadritning/-skisser                                    Utredningar 

                            Planritning/-skisser                         Projektbeskrivning                      Fullmakt från fastighetsägare 

 
 
5 Underskrift av sökande/intressent 
Namnteckning Namnförtydligande 

 
 

  
 

Begäran om planbesked 
Datum 

1 (1) 

Ranneberg 1:8

Oceanet AB

Brödragatan 20 .se

41274 Göteborg

✔

Önskar detaljplanerna del av Ranneberg 1:8 i anslutning till befintlig detaljplan för 
tidigare Åh 1:20.

Detaljplan för 10-15 villatomter Ranneberg 1:8. Tillfarter: befintlig infart från 
Ulvesundsvägen finns på fastigheten, en bättre lösning är att mata de flesta tomterna 
från ny lokalgata på tidigare Åh 1:20. Vatten och avlopp önskas anslutas till 
kommunalt nät.

✔



Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked 
Uddevalla kommun 

1    Sökande och fastighet 
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som 
avser att utföra en åtgärd inom område som 
ansökan avser, normalt är det fastighetsägaren. 
Om någon annan står som sökande ska fullmakt 
eller avtal med fastighetsägaren bifogas. 

Observera att den som står som sökande och 
skriver under begäran är betalningsansvarig för den 
avgift som tas ut för planbesked. 

2    Åtgärden avser 
Ange vilken användning fastigheten och de 
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En 
närmare precisering kan göras i beskrivningen 
nedan och i handlingar som bifogas. 

3    Kortfattad beskrivning av åtgärden 
För bostäder kan behövas anges vilken sorts 
boende som avses, antal lägenheter och liknande. 
Finns det störningar i omgivningen, som det kan 
behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas 
tillfart, parkering samt vatten och avlopp? 

För verksamheter kan bl.a. behövas information om 
typ av verksamhet, störningar som denna kan  
medföra för omgivningen, transporter till och från 
fastigheten, parkeringsbehov med mera. 

4    Bifogade handlingar 
En situationsplan är en karta över området med det 
som ska byggas inritat. Planritningar är ritningar 
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån. 
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida, 
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är 
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan. 
 
Beroende på åtgärdens storlek, påverkan på 
omgivningen och förutsättningar på platsen så kan 
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna 
variera. I de enklaste fallen kan det räcka med 
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering 
av åtgärden samt enkel redovisning av dess 
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller 
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett 
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex. 
avse buller eller utsläpp från verksamhet, 
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc.  

5    Underskrift 
För privatpersoner – samma som står som 
sökande. För bolag – någon med rätt att företräda 
företaget. 

 

 

Upplysningar om den fortsatta handläggningen 

Så snart som möjligt gör vi en första granskning 
och meddelar er om ni behöver komplettera med 
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att 
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra 
månader. 
Det kan hända att vi behöver begära kompletter-
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni 
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi 
krävt in kan beslut komma att tas på det material 
som finns. 

Avgifter och betalningsansvar 
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi 
tar ut avgift både för positiva och negativa beslut.  
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende. 
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida. 
Prisbasbelopp för 2016 är 44.300:-, enligt SCB. 
 

 

Efter beslut 
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete 
kommer det i beskedet också anges när en ny 
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande 
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är 
preliminär. 

Om kommunen inte är beredd att inleda ett 
planarbete, kommer det i beskedet också att anges 
skälen för det. Planbesked kan inte överklagas. 
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal 
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår 
för planarbetet. 

Planbeskedet grundar sig på de handlingar som 
lämnas in av den som begär beskedet och de 
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då 
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs 
synpunkter och ny information, vilket kan leda till 
att planen får en annan inriktning eller att 
planarbetet avbryts. 

Mer information finns på Uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se  
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 73 25.  
Ansökan skickas till Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla kommun eller via e-post 
till kommunledningskontoret@uddevalla.se 
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32 

  



 
Avgift  
Avgift tas ut för handläggning av begäran om planbesked enligt en av 
kommunfullmäktige fastställd taxa. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida, 
www.uddevalla.se. Ofullständig ansökan/anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift 
tas ut även vid avslag. 

Tabell 8b Avgift för planbesked (enligt kommunfullmäktiges taxa) 

Avgift för planbesked tas ut efter särskild ansökan. 

 

Ärendekategorier 

Enkel åtgärd 

150 mPBB (0,15 prisbasbelopp) 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: 
- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller 
- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 eller 
- övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller 
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanelagd mark av samma 
karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 

 

Medelstor åtgärd 

300 mPBB (0,3 prisbasbelopp) 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Stor åtgärd 

700 mPBB (0,7 prisbasbelopp) 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: 
- bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller 
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller 
- Övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea eller 
- ändrad markanvändning till något av ovanstående eller dylikt. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
 
 
Positiva och negativa planbesked 
Positiva besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp. 
Negativa besked debiteras med 60 % av ovanstående belopp. 
Återkallade ansökningar om planbesked (avskrivet ärende) debiteras med 30 % av 
ovanstående belopp. 
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Handläggare 

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

 

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv, samarbetsavtal 

och aktieägaravtal för Västvatten AB och Uddevalla Vatten AB 

Sammanfattning 

Uddevalla vatten AB har inkommit med förslag till justeringar av bolagsordningar m.m. 
för Uddevalla vatten och Västvatten. Samtliga Västvattens ägarkommuner har fått 
motsvarande underlag att i ett första skede lämna synpunkter på. VA-bolagen avser 
sedan att återkomma med slutliga förslag till justerade dokument för antagande i 
kommunfullmäktige.  
 
Behovet av revidering har behandlats vid flera ägarsamråd. Syftet med justeringarna 
uppges vara att korrigera felaktigheter, likrikta skrivningarna så att de är enhetliga 
mellan bolagen i Västvattensamarbetet samt att ge ökad effektivitet och kvalitet. 
 
Kommunledningskontoret, avd för juridik och administration, hållbar tillväxt och 
ekonomiavdelningen har berett ärendet utifrån sina resp ansvarsområden. 
 
En förteckning över synpunkter har upprättats. Synpunkterna är i huvudsak av formell 
karaktär.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28. 
Befintlig bolagsordning Västvatten AB. 
Bolagsordning Västvatten AB under arbete. 
Befintligt ägardirektiv för Västvatten AB. 
Ägardirektiv för Västvatten AB under arbete. 
Befintlig bolagsordning Uddevalla Vatten AB. 
Bolagsordning Uddevalla Vatten AB under arbete. 
Befintligt ägardirektiv för Uddevalla Vatten AB. 
Bolagsordning för Uddevalla Vatten AB under arbete. 
Befintligt aktieägaravtal Västvatten. 
Aktieägaravtal Västvatten AB under arbete. 
Befintligt samarbetsavtal. 
Samarbetsavtal under arbete. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
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att till Västvatten AB och Uddevalla Vatten AB överlämna de synpunkter som återfinns 
i kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 
Uddevalla vatten AB har inkommit med förslag till justeringar av bolagsordningar m.m. 
för Uddevalla vatten och Västvatten. Samtliga Västvattens ägarkommuner har fått 
motsvarande underlag att i ett första skede lämna synpunkter på. VA-bolagen avser 
sedan att återkomma med slutliga förslag till justerade dokument för antagande i 
kommunfullmäktige.  
 
Behovet av revidering har behandlats vid flera ägarsamråd. Syftet med justeringarna är 
att korrigera felaktigheter, likrikta skrivningarna så att de ’r enhetliga mellan bolagen i 
Västvattensamarbetet samt att ge ökad effektivitet och kvalitet. Sotenäs kommun är 
inskriven som ägare. 
 
Kommunledningskontoret, avd för juridik och administration, hållbar tillväxt och 
ekonomiavdelningen har berett ärendet utifrån sina resp ansvarsområden. 
 

Kommunledningskontorets kommentarer och synpunkter  
Kommunledningskontoret lämnar nedan en beskrivning av de viktigaste 
ändringsförslaget samt kommentarer och eventuella synpunkter.   
 

Bolagsordning för Västvatten AB 
 

 En ny paragraf 9 föreslås med följande lydelse: 
 
§ 9 Suppleanters inträde  
För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas att ersättare för respektive kommun 
inträder i första hand. I andra hand i den ordning som ledamöternas namn är angivna i 
bolagsstämmans protokoll. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid 
styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. 
 
Kommunledningskontoret anser att det är positivt att inkallelseordning klarläggs. I 
andra meningen bör ledamöter bytas ut mot suppleanter. Möjligen skulle en 
inkallelseordning baserad på t.ex. folkmängd istället kunna fastställas direkt i 
bolagsordningen, dels för att undvika att behöva ha stämmoprotokollet till hands, dels 
för att ledamöterna upptas i stämmoprotokollet endast som anmälningsärende då valet 
redan skett i resp fullmäktige.  
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Ägardirektiv för Västvatten AB 
 
Inga synpunkter 
 

Bolagsordning för Uddevalla vatten AB 
 
§ 4 det bör möjligen övervägas om dagvatten ska tillfogas i ändamålsparagrafen då ett 
sådant förslag finns avseende Västvattens bolagsordning samt i förslag till ägardirektiv 
för Uddevalla vatten. 
 
I § 9 står följande om suppleanters inträde: För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas 
den ordning som ledamöternas namn är angivna i bolagsstämmans protokoll. 
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att den inkallelseordning som 
kommunfullmäktige fastställer för nämnderna och ska gälla Uddevalla vatten.  

 
Ägardirektiv för Uddevalla vatten AB 
 
I avsnitt 1 anser kommunledningskontoret att den valbara punkten i), bolagspolicy ska 
användas. 
 
Punkten j) bör också väljas och formuleras som ”i tillämpliga delar övriga styrdokument 
fastställda av Uddevalla kommun”.  
 
I avsnitt 14 punkten e) är bolagets förslag att tertialrapport ska tas bort. 
Kommunledningskontoret anser att Uddevalla kommun behöver denna för 
koncernrapporten varför tertialrapport inte bör tas bort ur ägardirektivet.  
 

Aktieägaravtal 
 
Under parter kan adressen till respektive bolag utgå då uppgiften kan riskera att göra 
avtalet inaktuellt. Organisationsnummer bör räcka. 

 
Samarbetsavtal (med Bilaga) 
 
Under parter kan adressen till respektive bolag utgå då uppgiften kan riskera att 
inaktualisera avtalet. Organisationsnummer bör räcka. 
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Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Skickas till 
Västvatten AB 
Uddevalla vatten AB 
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Dokumentnamn 
 
Aktieägaravtal för Västvatten AB 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 
 

Godkänd av 
 
Respektive kommun 

Datum 
 
 

Utgåva 
 
 

 
Reviderad 
 
2016-12-05 

 

Ändringen avser: 
 
 

 
 
 

Parter 
 
A. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630, Kaserngården 3 b, 451 81 

Uddevalla nedan kallad ”FVAB”; 
 

B. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648, Kaserngården 3 b, 451 81 
Uddevalla nedan kallad ”MVAB”; 

 
C. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655, Kaserngården 3 b, 451 81 

Uddevalla nedan kallad ”UVAB”; 
 

D. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064, Kaserngården 3 b, 451 81 
Uddevalla nedan kallad ”SVAB”. 

 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var 
för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB, org. nr 556901-
9622, (”Bolaget”).  

 
 
Bakgrund 
 
FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har 
bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal 
kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift 
och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VA-
verksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för 
de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i 
respektive kommun redovisas inom skilda verksamhetsområden för vilka 
separata VA-taxor och ABVA upprättas. I syfte att reglera sina mellanhavanden 
avseende Bolaget har Parterna ingått detta aktieägaravtal, (”Avtalet”).  
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1 Definitioner 
 

1.1 I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om 
de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd 
form: 

 
”ABVA” avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med 
giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av 
kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige 
delegerar uppgiften till; 

 
 ”Avtalet” avser detta aktieägaravtal med bilaga; 
 
 ”Bolaget” avser Västvatten AB; 

 
 ”FVAB” avser Färgelanda Vatten AB; 
 
 ”MVAB” avser Munkedal Vatten AB; 

 
”Samarbetsavtal” avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna, 
Uddevalla Utvecklings AB, Munkedals kommun, Färgelanda kommun, 
Uddevalla kommun och Sotenäs kommun angående drift, underhåll och 
administration av VA-verksamheterna i respektive kommun; 
 

 ”SVAB” avser Sotenäs Vatten AB; 
 
 ”UVAB” avser Uddevalla Vatten AB; 
 

”VA-taxor” avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för 
VA-tjänster.  
 
 

 
 

2 Avtalets syfte 
 
2.1 Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som 

aktieägare i Bolaget. Parterna skall i egenskap av aktieägare utöva sitt 
inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.  

 

 
3 Bolaget och dess verksamhet 
 

3.1 Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande: 
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Ägare Antal aktier Antal procent 
FVAB  175  7 % 
MVAB  275  11 % 
UVAB  1325  53 % 
SVAB  725  29 % 

 
3.2 Transaktioner mellan Bolaget och Parterna skall ske på 

marknadsmässiga villkor. 
 
 

4 Bolagsordning 
 
4.1 Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av bilaga. Skulle 

någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i 
bolagsordningen skall detta Avtal äga företräde.   
 
 

5 Styrelse och styrelsebeslut 

 
5.1 Bolagets styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av sex åtta 

ledamöter och högst 4 3 suppleanter. Kommunfullmäktige i respektive 
kommuner Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och Sotenäs utser två 
styrelseledamöter och högst en suppleant var. Ordföranden i styrelsen 
utses av fullmäktige i Uddevalla kommun. Vice ordföranden utses a 
styrelsen efter principen att cirkulera rollen bland andra 
ägarkommuner än Uddevalla. 
 

 
5.2 Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra 

gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part 
skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.   

 

5.3 Parterna emellan skall jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor 
som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part. 

 
5.4 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid 

styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

 
 

6 Beslut i vissa frågor 
 
6.1 För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i 

nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit 
företrädda vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga 
styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:  
 

6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen; 
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6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets 

aktiekapital;  
 

6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets 
strategi och inriktning; 

 
6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje 

räkenskapsår; 
 

6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär 
åtagande överstigande tio procent av Bolagets 
balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning; 

 
6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett 

kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för 
Bolaget; 

 

6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör; 
 

6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning 
av verksamheten; 

 
6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;   

 
6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning; 

 
6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett 

värde om 1 000 000 kronor; 
 

6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande 
ett värde om 1 000 000 kronor; 

 
6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;  

 
6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget. 

  
 
7 Verkställande direktör 

 

7.1 Bolaget skall ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.  
 
 

8 Firmateckning 
 

8.1 Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en 
styrelseledamot i förening eller av styrelsens ordförande och 

verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid 
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rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande 
förvaltningen.Utgår – regleras av bolagsordningen 

 
 

9 VA-taxa och ABVA 
 

 
9.1 Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa 

som följer den taxekonstruktion som gäller för samtliga ägarbolag 
inom Västvatten. Parterna beslutar, såsom huvudmän för VA-

anläggningarna inom sina respektive kommuner, om justeringar av 
VA-taxan i respektive kommun under förutsättning av respektive 
kommunfullmäktiges delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan 
komma att gälla i de olika kommunerna. 
 

9.2 ABVA skall, med giltighet inom respektive Parts VA-
verksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive 
kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till. 

 
  
10 Nyttjande av Bolagets tillgångar 

 
10.1 Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att 

nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, skall 
teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande skall 
regleras i Samarbetsavtalet.   
 

 
11 Arkivering av handlingar  

 
11.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende 

sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett 

led i Bolagets verksamhet.  
 

 
12 Ny aktieägare 
 

12.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att 
erbjuda tredje man aktier i Bolaget, skall sådan tredje man tillträda 
detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga 

justeringar.  Om inte Parterna kommer överens om annat skall 
aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad 
nyemission. Parterna skall komma överens om hur många aktier 
tillträdande part skall erbjudas och tillträdande parts aktiepost skall 
därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till 
omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet. 
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13 Avtalsbrott 
 

13.1 För det fall att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter 
skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar, 
skall avtalsbrytande Part skall vara skyldig att erbjuda övriga Parter 
sina aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av 
inlösen på grund av avtalsbrott skall förvärvande Part erlägga 
aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande 
Part skall ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av 
avtalsbrottet.  

 
 

14 Avtalstid och Avtalets upphörande  
 
14.1 Avtalet gäller tills vidare. För det fall ingen av Parterna skriftligen 

säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens utgång 
förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande 
uppsägningstid.  

 
14.2 För det fall att Part säger upp Avtalet till upphörande skall 

uppsägande Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i 
Bolaget till aktiernas kvotvärde. 

 
14.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt 

sådant avtal skall FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta 
sina aktier i Bolaget till UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas 
kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.  

 
 
15 Ikraftträdande 

 
15.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och i 

huvudsakliga delar godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, 
Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner. 

 
 
16 Övriga bestämmelser 

 
16.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftligt avfattade och 

undertecknade av Parterna för att vara bindande. 

 
16.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga 

tillämpning på detta Avtal. 
 

17 Tvist 
 

17.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal skall i första hand lösas 

genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 



  2016-12-05 
  7(8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
17.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt 

avgöras av allmän domstol.   
 

_______________ 
 
 
 
Avtalet har behandlats av fullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, 
Uddevalla kommun och Sotenäs kommun och därvid lämnats utan erinran. 

Avtalet har upprättats i fyra exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. 
 
 
 

Färgelanda 2020-1x-    Munkedal 2020-1x- 
     
Färgelanda Vatten AB  Munkedal Vatten AB 
 

 
 
 
______________________  _____________________ 
Ann-Marie Jacobsson  Christer Börjesson 
 
 
 
 
 
______________________  _____________________ 
Peter Höög  Per-Arne Brink 
 
 

 
 
Uddevalla 2020-1x-  Kungshamn 2020-1x- 
 
Uddevalla Vatten AB  Sotenäs Vatten AB 
 
 
 

 
______________________  _____________________ 
Jens Borgland  Roland Mattsson 
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______________________  _____________________ 
Mattias Johansson  Hilbert Eliasson  
 
 
 
______________________ 
Anna-Lena Heydar    
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ÄGARDIREKTIV 
 

för verksamheten i Västvatten AB, nedan kallat bolaget. 

 

Antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2012-06-16, § 135 
Antagen av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun 2012-06-19 § 118 

Antagen av kommunfullmäktige i Munkedals kommun 2012-06-28, § 37 

Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun 2018-02-22, § 2 

 
Bolaget ägs av Uddevalla kommun, Färgelanda kommun, Munkedals kommun 

och Sotenäs kommun, nedan kallade kommunerna. 

 
1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 

 

Bolaget är organ för kommunernas VA-verksamhet och således underordnat 
kommunerna. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsernas uppsikt 

och har att följa dessa av respektive kommuns kommunfullmäktige utfärdade 

direktiv. 

 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom 

 
a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 

c) vid var tid av kommunfullmäktige i Uddevalla fastställd  samhälls-
byggnadsstrategi 

d) aktieägaravtal mellan kommunerna 

e) av fullmäktige och av kommunstyrelse i respektive kommun utfärdade 

särskilda direktiv 
f) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget 

 

2 Kommunens direktivrätt 
 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 

kommunerna gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 
 

3 Samhällsbyggnadsstrategi 

 
Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa den vid var tid gällande 

samhällsbyggnadsstrategin som fastställts av kommunfullmäktige i Uddevalla 

kommun. Den fysiska planering som bolaget deltar i avseende Uddevalla 
kommun skall dokumenteras skriftligen och beredas av Översiktsplanerings-

utskottet inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

4 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 
 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av respektive kommuns kommunstyrelse 

och kommunstyrelserna utövar respektive kommuns styrningsfunktion över 
bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen. 
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Bolaget skall löpande ge kommunstyrelserna den information och tillställa dem 

de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller 
föreskrifter i lag, bolagsordning eller ägardirektiv. Informationen skall lämnas 

genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelserna handlingar och delger 

dem fortlöpande information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande 
informationen skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 

bolagets styrelse. 

 
Kommunstyrelsernas granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet 

omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

 

5 Föremålet för bolagets verksamhet 
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunernas 

anläggningsbolag svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll 
av VA-anläggningar i kommunerna och förvalta de allmänna VA-anläggningarna i 

som ägs av anläggningsbolagen samt att tillhandahålla tjänster, som har 

anknytning till denna verksamhet.  

 
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med 

kommunal kompetens. 

 
6 Syftet med bolagets verksamhet 

 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolagen 
som är huvudmän för VA-anläggningarna kommunerna svara för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i respektive kommun. 

 

7 Bolagets likvidation 
 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla kommunerna i 

relation till deras respektive aktieinnehav i bolaget. 
 

8 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

 
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 

bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-

utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under 

iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommun-

rättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 
över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 

Kommunerna och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser 
båda dessa intressen. 
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9 Kommunövergripande uppgifter 

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

bidra med resurser och kompetens i kommunernas krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 
 

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunernas 

krisledningsarbete skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 
bolagets styrelse. 

 

10 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 

 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-

verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 

lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 
kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 

 

11 Underställningsplikt 

 
Kommunfullmäktige i respektive kommun skall innan beslut fattas av bolaget 

beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
 

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den 

skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelserna. 
 

Respektive kommuns kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt 

avser: 

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

normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 
b) Ändring av bolagsordningen. 

c) Förändring av aktiekapitalet. 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 
e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 

f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 

 

För investeringar gäller följande: 
 

Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande 

bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) skall godkännas av 
respektive kommuns kommunfullmäktige. 

 

12 Budget och verksamhetsplan 
 

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-

åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 

budget skall delges kommunstyrelserna enligt årligen fastställd tidplan. 
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13 Årsstämma och bolagsstämma 

 
Bolaget skall senast under mars månad varje år hålla årsstämma varvid de 

ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv skall 

behandlas. 
 

Till årsstämman och bolagsstämma skall bolagets styrelse kalla kommunernas 

ägarrepresentanter. 
 

14 Informationsskyldighet 

 

Bolaget skall hålla kommunstyrelserna väl informerade om sin verksamhet. 
 

Det åligger bolaget att till kommunstyrelserna snarast översända 

 
a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 

c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 
e) balans- och resultatrapport 

f) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt 

och styrningsfunktion i kommunerna 
 

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunstyrelserna uppgift av 

sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall 

framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

15 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
 

Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de 

regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, 
bolagsordning och dessa ägardirektiv. 

 

16 Styrelsen 
 

Styrelsen skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt 

arbete. Bolaget skall tillställa kommunstyrelserna en kopia av upprättad 

arbetsordning.  
 

17 Suppleanters inträde mm 

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

ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i respektive kommuns 

nämnder tillämpas. 
 

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

han ej ersätter ledamot. 

 
Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. 
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Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 

tystnadsplikt som gäller för ledamot. 
 

18 Instruktion för verkställande direktör 

 
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 

riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande 
direktören. 

 

Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade 

förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget 
förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets 

verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av 

verkställande direktörens kompetens. 
 

I instruktion skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen 

skall anmäla beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i 

styrelseprotokollet. 
 

Bolaget skall tillställa kommunstyrelserna kopia av upprättad instruktion för 

verkställande direktören. 
 

19 Förvaltningsberättelsens innehåll 

 
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunerna 

uppställda mål). 
 

20 Revision 

 
Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av 

det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 

(och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 
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Godkänd av 
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Utgåva 
 
 

 
Reviderad 
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Ändringen avser: 
 
 

 

      
Parter 
 
A. Uddevalla kommun, org nr 212000-1397, Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla 

nedan kallad ”UKN”; 
 

B. Färgelanda kommun, org nr 212000-1421, Allhemsvägen 5, 458 32 Färgelanda 
nedan kallad ”FKN”; 

 
C. Munkedals kommun, org nr 212000-1330, Centrumtorget 5, 455 30 Munkedal 

nedan kallad ”MKN”; 
 

D. Sotenäs kommun, org nr 212000-1322, Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 
nedan kallad ”SKN”; 
 

E. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655, Kanslibacken 9 Kaserngården 3b, 
451 81 Uddevalla nedan kallad ”UVAB”; 
 

F. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630 Kanslibacken 9 Kaserngården 3b, 
451 81 Uddevalla nedan kallad ”FVAB”; 
 

G. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648, Kanslibacken 9 Kaserngården 3b, 
451 81 Uddevalla nedan kallad ”MVAB”; 
 

H. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8062, Kanslibacken 9 Kaserngården 3b,  
451 81 Uddevalla nedan kallad ”SVAB”; 

 
I. Västvatten AB, org nr 556901-9622, Kanslibacken 9 Kaserngården 3b,  

451 81 Uddevalla nedan kallad ”VVAB”. 
 
Parterna ovan benämns även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”; 
 
A-D benämns även tillsammans ”Kommunerna”. 
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E-H benämns även tillsammans ”Ägarbolagen”. 
 
 
Bakgrund 
 
Parterna avser att samverka avseende Kommunernas VA-verksamhet och 
Kommunerna har i anledning av detta bildat Ägarbolagen och det av Ägarbolagen 
helägda bolaget VVAB. VVAB har till uppgift att på Kommunernas och Ägarbolagens 
uppdrag svara för driften av respektive Kommuns allmänna VA-anläggningar. 
Genom detta samarbetsavtal och dess bilaga (”Samarbetsavtalet”), önskar Parterna 

i detalj reglera ansvarsfördelning och befogenheter när det gäller Kommunernas 
VA-verksamheter och härtill hörande frågor i syfte att åstadkomma ett effektivt 
samarbete mellan Parterna. För att reglera samarbetet avseende VA-verksamheten 
har Parterna reglerat sina mellanhavanden i detta Samarbetsavtal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 Övergripande ansvarsfördelning 

 
1.1 VVAB 
 
1.1.1 VVAB skall svara för utveckling, drift, underhåll och administration av 

ekonomi och övriga frågor av respektive Kommuns VA-verksamhet samt 
för projektering ochvid utbyggnad av VA-verksamheten för respektive 
Kommun. VVAB ansvarar för leverans av vatten och omhändertagande av 

spillvatten och dagvatten från fastigheter inom respektive Kommuns 
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verksamhetsområde samt utför tjänster åt eventuella avtalskunder. VVAB 
skall ha ansvar för den löpande driften, och projektering och vid 
utbyggnad av verksamheten i respektive Kommun och skall därvid iaktta 
Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), (”LAV”), eller lag som 
ersatt denna. Den personal som tidigare varit anställd i respektive 
Kommuns VA-avdelning skall istället vara anställd av VVAB och VVAB 
ansvarar därmed för att tillämplig arbetsrättslig lagstiftning följs. 

 
1.1.2 VVAB ansvarar, inom respektive Kommun, för fakturering, enligt för varje 

Kommun fastställd taxa, kravvverksamhet och information med anledning 

härav avseende alla VA-abonnenter som är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp i Kommunernas fastställda verksamhetsområden samt 
därutöver även eventuella avtalskunder. 

 
1.1.3 Byte av vattenmätare enligt lagstadgade intervall för användning hand-

läggs och utförs av VVAB. 
 

1.1.4 VVAB tar fram och överlämnar underlag till respektive kommun för 

utökning eller inskränkning av respektive verksamhetsområde när VVAB 
ser behov av detta uppkommer. 

 
1.2 Kommunerna 
 
1.2.1 Kommunfullmäktige, (”KF”), i respektive Kommun utser styrelsen i VVAB.  

 
1.2.2 KF i respektive Kommun beslutar om VA-taxor, allmänna bestämmelser 

för brukande av allmän VA-anläggning, (ABVA”), samt, på förslag från 
VVAB, omfattning av aktuella verksamhetsområden.  

 
1.2.3 Verksamhetsområde beslutas av respektive Kommuns KF efter bedöm-

ning av aktuellt behov. Aktuellt behov bedöms av respektive kommun på 
objektiva grunder utifrån hälso- och/eller miljöskäl. 

 
1.3 Ägarbolagen 
 
1.3.1 Ägarbolagen utgör ägare och huvudman för respektive Kommuns VA-

anläggning.  
 

1.3.2 Respektive Ägarbolag ansvarar för att de VA-anläggningar som omfattas 
av detta Samarbetsavtal är försäkrade i erforderlig omfattning. 

 
1.3.3 Ägarbolagen har avtal om abonnemang med VA-abonnenterna. 

 
1.3.4 Ägarbolagen beslutar om investeringar i respektive Kommuns VA-anlägg-

ningar. 
 
2 Kostnadsfördelning 
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2.1 Kostnader skall fördelas Parterna emellan i enlighet med bilaga 1. 
 

3 VA-taxor och ABVA 
 

3.1 Samtliga kunder i respektive Kommun skall behandlas enligt likabehand-
lingsprincipen helt i enlighet med fastställd VA-taxa och ABVA. 

 
3.2 VA-abonnenter inom fastställt verksamhetsområde i respektive Kommun, 

samt avtalskunder, skall ha abonnemang med respektive Ägarbolag. 
Ägarbolagen äger rätt att, enligt LAV, av abonnenterna ta ut avgifter som 

motsvarar vid varje tidpunkt gällande VA-taxa i respektive kommun. 
 
3.3 VVAB upprättar kontinuerligt förslag till gemensam struktur för VA-taxor 

och ABVA samt lämpliga förslag till avgiftsnivåer så att full kostnadstäck-
ning uppnås. Samtliga ändringar av taxekonstruktionen utformas så att 
de följer LAV samt rekommendationer från branchorganisationen. 

 
3.4 Respektive Ägarbolag beslutar om avgifter enligt beräkningsgrunder för 

den av respektive KF beslutade VA-taxan. VA-taxan skall fastställas så att 
verksamheten blir självbärande för respektive Ägarbolag. VA-taxor och 
ABVA beslutas av KF i respektive Kommun. Ändringar av VA-taxan 
beslutas av respektive Ägarbolag enligt de bestämmelser som respektive 
KF har antagit och enligt följer de principer som anges i 24-28 §§ i LAV 
eller sådan författning som kan komma att ersätta densamma. 

 
3.5 VA-taxorna och avgifterna för kommunala VA-tjänster skall täcka för VA-

verksamheten nödvändiga kostnader. Dessa två pkt ingån i 3.3 
 
4 Fysisk planering 
 
4.1 VVAB skall utarbeta och vidmakthålla medverka till att ta fram en VA-plan 

för respektive Kommun och Parterna är överens om att VVAB skall delta i 

Kommunernas samhällsplanering i den mån sådan planering omfattar 
frågor rörande VA-verksamheten. 

 
 Respektive Kommun ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen 

inom sitt verksamhetsområde. VVAB skall förse respektive Kommun med 
underlag för vatten- och avloppsplaneringen. Då utbyggnaden av VA 
oftast utgör en stor del av exploateringskostnaden är Parterna överens 
om att VVAB skall lämna sina synpunkter avseende exploateringen i ett 

tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen. Upprättandet av detaljplaner görs 
av respektive Kommun. 

 
4.2 Parterna är överens om att det är av största vikt att samarbetet mellan 

Kommunerna och VVAB fungerar på ett bra sätt vad gäller samhälls-
byggandet och att det åligger både VVAB och Kommunerna att verka för 
ett fungerande samarbete. Representanter från såväl VVAB som 
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Kommunerna skall regelbundet träffas för att diskutera aktuella ut-
byggnadsprojekt och andra frågor där parternas verksamheter berörs. 

 
4.3 Kommunerna svarar för kostnader och tjänster som inte är hänförliga till 

VA-verksamheten. 
 
4.4 VVAB skall ansvara för erforderlig projektering inom Kommunernas VA-

verksamhetsområden. Projekteringen skall ske i samband med respektive 
Kommuns projektering av markanläggningar. 

 

4.5 En gemensam teknisk standard för VA-anläggningar och ledningar ska 
eftersträvas och utarbetas av VVAB. 

 
5 Kartverk 
 
5.1 Kommunerna skall till övriga Parter tillhandahålla primär- och grundkartor 

enligt särskilda avtal. Kommunerna anvisar vid behov erforderliga fix-
punkter, koordinatbestämda i höjd- och planläge. VVAB ansvarar för att 

uppdatera de ledningskartor som finns tillgängliga hos respektive 
Kommun. Respektive Kommun ansvarar för att kartor som visar 
respektive Kommuns verksamhetsområde finns tillgängliga. 

 
6 Ledningsförläggning, grävningstillstånd, bygglov mm 
 
6.1 VVAB skall, innan grävarbeten påbörjas, ansöka om tillstånd för grävning 

inom berörd Kommun. Kommunerna fattar beslut om tillstånd för 
grävning och ansvarar, efter samråd med VVAB, för den detaljerade 
placeringen av ledningarna i gatumark. Efter att arbetet är avslutat skall 
återställning ske på VVAB’s bekostnad. Arbeten på Kommunernas mark 
skall utföras enligt respektive Kommuns gällande bestämmelser. 

6.2 
Ägarbolagen har rätt att ha sina anläggningar med tillbehör kostnadsfritt 

inom kommunernas fastigheter utan att avtal tecknas i enlighet med 
punkt 9.4 sista meningen. Om kommunerna säljer fastighet eller del av 
fastighet där VA-anläggningar berörs måste rättighet för ägarbolagens 
anläggningar säkras, till exempel genom servitut eller ledningsrätt, innan 
köpet genomförs. 

 
6.3 VVAB är remissinstans för grävningstillstånd från andra ledningsägare. 
 

6.4 VVAB skall beredas möjlighet att granska sådana inkomna ansökningar 
om bygglov som avser fastigheter som är belägna inom, eller planeras att 
ingå i, respektive Kommuns verksamhetsområde för VA. 

 
6.5 Höjdjusteringar av VVAB’s betäckningar i gata/väg pga beläggnings-

arbeten skall regleras i särskilt avtal. 
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6.6 Omhändertagandet av dagvatten skall följa vattenskyddsföreskrifter och 
Kommunernas dagvattenpolicy/riktlinjer för dagvatten. Avgifter och 
ansvar är i övrigt reglerat i 13 § LAV. 

 
7 Upphandling 
 
7.1 Vid kommunala upphandlingar av anläggningsentreprenader kan VVAB av 

Kommunerna erbjudas att ingå med erforderlig VA-anläggning. I sådant 
fall upprättas förfrågningsunderlag i samråd mellan VVAB och aktuell 
Kommun. Förfrågningsunderlaget uppdelas i olika positioner så att 

kostnadsfördelningen är klar i anbudet. Om inte detta är möjligt skall 
principer för uppdelning av kostnader klarläggas innan upphandling 
verkställs. Upphandlande part kan ges fullmakt för upphandling, för att 
sluta entreprenadavtal samt att vara beställare gentemot entreprenören. 
Vid tvist med konsult eller entreprenör svarar var och en för sin del enligt 
byggherreansvaret och/eller skadestånd på grund av upphandlingen. 

 
7.2 Kommunerna erbjuder VVAB att deltaga i tillämpliga upphandlingar av 

varor och tjänster genom kommunernas inköpsorganisationer. 
 
8 Exploatering 

 
8.1 Avtal med privat byggherre eller privat bolag 
 
8.1.1 Vid exploatering ansvarar respektive Kommun för att upprätta erforderligt 

exploateringsavtal med motpart. VVAB förbinder sig att medverka vid 
upprättandet av exploateringsavtal under förutsättning att aktuellt 
område ligger inom planerat eller beslutat VA-verksamhetsområde. Väljer 
VVAB att ingå i en samordnad entreprenad träffar VVAB och entreprenör-
en ett särskilt tilläggsavtal. 

 
8.1.2 Om exploatören anlägger det lokala ledningsnätet skall Kommunen tillse 

att detta uppfyller standard så att anläggningen efter godkänd slutbesikt-
ning kan anslutas till den allmänna anläggningen, där berört Ägarbolag är 
huvudman. 

 
8.2 Exploatering med Kommun som byggherre 
 
8.2.1 När en Kommun är byggherre för allmänna anläggningar görs om möjligt 

upphandling och genomförande av anläggningsarbetena enligt punkt 7. 

VVAB åtar sig att löpande kontrollera VA-utbyggnaden och deltar i bygg-
möten. Efter godkänd slutbesiktning övergår ägandet av VA-anläggningen 
till respektive Ägarbolag och drifts- och underhållsansvaret för VA-an-
läggningen till VVAB. Eventuella brister i anläggningen som upptäcks 
inom garantitiden rapporteras till berört Ägarbolag och entreprenör. 

 
8.2.2 VVAB betalar kostnaderna för VA-anläggningarna endera genom att 

entreprenören delar upp fakturorna på respektive entreprenad eller 
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genom att Kommunen vidarefakturerar entreprenörens fakturor. Över-
enskommelse om tillvägagångssätt sker i respektive projekt. Vid om-
fattande VA-arbeten skall i första hand uppdelade fakturor väljas. Efter 
det att Ägarbolaget har övertagit VA-anläggningarna, betalt VVAB för 
nedlagda kostnader och förmedlat förbindelsepunkt till fastighetsägarna, 
fakturerar VVAB för Ägarbolagets räkning anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter till fastighetsägarna. 

 
8.2.3 Vid exploatering av kommunägd fastighet gäller att avgifter debiteras 

först när Kommunen sålt fastigheten eller avstyckade delar av fastig-

heten. Om försäljning inte skett inom ett år från godkänd slutbesiktning 
har respektive Ägarbolag rätt att få betalt av Kommun för anläggnings-
avgift enligt gällande taxa. När byggnation kommer till stånd skall Ägar-
bolaget fakturera den nye fastighetsägaren ev tilläggsavgift för byggnads-
yta alternativt avgift för mätarstorlek. För att undvika eftersläpning med 
betalning av anläggningsavgifter skall Kommun och VVAB verka för att 
ändamålsenlig etappindelning görs. 

 

9 Nödsituationer 
 
9.1 Kommunerna har, enligt gällande lagstiftning, det övergripande ansvaret 

för ledning i kris- och beredskapssituationer och det är respektive 
Kommun som avgör när speciell krisledningsgrupp skall inkallas. 

 
9.2 VVAB skall fortlöpande utbyta gällande beredskapslistor för väghållning 

och VA med respektive Kommun. Kommunerna skall tillse att beredskaps-
listor för andra ledningsägare, avseende exempelvis eldistribution och 
telefoni, finns tillgängliga för VVAB. 

 
9.3 VVAB skall utse en särskild beredskapsansvarig för respektive Kommun 

som har ansvar för planering för nödsituationer. För det fall att det upp-
kommer allvarliga störningar i VVAB’s verksamhet skall VVAB rapportera 

detta till utsedd tjänsteman. VVAB skall i händelse av störning vidtaga 
lämpliga åtgärder så att störningen begränsas. Sådana åtgärder bör 
bestämmas i samråd med berört Ägarbolag. Nödvändig information till 
abonnenter handläggs av VVAB i samråd med berört Ägarbolag. VVAB 
skall upprätta säkerhetsplanering som bla omfattar: 

 
o Fortlöpande och aktiv riskhantering med systematiska risk- och 

sårbarhetsanalyser 

o Planering och genomförande av förebyggande åtgärder i form av 
säkerhetsprogram, innehållande konkreta instruktioner och 
standarder för säkerhetsarbetet med en väl avvägd riskfinansiering, 
där försäkringar ingår som en viktig del 

o Fortlöpande utbildning och information i säkerhetsfrågor. 
 

9.4 Då kostnader avseende vatten för brandsläckning inte ingår i de tjänster 

som abonnenterna enligt LAV skall betala kommer kostnaden för vatten 
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för brandsläckning normalt bekostas av skattemedel. Kostnaden för detta 
kvittas jämnt mot rätten att få ha anläggningar kostnadsfritt i och på 
kommunernas mark. 

 
10 Externa resurser 

 
10.1 VVAB äger rätt att vid hög arbetsbelastning eller när egen kompetens 

saknas, anlita externa resurser för utförande av olika drift-, underhålls- 
och anläggningsuppgifter. 

 

10.2 Om resurser finns kan VVAB, efter önskemål från Kommun eller Ägar-
bolag utföra tilläggstjänster som inte ingår i driften av VA- 
anläggningarna. För sådana tilläggstjänster skall ersättning utgå efter 
överenskommelse. 

 
11 Förändringar av Samarbetsavtalet 

 
11.1 Parterna kan ömsesidigt föreslå förändringar i detta Samarbetsavtal. 

Ändringarna skall vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att 
vara gällande. 

 
 
12 Avtalet 

 
12.1 Detta Samarbetsavtal har upprättats i fem fyra exemplar, varav 

Kommunerna och VVAB tagit var sitt exemplar. har var sitt ex Parterna 
har tagit var sitt. 

 
12.2 Samarbetsavtalet gäller från och med att det undertecknats av samtliga 

Parter och gäller för en period om fem (5) år. Har Samarbetsavtalet inte 
skriftligen sagts upp till upphörande av Part senast 24 månader före av-
talstidens utgång, förlängs Samarbetsavtalet därefter med motsvarande 

uppsägningstid. 
 
12.3 Till avtalet hör bilaga 1. 
 
13 Tvist 
 
13.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal skall i första hand lösas genom 

att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 

 
13.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt av-

göras av allmän domstol. 
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Detta Samarbetsavtal har upprättats i nio (9) original varav Parterna har tagit var 
sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
Uddevalla Vatten AB Uddevalla kommun 

 
 
 
_________________________ _________________________ 
Jens Borgland Christer Hasslebäck 
 
 
 

 
Färgelanda Vatten AB Färgelanda kommun 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ann-Marie Jakobsson Tobias Bernhardsson Kenneth Carlsson 
 
 
 
 
Munkedal Vatten AB Munkedals kommun 
 
 

 
_________________________ _________________________ 
Christer Börjesson Jan Hognert 
 
 
 
 
Sotenäs Vatten AB Sotenäs kommun 

 
 
 
_________________________ _________________________ 
Roland Mattsson Mats Abrahamsson 
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ÄGARDIREKTIV (Uddevalla kommun – Uddevalla Vatten AB) 
 

för verksamheten i Uddevalla Vatten AB, nedan kallat bolaget, antagna av 

kommunfullmäktige i Uddevalla kommunn, nedan kallat kommunen den 16:e 

juni 2012, § 135. 
 

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 

 

Bolaget är organ för kommunens VA-verksamhet och således underordnat 
Uddevalla kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens 

uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med 

stöd av delegation utfärdade direktiv. 
 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom 
 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 

c) den vid var tid av kommunfullmäktige fastställda samhällsbyggnads-
strategin 

d) i tillämpliga delar gällande bolagspolicy för Uddevalla kommun 

e) i tillämpliga delar gällande styrprinciper för Uddevalla kommun 
f) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda 

direktiv  

g) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
h) förekommande avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intresse-

bolag 

 

2 Kommunens direktivrätt 
 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 

kommunen utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i 
aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

 

3 Kommunens samhällsbyggnadsstrategi 

 
Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa den vid var tid gällande 

samhällsbyggnadsstrategi som fastställts av kommunfullmäktige. 

 
4 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 

 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommun-
styrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som 

följer av kommunallagen samt i de avseenden som anges i kommunstyrelse-

reglementet och kommunens bolagspolicy. 

 
Bolaget skall löpande ge kommunstyrelsen den information och tillställa dem de 

handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i 

lag, bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för 
Uddevalla kommun. Informationen skall lämnas genom att bolaget löpande 

tillställer kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och 
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omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd 

mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse. 
 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 

ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 
 

5 Föremålet för bolagets verksamhet 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i Uddevalla kommun samt att tillhandahålla tjänster, som har an-

knytning denna verksamhet. 

 
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med 

kommunal kompetens. 

 
6 Syftet med bolagets verksamhet 

 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolag som 

är huvudmän för VA-anläggningarna i Munkedal och Färgelanda kommuner svara 
för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. 

 

7 Bolagets likvidation 
 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun. 

 
8 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

 

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 

bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-
utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommun-

rättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 

optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 
kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 

Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda 

dessa intressen. 
 

9 Kommunövergripande uppgifter 

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

bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 
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Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens 

krisledningsarbete skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och 
bolagets styrelse. 

 

10 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 
 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-

verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 
lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 

kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 

 

11 Underställningsplikt 
 

Kommunfullmäktige skall innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta 

ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den 

skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen. 

 
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser: 

 

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 

b) Ändring av bolagsordningen. 
c) Förändring av aktiekapitalet. 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 

e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 

f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 
 

För investeringar gäller följande: 

 
Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande 

bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) skall godkännas av 

kommunfullmäktige. 
 

12 Budget och verksamhetsplan 

 

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-
åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 

budget skall delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan. 

 
Bolaget skall löpande delge kommunen tertialrapport innefattande balans- och 

resultatrapport samt controllerrapport avseende bolagets ekonomiska resultat 

och ställning. 
 

13 Årsstämma och bolagsstämma 

 

Bolaget skall senast under mars månad varje år hålla årsstämma varvid de 
ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv skall 

behandlas. 
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Till årsstämman och bolagsstämma skall bolagets styrelse kalla kommunens 
ägarrepresentant. 

 

14 Informationsskyldight 
 

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 

 
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända 

 

a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 

e) tertialrapport inkl balans-, resultat- och controllerrapport 
f) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt 

och styrningsfunktion i kommunen 

 

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant 
slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 

uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall 

framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 

15 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

 
Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de 

regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, 

bolagsordning och dessa ägardirektiv. 

 
16 Kommungemensam policy 

 

Bolaget skall, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, i tillämpliga delar, 
följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommun-

fullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen skall tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan 

beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera 

policy i bolagets verksamhet. Bolaget skall till kommunstyrelsen återredovisa hur 

implementering av policy har genomförts. 
 

17 Styrelsen 

 
Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Styrelsen 

skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. 

Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen en kopia av upprättad arbetsordning. 
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18 Suppleanters inträde mm 

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

ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens 

nämnder tillämpas. 
 

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

han ej ersätter ledamot. 
 

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. 

 

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 
tystnadsplikt som gäller för ledamot. 

 

19 Instruktion för verkställande direktör 
 

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 

riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande 
direktören. 

 

Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade 
förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget 

förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets 

verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av 
verkställande direktörens kompetens. 

 

I instruktion skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen 

skall anmäla beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i 
styrelseprotokollet. 

 

Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen kopia av upprättad instruktion för 
verkställande direktören. 

 

20 Förvaltningsberättelsens innehåll 
 

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 

bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen 
uppställda mål). 

 

21 Revision 
 

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av 

det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 

(och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 



  Bilaga  
  
Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2018-03-21 Sida 1 av 5  
Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2017-11-08 
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2017-10-26 
Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2017-11-22 
Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2017-11-09 

 

VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 

BOLAGSORDNING FÖR VÄSTVATTEN AB 
 

 

§ 1 Firma 

 
Bolagets firma är Västvatten AB 

 

§ 2 Säte 
 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland 

 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och 

ekonomi samt drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig 

verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor. 

 
Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är 

huvudmän för VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla 

kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunerna. 

 

Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun 
enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-

anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och 

ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. 

 
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller 

upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 

egendom. 
 

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

kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. 
 

Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i 

förhållande till deras aktieinnehav i bolaget. 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal 
kommun, Sotenäs kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning 

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

större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 
 

§ 7 Aktieantal 

 
I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

 
Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och högst fyra suppleanter 

 

Av styrelseledamöterna utser respektive kommun Färgelanda, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla två ledamöter och en suppleant. Ledamöter och 

suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att 

val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer 

efter val till kommunfullmäktige. 
 

Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Övrig 

konstituering sker inom styrelsen. 
 

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens 

inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall inte ha rösträtt 
utan endast yttranderätt. 

 

§ 9 Revisorer 

 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med 

minst en suppleant. 
 

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

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfull-

mäktige i Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga 
ägarkommuner. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 

tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 

 
§ 12 Ärende på ordinarie årsstämma 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 

8. Beslut om 

a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen; 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 

 revisorerna med suppleanter 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 
11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, 

ordförande samt ledmannarevisorer; 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 

§ 13 Räkenskapsår 

 
Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår. 
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§ 14 Firmateckning 
 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga 
annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 15 Hembud 
 

Hembudsskyldighet 

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

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye 
ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets 

styrelse. Han/hon skall också visa på vilket sätt han/hon har fått äganderätt till 

aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen 

framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från 

anmälan hos styrelsen om övergången. 
 

Företräde mellan flera lösningsberättigade 

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus. 

 

Lösenbelopp och betalning 
 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt. 

 

Tvist 
 

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

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
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§ 16 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun 
och Uddevalla kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

 

§ 17 Ändring av bolagsordning 
 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommuner godkänt ändringen. 



Bilaga 1 

Sida 1 av 3 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

 

 
Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader 

 
Ägarbolagen är VA huvudmän och äger de av kommunerna överlåtna 
anläggningstillgångarna. 
 
Driftbolaget (Västvatten AB) innehåller all personal, fordon, maskiner, utrustning, 
personalbyggnader, inventarier mm som överlåtits av kommunerna. 
 
Västvatten AB Driftbolaget har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till 
ägarbolagen med överenskomna intervall. 
 
Intäkter 
Typ Fördelning Anmärkning 

Brukningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Anläggningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Kommunspecifika intäkter 
såsom hyror, arrenden mm 

Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Icke kommunspecifika 
intäkter såsom försäljning av 
tjänster mm 

Bokförs på FMSU Vatten 
Driftbolaget 

Fördelas till ägarbolag med 
omsättning som 
fördelningsgrund 

 
 
Kostnader 
Kostnader som bokförs på FMSU Vatten driftbolaget skall fördelas på kommunerna som är 
kostnadsbärare med lämplig fördelningsnyckel. FMSU Vatten Driftbolaget har särskilda 
kostnadskonton för varje ägarbolag. Saldot internfaktureras ägarbolagen med 
överenskommet intervall. 
 
Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm bokförs på 
respektive avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas 
via timkostnaden. Kostnad för restid fördelas ej genom tidskrivning utan genom 
fördelningsnyckeln. 
 
Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på respektive fordon eller 
maskin och ingår i timkostnaden. 
 
Ev. differenser som uppstår vid bokslut regleras genom korrigering av budgeterad 
timkostnad. 
 
Fördelningsnycklar 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

Omsättning  Ägarbolagets del av den budgeterade totala omsättningen av 
brukningsintäkten för Västvatten AB  

 
Ägarandel  Ägarbolagets del av Västvatten driftbolaget. 
 
Befolkningsunderlag Kommunens totala befolkning i relation till total befolkning i FMSU 

Vatten 
 
 
Tabell: Fördelningsnyckel kostnader 

Typ Fördelning Anmärkning 
Kostnader för drift- och 
underhåll 

Bokförs på resp. ägarbolag efter 
redovisad tid och á-pris 

Tidsskrivning obligatoriskt för 
all personal 

Icke Kommunspecifika 
investeringsprojekt 

Bokförs på Västvatten 
driftbolaget. 
Årskostnad fördelas på 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för investeringen 
lämplig nyckel. 

FMSU Vatten driftbolaget har 
eget anläggningsregister. 

Utredning/projektering 
av projekt 

Bokförs på projekt, fördelas till 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för projekt lämplig 
nyckel. 

Tidsskrivning obligatorisk för 
all personal. 
Övriga kostnader fördelas med 
nyckel. 

Övergripande 
utredningar 

Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Den del som ska bekostas av 
VA kollektivet, övriga 
kostnader bekostas av 
respektive kommuns 
skattekollektiv. 

Kostnader för kundtjänst Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Tidsskrivning vid direkta 
arbeten, ex budgetering 
specifik kommun. 

Datakostnader Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Specifika kostnader för ex 
utredn/proj bokförs på 
avdelning och fördelas som 
projekt kostnad. 

Kostnader för 
företagsledning & 
förvaltning 

Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 
ägarbolagen med ägarandel 
som fördelningsnyckel. 

 

Kostnader för tvingande 
medlemskap odyl 

Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 
ägarbolagen med 

Kostnader som enbart berör 
några kommuner, fördelning 
utifrån nytta med deltagande 
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befolkningsunderlag, ägarandel, 
omsättning alt verklig fördelning 
som fördelningsnyckel. 

ex vattenvårdsföreningar. 

Kostnader för expertis Bokförs på de ägarbolagen som 
är kostnadsdrivande. 
Gemensamma kostnader 
bokförs på Västvatten 
driftbolaget och fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Ex jurister, advokater, 
konsulter 

Kostnader för 
övergripande 
administration 

Bokförs på FMSU Vatten 
driftbolaget fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Ex löneadministration, 
posthantering, information etc. 

OH kostnader Fördelas på både drift och 
investeringar. 
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Dokumentnamn 
 
Ägardirektiv för Västvatten AB 
 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 

Godkänd av 
 
Respektive kommun 

Datum 
 
2020- 

 

Utgåva 

 
Reviderad 
 
 
 

Ändringen avser: 
 
 

 

 
ÄGARDIREKTIV 

 

för verksamheten i Västvatten AB, nedan kallat bolaget. 

 
Bolaget ägs av Uddevalla kommun, Färgelanda kommun, Munkedals kommun 

och Sotenäs kommun, nedan kallade kommunerna. 

 

1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 
 

Bolaget är organ för kommunernas VA-verksamhet och således underordnat 

kommunerna. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsernas uppsikt 
och har att följa dessa av respektive kommuns kommunfullmäktige utfärdade 

direktiv. 

 
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom 

 

a) gällande bolagsordning 
b) gällande ägardirektiv 

c) vid var tid av kommunfullmäktige i Uddevalla fastställd samhällsbyggnads-

strategi 
d) aktieägaravtal mellan kommunerna 

e) samarbetsavtal mellan kommunerna 

f) av fullmäktige och av kommunstyrelse i respektive kommun utfärdade 
särskilda direktiv 

g) förekommande avtal mellan kommunerna och bolaget 
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h) ägarsamråd som vanligen hålls en gång per kalenderår 
 

2 Kommunens direktivrätt 

 
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 

kommunerna gemensamt utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande 

bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

 
3 Samhällsbyggnadsstrategi 

 

Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa den vid var tid gällande 
samhällsbyggnadsstrategin som fastställts av kommunfullmäktige i respektive 

Uddevalla kommun. Den fysiska planering som bolaget deltar i avseende 

Uddevalla kommun skall dokumenteras skriftligen och beredas av 
Översiktsplaneringsutskottet inför beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

 

4 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 
 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av respektive kommuns kommunstyrelse 

och kommunstyrelserna utövar respektive kommuns styrningsfunktion över 
bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen.Utgår gäller enl lag 

 

Bolaget skall löpande ge kommunstyrelserna den information och tillställa dem 
de handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller 

föreskrifter i lag, bolagsordning eller ägardirektiv. Informationen skall lämnas 

genom att bolaget löpande tillställer kommunstyrelserna handlingar och delger 

dem fortlöpande information. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande 
informationen skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 

bolagets styrelse. 

 
Kommunstyrelsernas granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet 

omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. Utgår 

gälller enl lag 
 

5 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av kommunernas 
anläggningsbolag svara för administration och ekonomi samt utveckling, drift och 
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underhåll av VA-anläggningar i kommunerna och förvalta de allmänna VA-
anläggningarna i som ägs av anläggningsbolagen samt att tillhandahålla tjänster, 

som har anknytning till denna verksamhet.  

 
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med 

kommunal kompetens.utgår gäller enl lag 

 

6 Syftet med bolagets verksamhet 
 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolagen 

som är huvudmän för VA-anläggningarna kommunerna svara för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i respektive kommun. 

 

7 Bolagets likvidation 
 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla kommunerna i 

relation till deras respektive aktieinnehav i bolaget. 

 
8 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

 

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 
bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-

utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under 

iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommun-

rättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 
optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 

Kommunerna och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser 
båda dessa intressen. 

 

9 Kommunövergripande uppgifter 
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Bolaget skall såsom en del av den kommunala organisationen aktivt delta i och 
bidra med resurser och kompetens i kommunernas krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 

 
Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunernas 

krisledningsarbete skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelserna och 

bolagets styrelse. 

 
10 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 

 

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-
verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 

lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 

kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 
 

11 Underställningsplikt 

 

Kommunfullmäktige i respektive kommun skall innan beslut fattas av bolaget 
beredas möjlighet att ta ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 

 
Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den 

skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelserna. 

 
Respektive kommuns kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt 

avser: 

 

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 

b) Ändring av bolagsordningen. 
c) Förändring av aktiekapitalet. 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 

e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 
f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 

 

För investeringar gäller följande: 

 



Sida 5 av 7 

 
 

 

 
 

 

 
 
Antagen vid Västvatten AB:s extra bolagsstämma 2018-03-21   
Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2012-06-16, § 135 
Antagen av Munkedals kommunfullmäktige 2012-06-28, § 37 
Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2012-06-19, § 118 
Antagen av Sotenäs kommunfullmäktige 2018-02-22, § 2 

 

Västvatten AB 
Org nr: 556901-9622 

 

Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande 
bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) skall godkännas av 

respektive kommuns kommunfullmäktige. 

 
12 Budget och verksamhetsplan 

 

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-

åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 
budget skall delges kommunstyrelserna enligt årligen fastställd tidplan. 

 

 
13 Årsstämma och bolagsstämma 

 

Bolaget skall senast under maj månad, varje år hålla årsstämma varvid de 
ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv skall 

behandlas. 

 

Till årsstämman och bolagsstämma skall bolagets styrelse kalla kommunernas 
ägarrepresentanter. 

 

14 Informationsskyldighet 
 

Bolaget skall hålla kommunstyrelserna väl informerade om sin verksamhet. 

 
Det åligger bolaget att till kommunstyrelserna snarast översända 

 

a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 

e) balans- och resultatrapport 
f) styrelsens arbetsordning efter förändring 

g) VD-instruktion efter förändring 

h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsernas tillsynsplikt 
och styrningsfunktion i kommunerna 

 

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunstyrelserna uppgift av 

sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
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uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall 
framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 

15 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
 

Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de 

regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, 

bolagsordning och dessa ägardirektiv.utgår gäller enl lag 
 

16 Styrelsen 

 
Styrelsen skall årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt 

arbete. Bolaget skall tillställa kommunstyrelserna en kopia av upprättad 

arbetsordning.flyttad till pkt 14  
 

17 Suppleanters inträde mm 

 

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordningen. Finns 
ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i respektive kommuns 

nämnder tillämpas.  

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

han hen ej ersätter ledamot. Flyttat till Bolagsordning 

 
Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde.Gäller enl lag 

 

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 

tystnadsplikt som gäller för ledamot. Gäller enl lag 
 

18 Instruktion för verkställande direktör 

 
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 

riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande 
direktören. 

 

Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade 

förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget 
förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets 
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verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av 
verkställande direktörens kompetens. 

 

I instruktion skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen 
skall anmäla beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i 

styrelseprotokollet. 

 

Bolaget skall tillställa kommunstyrelserna kopia av upprättad instruktion för 
verkställande direktören. . Flyttas till pkt 14 

 

19 Förvaltningsberättelsens innehåll 
 

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunerna 

uppställda mål). 

 

20 Revision 
 

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av 

det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 

(och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 
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AKTIEÄGARAVTAL 

 

Parter 

 

A. Färgelanda Vatten AB, org nr 556901-9630, Kanslibacken 9, 451 81 

Uddevalla nedan kallad ”FVAB”; 

 

B. Munkedal Vatten AB, org nr 556901-9648, Kanslibacken 9, 451 81 

Uddevalla nedan kallad ”MVAB”; 

 

C. Uddevalla Vatten AB, org nr 556901-9655, Kanslibacken 9, 451 81 

Uddevalla nedan kallad ”UVAB”; 

 

D. Sotenäs Vatten AB, org nr 559084-8064, Kanslibacken 9, 451 81 

Uddevalla nedan kallad ”SVAB”. 

 

FVAB, MVAB, UVAB och SVAB kallas nedan även gemensamt Parterna och var 

för sig Part. Parterna äger samtliga aktier i Västvatten AB, org. nr 556901-

9622, (”Bolaget”).  

 

 

Bakgrund 

 

FVAB, MVAB, UVAB och SVAB är kommunalt ägda bolag som tillsammans har 

bildat Bolaget som ett led i Parternas och Färgelanda kommuns, Munkedal 

kommuns, Uddevalla kommuns och Sotenäs kommuns samverkan avseende drift 

och underhåll av allmänna vattenanläggningar och administration av VA-

verksamheten i respektive kommun. Parterna är dock fortfarande huvudmän för 

de allmänna VA-anläggningarna i respektive kommun. VA-verksamheten i 

respektive kommun redovisas inom skilda verksamhetsområden för vilka 

separata VA-taxor och ABVA upprättas. I syfte att reglera sina mellanhavanden 

avseende Bolaget har Parterna ingått detta aktieägaravtal, (”Avtalet”).  

 

 

1 Definitioner 

 

1.1 I detta Avtal skall nedanstående uttryck ha följande innebörd oaktat om 

de förekommer i plural eller singular, bestämd form eller obestämd 

form: 

 

”ABVA” avser allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, som, med 

giltighet inom respektive Parts VA-verksamhetsområde, fastställs av 

kommunfullmäktige i respektive kommun eller den nämnd fullmäktige 

delegerar uppgiften till; 

 

 ”Avtalet” avser detta aktieägaravtal med bilaga; 

 

 ”Bolaget” avser Västvatten AB; 

 

 ”FVAB” avser Färgelanda Vatten AB; 

 

 ”MVAB” avser Munkedal Vatten AB; 
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”Samarbetsavtal” avser det avtal som träffas mellan Bolaget, Parterna, 

Uddevalla Utvecklings AB, Munkedals kommun, Färgelanda kommun, 

Uddevalla kommun och Sotenäs kommun angående drift, underhåll och 

administration av VA-verksamheterna i respektive kommun; 

 

 ”SVAB” avser Sotenäs Vatten AB; 

 

 ”UVAB” avser Uddevalla Vatten AB; 

 

”VA-taxor” avser vid var tid av respektive kommun fastställda taxor för 

VA-tjänster.  

 

 

 

 

2 Avtalets syfte 

 

2.1 Avtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter som 

aktieägare i Bolaget. Parterna skall i egenskap av aktieägare utöva sitt 

inflytande över Bolaget inom ramen för vad som stadgas i detta Avtal.  

 

 

3 Bolaget och dess verksamhet 

 

3.1 Vid ikraftträdande av detta Avtal ägs aktierna i Bolaget enligt följande: 

 

Ägare Antal aktier Antal procent 

FVAB  175  7 % 

MVAB  275  11 % 

UVAB  1325  53 % 

SVAB  725  29 % 

 

3.2 Transaktioner mellan Bolaget och Parterna skall ske på 

marknadsmässiga villkor. 

 

 

4 Bolagsordning 

 

4.1 Bolaget skall ha den bolagsordning som framgår av bilaga. Skulle 

någon bestämmelse i detta Avtal strida mot någon bestämmelse i 

bolagsordningen skall detta Avtal äga företräde.   

 

 

5 Styrelse och styrelsebeslut 

 

5.1 Bolagets styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av sex ledamöter 

och 3 suppleanter. Kommunfullmäktige i respektive kommuner 

Färgelanda, Munkedal, Uddevalla och Sotenäs utser två 

styrelseledamöter och en suppleant var. Ordföranden i styrelsen utses 

av fullmäktige i Uddevalla kommun. 

 

5.2 Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda minst fyra 

gånger om året samt därutöver senast fyra veckor efter det att Part 

skriftligen framställt begäran därom till styrelsens ordförande.   

 

5.3 Parterna emellan skall jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor 

som rör förhållanden mellan Bolaget och en Part. 
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5.4 Med undantag för vad som anges nedan i punkt 6, fattas beslut vid 

styrelsesammanträden med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. 

 

 

6 Beslut i vissa frågor 

 

6.1 För giltigt beslut vid styrelsemöte eller på bolagsstämma krävs i 

nedanstående frågor att samtliga styrelseledamöter/Parter varit 

företrädda vid styrelsemöte/bolagsstämma och att samtliga 

styrelseledamöter/Parter röstat för beslutet:  

 

6.1.1 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra bolagsordningen; 

 

6.1.2 Beslut om förslag till bolagsstämma att ändra Bolagets 

aktiekapital;  

 

6.1.3 Beslut om förslag till bolagsstämma om ändring av Bolagets 

strategi och inriktning; 

 

6.1.4 Fastställande av Bolagets budget och affärsplan för varje 

räkenskapsår; 

 

6.1.5 Beslut om investering till belopp som för Bolaget innebär 

åtagande överstigande tio procent av Bolagets 

balansomslutning enligt senaste fastställda balansräkning; 

 

6.1.6 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett 

kontraktsvärdet, är av strategisk eller principiell betydelse för 

Bolaget; 

 

6.1.7 Tillsättande och entledigande av verkställande direktör; 

 

6.1.8 Ändring av Bolagets huvudsakliga verksamhet eller nedläggning 

av verksamheten; 

 

6.1.9 Ändring av Bolagets aktiekapital;   

 

6.1.10 Ändring av Bolagets bolagsordning; 

 

6.1.11 Införskaffande eller avyttring av lös egendom överskridande ett 

värde om 1 000 000 kronor; 

 

6.1.12 Införskaffande eller avyttring av fast egendom överskridande 

ett värde om 1 000 000 kronor; 

6.1.13 Beslut om att erbjuda tredje man aktier i Bolaget;  

 

6.1.14 Beslut om likvidation av Bolaget. 

  

 

7 Verkställande direktör 

 

7.1 Bolaget skall ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.  
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8 Firmateckning 

 

8.1 Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en 

styrelseledamot i förening eller av styrelsens ordförande och 

verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid 

rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande 

förvaltningen. 

 

 

9 Va-taxa och ABVA 

 

9.1 Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om aktuell VA-taxa. 

Parterna beslutar, såsom huvudmän för VA-anläggningarna inom sina 

respektive kommuner, om justeringar av VA-taxan i respektive 

kommun under förutsättning av respektive kommunfullmäktiges 

delegation. Detta innebär att olika VA-taxor kan komma att gälla i de 

olika kommunerna. 

 

9.2 ABVA skall, med giltighet inom respektive Parts VA-

verksamhetsområde, fastställas av kommunfullmäktige i respektive 

kommun eller den nämnd fullmäktige delegerar uppgiften till. 

 

  

10 Nyttjande av Bolagets tillgångar 

 

10.1 Parterna är överens om att respektive Part, om de har behov av att 

nyttja Bolagets anläggningar, maskiner eller annan utrustning, skall 

teckna nyttjanderättsavtal med Bolaget eller att sådant nyttjande skall 

regleras i Samarbetsavtalet.   

 

 

11 Arkivering av handlingar  

 

11.1 Part ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls avseende 

sådana handlingar tillhörande annan som Part disponerar över som ett 

led i Bolagets verksamhet.  

 

 

12 Ny aktieägare 

 

12.1 Parterna är överens om att, för det fall att beslut har fattats om att 

erbjuda tredje man aktier i Bolaget, skall sådan tredje man tillträda 

detta Avtal i sin helhet, dock efter vidtagande av erforderliga 

justeringar.  Om inte Parterna kommer överens om annat skall 

aktietilldelning i sådant fall i första hand ske genom en riktad 

nyemission. Parterna skall komma överens om hur många aktier 

tillträdande part skall erbjudas och tillträdande parts aktiepost skall 

därvid anpassas till Parternas aktieinnehav och med hänsyn tagen till 

omfattningen av tillträdande parts VA-verksamhet. 

 

 

13 Avtalsbrott 

 

13.1 För det fall att Part begår ett väsentligt avtalsbrott, och inte efter 

skriftligt påpekande från övriga Parter vidtar rättelse inom 30 dagar, 

skall avtalsbrytande Part skall vara skyldig att erbjuda övriga Parter 
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sina aktier i Bolaget till inlösen samt frånträda Avtalet. I händelse av 

inlösen på grund av avtalsbrott skall förvärvande Part erlägga 

aktiernas kvotvärde reducerat med femtio procent. Avtalsbrytande 

Part skall ersätta övriga Parter för den skada de lidit i anledning av 

avtalsbrottet.  

 

 

14 Avtalstid och Avtalets upphörande  

 

14.1 Avtalet gäller tills vidare. För det fall ingen av Parterna skriftligen 

säger upp avtalet senast 24 månader före avtalstidens utgång 

förlängs avtalstiden med 5 år i sänder med motsvarande 

uppsägningstid.  

 

14.2 För det fall att Part säger upp Avtalet till upphörande skall 

uppsägande Part erbjuda övriga Parter att förvärva dennes aktier i 

Bolaget till aktiernas kvotvärde. 

 

14.3 För det fall Samarbetsavtalet upphör att gälla och inte ersätts av nytt 

sådant avtal skall FVAB, MVAB och SVAB vara skyldiga att överlåta 

sina aktier i Bolaget till UVAB till ett pris som motsvarar aktiernas 

kvotvärde och frånträda aktieägaravtalet.  

 

 

15 Ikraftträdande 

 

15.1 Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och i 

huvudsakliga delar godkänts av kommunfullmäktige i Färgelanda, 

Munkedal, Uddevalla och Sotenäs kommuner. 

 

 

16 Övriga bestämmelser 

 

16.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal skall vara skriftligt avfattade och 

undertecknade av Parterna för att vara bindande. 

 

16.2 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall inte äga 

tillämpning på detta Avtal. 

 

17 Tvist 

 

17.1 Tvist i anledning av detta Samarbetsavtal skall i första hand lösas 

genom att Part påkallar förhandling med övriga Parter. 

 

17.2 Om Parterna inte kommer överens skall tvisten prövas och slutligt 

avgöras av allmän domstol.   

 

_______________ 

 

 

 

Avtalet har behandlats av fullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, 

Uddevalla kommun och Sotenäs kommun och därvid lämnats utan erinran. 

Avtalet har upprättats i fyra exemplar av vilka Parterna tagit var sitt. 
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Färgelanda 2016-12-    Munkedal 2016-12- 

     

Färgelanda Vatten AB  Munkedal Vatten AB 

 

 

 

 

______________________  _____________________ 

Kent Carlsson  Per-Arne Brink 

 

 

 

 

 

______________________  _____________________ 

Ann-Marie Jacobsson  Rolf Henriksson 

 

 

 

Uddevalla 2016-12-  Kungshamn 2016-12- 

 

Uddevalla Vatten AB  Sotenäs Vatten AB 

 

 

 

 

______________________  _____________________ 

Anna-Lena Heydar  Roland Mattsson 

 

 

 

 

 

______________________  _____________________ 

Jens Borgland  Hilbert Eliasson 
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VÄSTVATTEN AB 
Org nr 556901-9622 

Dokumentnamn 
 
Bolagsordning för Västvatten AB 

 

Dnr VVAB 
 
 

 
Utfärdare (namn, tfn) 
 
TBD 
 

Godkänd av 
 
Respektive kommun 

Datum Utgåva 

 
Reviderad 
 
 
 

Ändringen avser: 
 
 

 

 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Västvatten AB 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland 
 
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för administration och ekonomi samt drift 
och underhåll av de allmänna VA-anläggningar i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och 
Uddevalla kommuner samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva 
konsultverksamhet i VA-frågor. 
 
Verksamheten ska bedrivas åt ägarna och i deras ställe. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-
anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommuner svara för den 
allmänna vattenförsörjningen, dagvatten och avloppshanteringen i kommunerna. 
 
Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämplig då kommun enligt lag om 
allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om 
driften sker på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. 
 
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och 
försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. 
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I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 
kap. 3 c § kommunallagen. 
 
Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i förhållande till 
deras aktieinnehav i bolaget. 
 
 
§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs 
kommun och Uddevalla kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 
 
§ 7 Aktieantal 
 
I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 

 
Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och högst fyra suppleanter 
 
Av styrelseledamöterna utser respektive kommunfullmäktige i Färgelanda, Munkedal, 
Sotenäs och Uddevalla två ledamöter och högst en suppleant. Ledamöter och suppleanter 
utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter val till kommunfullmäktige. 
 
Styrelseordförande utses av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Övrig konstituering 
sker inom styrelsen. 
 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens inom bolagets 
verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall inte ha rösträtt utan endast yttranderätt. 
 
§ 9 Suppleanters inträde 
 
För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas att ersättare för respektive kommun inträder i 
första hand. I andra hand i den ordning som ledamöternas namn är angivna i 
bolagsstämmans protokoll. 
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Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter 
ledamot. 
 
§ 10 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med minst en 
suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Uddevalla kommun utse två revisorer, efter nominering av samtliga ägarkommuner. 
 
§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller med posten brev eller E-post till 
aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma 
 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justerare; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen; 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare (i förekommande 
fall), ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer (ersätter tidigare pkt 11) 
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10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 

 revisorerna med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 
 
§ 14 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår. 
 
§ 15 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och suppleanter som 
styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga annan än styrelseledamot eller 
suppleant att teckna firman. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 
§ 16 Hembud 
 
Hembudsskyldighet 
 
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har 
övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna utnyttjas även för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 
övergången till aktiebolagets styrelse. Han/hon skall också visa på vilket sätt han/hon har fått 
äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa 
lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från anmälan hos styrelsen om 
övergången. 
 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 
 
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. 
Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 
 
Lösenbelopp och betalning 
 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet 
motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas 
inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. 
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Tvist 
 
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 
 
§ 17 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun, Munkedal kommun, Sotenäs kommun och 
Uddevalla kommun äger ta del bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera 
bolaget och dess verksamhet. 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs 
och Uddevalla kommuner godkänt ändringen. 
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ÄGARDIREKTIV (XXX kommun – XXX Vatten AB) 
 

för verksamheten i XXX Vatten AB, nedan kallat bolaget, antagna av 
kommunfullmäktige i XXX kommun, nedan kallat kommunen den 16:e juni 2012, 

§ 135. 

 
1 Bolaget som organ för kommunal VA-verksamhet 

 

Bolaget är helägt av XXX kommun. Bolaget är organ för kommunens VA-

verksamhet och således underordnat XXX kommun. Bolaget står i sin 
verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av 

bolagsstämman utfärdade direktiv. De utfärdade direktiven har i sin tur beslutats 

av kommunfullmäktige.  
Bolaget är organ för kommunens VA-verksamhet och således underordnat XXX 

kommun. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har 

att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation 
utfärdade direktiv. 

 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets 

förhållande till kommunen och till övriga koncernbolag genom 
 

a) gällande bolagsordning 

b) gällande ägardirektiv 
c) fastställd VA plan samt ABVA (allmänna bestämmelser för Vatten och 

Avlopp) 

d) den vid var tid av kommunfullmäktige fastställda samhällsbyggnads-
strategin eller motsvarande 

e) av fullmäktige och av kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda 

direktiv  

f) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 
g) förekommande avtal mellan bolaget och dess dotterbolag och intresse-

bolag 

h) ägarsamråd som vanligen hålls en gång per kalenderår 
i) i tillämpliga delar gällande bolagspolicy för XXX kommun (valbar) 

j) i tillämpliga delar gällande styrprinciper för XXX kommun (valbar) 

 

 
2 Kommunens direktivrätt 

 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av 
kommunen utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i 

aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

 
3 Kommunens samhällsbyggnadsstrategi 
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Bolagets styrelse och verkställande direktör skall följa den vid var tid gällande 

samhällsbyggnadsstrategi som fastställts av kommunfullmäktige.Finns i punkt 1 
d ovan) 

 

4 Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion 
 

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommun-

styrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som 
följer av kommunallagen samt i de avseenden som anges i kommunstyrelse-

reglementet och kommunens bolagspolicy. 

 

Bolaget skall löpande ge kommunstyrelsen den information och tillställa dem de 
handlingar som de begär samt som följer av uttryckliga regler eller föreskrifter i 

lag, bolagsordning, ägardirektiv, bolagspolicy eller gällande styrprinciper för XXX 

kommun. Informationen skall lämnas genom att bolaget löpande tillställer 
kommunstyrelsen handlingar och lämnar information. Karaktären och 

omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd 

mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse. 

 
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar 

ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. 

 
5 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-
anläggningen i XXX kommun samt att tillhandahålla tjänster, som har anknytning 

till denna verksamhet. 

 

Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med 
kommunal kompetens. 

 

6 Syftet med bolagets verksamhet 
 

Syftet med bolagets verksamhet är att tillsammans med anläggningsbolag som 

är huvudmän för VA-anläggningarna i det gemensamt ägda driftbolaget 
Munkedal och Färgelanda kommuner svara för den allmänna vattenförsörjningen, 

dagvatten och avloppshanteringen i kommunerna. 

 

7 Bolagets likvidation 
 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla XXX kommun. 

 
8 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
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Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 

bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa för-
utsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. 

 

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under 
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommun-

rättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 

 
Bolaget ska drivas med iakttagande av självkostnads- och 

likställighetsprinciperna som de är uttryckta i lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitets-

vinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut 

över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 
optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den 

kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. 

Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda 

dessa intressen. 
 

9 Kommunövergripande uppgifter 

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

bidra med resurser och kompetens i kommunens krisledningsarbete, 

innefattande planeringen och genomförandet av krisledningsarbetet. 
 

Karaktären och omfattningen av bolagets fortlöpande deltagande i kommunens 

krisledningsarbete skall fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och 

bolagets styrelse. 
 

10 Självkostnads- och lokaliseringsprincipen 

 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster kan en kommun bedriva VA-

verksamhet i samverkan med andra kommuner utan att komma i konflikt med 

lokaliseringsprincipen eller självkostnadsprincipen. Bestämmelsen gäller även för 
kommunala bolag, oaktat om de är helägda eller delvis ägda av kommunen. 

 

11 Underställningsplikt 

 
Kommunfullmäktige skall innan beslut fattas av bolaget beredas möjlighet att ta 

ställning till ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
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Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den 

skall underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen. 

 
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas såvitt avser: 

 

a) Införande och ändring av taxor och principer för taxor och andra 
normbeslut om införandet eller ändringen är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt eller om så följer lag. 

b) Ändring av bolagsordningen. 
c) Förändring av aktiekapitalet. 

d) Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet. 

e) Bildande eller förvärv av dotterbolag (mer än 50 % av aktierna). 

f) Bildande eller förvärv av andel i intresseföretag. 
 

För investeringar gäller följande: 

 
Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande 

bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) skall godkännas av 

kommunfullmäktige. 

 
12 Budget och verksamhetsplan 

 

Bolaget skall årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskaps-
åren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och 

budget skall delges kommunstyrelsen enligt årligen fastställd tidplan. 

 
Bolaget skall löpande delge kommunen tertialrapport innefattande balans- och 

resultatrapport samt controllerrapport avseende bolagets ekonomiska resultat 

och ställning. 

 
13 Årsstämma och bolagsstämma 

 

Bolaget skall senast under maj månad varje år hålla årsstämma varvid de 
ärenden som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och ägardirektiv skall 

behandlas. 

 
Till årsstämman och bolagsstämma skall bolagets styrelse kalla kommunens 

ägarrepresentant. 

 

14 Informationsskyldighet 
 

Bolaget skall hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet. 

 
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända 
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a) protokoll från årsstämma och bolagsstämma 

b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets årsredovisning 

d) revisionsberättelse 

e) tertialrapport inkl balans-, resultat- och controllerrapport 
f) styrelsens arbetsordning efter förändring 

g) VD-instruktion efter förändring 

h) annan handling av särskild betydelse för kommunstyrelsens tillsynsplikt 
och styrningsfunktion i kommunen 

 

Innehåller protokoll som skall översändas till kommunstyrelsen uppgift av sådant 

slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari 
uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall 

framgå att sådan åtgärd vidtagits. 

 
15 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 

 

Bolaget skall tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de 

regler som följer av kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagstiftning, 
bolagsordning och dessa ägardirektiv. Utgår då den gäller enligt svensk lag 

 

16 Kommungemensam policy 
 

Bolaget skall, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, i tillämpliga delar, 

följa och tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställts av kommun-
fullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen skall tillse att bolaget underrättas om och får del av sådan 

beslutad policy, varefter det åligger bolaget att i tillämpliga delar implementera 
policy i bolagets verksamhet. Bolaget skall till kommunstyrelsen återredovisa hur 

implementering av policy har genomförts. 

 
17 Styrelsen 

 

Styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige i XXX kommun. Styrelsen skall 
årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Bolaget 

skall tillställa kommunstyrelsen en kopia av upprättad arbetsordning. 

 

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

ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens 

nämnder tillämpas.  
 

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

han ej ersätter ledamot. Flyttas till bolagsordning 
 

Suppleant skall alltid kallas till styrelsesammanträde. Utgår , gäller enl lag 

 
Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande 

tystnadsplikt som gäller för ledamot.Utgår, gäller enl lag 

 

19 Instruktion för verkställande direktör 
 

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för 

verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana 
riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande 

direktören. 

 

Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade 
förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktionen skall anges de inom bolaget 

förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets 

verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av 
verkställande direktörens kompetens. 

 

I instruktion skall anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen 
skall anmäla beslut denne fattat. De sålunda anmälda besluten skall upptas i 

styrelseprotokollet. 

 

Bolaget skall tillställa kommunstyrelsen kopia av upprättad instruktion för 
verkställande direktören. 

 

20 Förvaltningsberättelsens innehåll 
 

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i 

detta avseende stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot 
bakgrund av det kommunala syftet med densamma (och av kommunen 

uppställda mål). 

 

21 Revision 
 

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av 

det kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
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Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit 

(och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål). 
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XXX VATTEN AB 
Org nr 556901-9655 

BOLAGSORDNING FÖR XXX VATTEN AB 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är XXX Vatten AB 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i XXX kommun i Västra Götaland 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-
anläggningen i XXX kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att förvalta 

aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av VA-anläggningen/VA-

verksamheten i XXX, YYY och ZZZ samt bedriva med nämnda verksamheter 
förenliga verksamheter. 

 

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

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är 

huvudmän för VA-anläggningarna. VA-anläggningarna XXX och YYY kommuner 

svarar för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunen rna. 

 

Bolaget skall bedriva verksamheten med iakttagande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip 
 

Lokaliseringsprincipen och Självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun 

enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-
anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och 

ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. 

 
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller 

upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 

egendom. 

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

kap. och 8 kap. 3 c § i kommunallagen. 
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XXX VATTEN AB 
Org nr 556901-9655 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla XXX Utvecklings 

AB. 
 

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i XXX kommun möjlighet att ta ställning 
innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter och högst fem 
suppleanter 

 

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommun-

fullmäktige utser styrelsen samt styrelsens ordförande och vice ordförande. 

 
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens 

inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall inte ha rösträtt 

utan endast yttranderätt. 
 

§ 9 Suppleanters inträde 

 
För suppleanters inträde i styrelsen tillämpas den ordning som ledamöternas 

namn är angivna i bolagsstämmans protokoll. 

 

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om 
han ej ersätter ledamot. 

 

§ 10 Revisorer 
 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med 
minst en suppleant. 
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XXX VATTEN AB 
Org nr 556901-9655 

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

under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 11 Lekmannarevisorer 

 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfull-

mäktige i XXX kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 

 

§ 12 Kallelse till bolagsstämma 
 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev eller med E-post med posten till 

aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 

§ 13 Ärende på ordinarie årsstämma 

 

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Stämmans öppnande; 

2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 

8. Beslut om 
a. fastställelse av resulutat och balansräkningen; 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Anmälan av fullmäktiges val av styrelseledamöter, ersättare (i 

förekommande fall), ordförande, viceordförande samt 
lekmannarevisorer (ersätter tidigare pkt 11) 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 

 revisorerna med suppleanter 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 
§ 14 Bolagsstämmans kompetens  

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman 
 

 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 
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 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste 

räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

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

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
 

§ 15 Räkenskapsår 

 
Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår. 

 

§ 16 Firmateckning 

 
Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 

suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga 

annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening. 

 

§ 17 Hembud 
 

Hembudsskyldighet 

 

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i 
bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 

utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye 

ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets 
styrelse. Han/hon skall också visa på vilket sätt han/hon har fått äganderätt till 

aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 
aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen 

framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från 

anmälan hos styrelsen om övergången. 

 
Företräde mellan flera lösningsberättigade 

 

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är 
möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 

innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus. 
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XXX VATTEN AB 
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Lösenbelopp och betalning 

 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 

lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 
bestämt. 

 

Tvist 

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

lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

 
§ 18 Inspektionsrätt 

 

Kommunstyrelsen i XXX kommun äger ta del bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
 

 

§ 19 Ändring av bolagsordning 
 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i XXX kommun godkänt 

ändringen. 
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UDDEVALLA VATTEN AB 
Org nr 556901-9655 

BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB AB 
 

 
§ 1 Firma 

 

Bolagets firma är Uddevalla Vatten AB 

 
§ 2 Säte 

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götaland 
 

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta den allmänna VA-

anläggningen i Uddevalla kommun samt därmed förenlig verksamhet samt att 

förvalta aktier eller andelar i företaget, som svarar för driften av VA-

anläggningen/VA-verksamheten i Uddevalla, Munkedal och Färgelanda, samt 
bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. 

 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

 
Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är 

huvudmän för VA-anläggningarna. VA-anläggningarna Munkedal och Färgelanda 

kommuner svarar för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 
kommunerna. 

 

Lokaliseringsprincipen och självkostnadsprincipen är inte tillämpliga då kommun 
enligt lag om allmänna vattentjänster får sköta driften av en allmän VA-

anläggning i andra kommuner, om driften sker på affärsmässiga grunder och 

ekonomiskt redovisas skilt från annan verksamhet. 

 
Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller 

upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av 

egendom. 
 

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

kap. och 8 kap. 3 c § i kommunallagen. 
 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla 

Utvecklings AB. 
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§ 5 Fullmäktiges yttranderätt 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Uddevalla kommun möjlighet att ta 

ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 
 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. 

 
§ 7 Aktieantal 

 

I bolaget skall finnas lägst 2 500 aktier och högst 10 000 aktier. 

 
§ 8 Styrelse 

 

Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och högst fem suppleanter 
 

Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som följer 

närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den 

årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommun-
fullmäktige utser styrelsens ordförande och vice ordförande. 

 

Bolagets styrelse äger rätt att adjungera sakkunniga med särskild kompetens 
inom bolagets verksamhetsområden. Sådana sakkunniga skall inte ha rösträtt 

utan endast yttranderätt. 

 
§ 9 Revisorer 

 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

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

 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls 
under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisorer 
 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfull-

mäktige i Uddevalla kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 

 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
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§ 12 Ärende på ordinarie årsstämma 

 
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

4. Val av en eller två justerare; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

6. Godkännande av dagordning; 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek- 

 mannarevisorernas granskningsrapport; 
8. Beslut om 

a. fastställelse av reslutat- och balansräkningen; 

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

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna- 

 revisorerna med suppleanter 
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant; 

11. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse, 

ordförande samt ledmannarevisorer; 
12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen, 

bolagsordningen eller ägardirektiv. 

 
§ 13 Bolagsstämmans kompetens  

 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman 

 
 Årligt fastställande av affärsplan för de närmaste tre räkenskapsåren 

 Fastställande av budget för verksamheten för det närmaste 

räkenskapsåret 
 Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
 Tröskelbelopp per transaktion för köp eller försäljning av fast egendom 

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

 Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars 

av större vikt. 
 

§ 14 Räkenskapsår 

 
Kalenderår skall vara Bolagets räkenskapsår. 
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§ 15 Firmateckning 

 

Bolagets firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter och 
suppleanter som styrelsen därtill utser. Styrelsen äger även rätt att bemyndiga 

annan än styrelseledamot eller suppleant att teckna firman. Sådant 

bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
 

§ 16 Hembud 

 
Hembudsskyldighet 

 

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

bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten skall kunna 
utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye 

ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets 

styrelse. Han/hon skall också visa på vilket sätt han/hon har fått äganderätt till 
aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast 

skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för 

aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen 

framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast två månader räknat från 
anmälan hos styrelsen om övergången. 

 

Företräde mellan flera lösningsberättigade 
 

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

möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare 
innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av 

aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus. 

 
Lösenbelopp och betalning 

 

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska 
lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev 

bestämt. 
 

Tvist 

 

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

 

§ 17 Inspektionsrätt 
 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun äger ta del bolagets handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 
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§ 18 Ändring av bolagsordning 

 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att fullmäktige i Uddevalla kommun 
godkänt ändringen. 
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Principer för översiktlig fördelning av intäkter och kostnader 

 
Ägarbolagen är VA huvudmän och äger de av kommunerna överlåtna 
anläggningstillgångarna. 
 
Driftbolaget (Västvatten AB) innehåller all personal, fordon, maskiner, utrustning, 
personalbyggnader, inventarier mm som överlåtits av kommunerna. 
 
Västvatten AB Driftbolaget har särskilda intäktskonton för varje ägarbolag. Saldot överförs till 
ägarbolagen med överenskomna intervall. 
 
Intäkter 
Typ Fördelning Anmärkning 

Brukningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Anläggningsavgifter Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Kommunspecifika intäkter 
såsom hyror, arrenden mm 

Bokförs på resp. ägarbolags 
konto 

Ägarbolaget är huvudman 

Icke kommunspecifika 
intäkter såsom försäljning av 
tjänster mm 

Bokförs på FMSU Vatten 
Driftbolaget 

Fördelas till ägarbolag med 
omsättning som 
fördelningsgrund 

 
 
Kostnader 
Kostnader som bokförs på FMSU Vatten driftbolaget skall fördelas på kommunerna som är 
kostnadsbärare med lämplig fördelningsnyckel. FMSU Vatten Driftbolaget har särskilda 
kostnadskonton för varje ägarbolag. Saldot internfaktureras ägarbolagen med 
överenskommet intervall. 
 
Direkta kostnader som lokaler, fordon, datorer, möbler, telefon, utrustning mm bokförs på 
respektive avdelning och ingår i varje persons timkostnad. Även direkt arbetsledning fördelas 
via timkostnaden. Kostnad för restid fördelas ej genom tidskrivning utan genom 
fördelningsnyckeln. 
 
Direkta kostnader som garage, bränsle, skatter mm bokförs på respektive fordon eller 
maskin och ingår i timkostnaden. 
 
Ev. differenser som uppstår vid bokslut regleras genom korrigering av budgeterad 
timkostnad. 
 
Fördelningsnycklar 
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Omsättning  Ägarbolagets del av den budgeterade totala omsättningen av 
brukningsintäkten för Västvatten AB  

 
Ägarandel  Ägarbolagets del av Västvatten driftbolaget. 
 
Befolkningsunderlag Kommunens totala befolkning i relation till total befolkning i FMSU 

Vatten 
 
 
Tabell: Fördelningsnyckel kostnader 

Typ Fördelning Anmärkning 
Kostnader för drift- och 
underhåll 

Bokförs på resp. ägarbolag efter 
redovisad tid och á-pris 

Tidsskrivning obligatoriskt för 
all personal 

Icke Kommunspecifika 
investeringsprojekt 

Bokförs på Västvatten 
driftbolaget. 
Årskostnad fördelas på 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för investeringen 
lämplig nyckel. 

FMSU Vatten driftbolaget har 
eget anläggningsregister. 

Utredning/projektering 
av projekt 

Bokförs på projekt, fördelas till 
ägarbolagen efter utnyttjande 
som grund om så är möjligt 
annars med för projekt lämplig 
nyckel. 

Tidsskrivning obligatorisk för 
all personal. 
Övriga kostnader fördelas med 
nyckel. 

Övergripande 
utredningar 

Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Den del som ska bekostas av 
VA kollektivet, övriga 
kostnader bekostas av 
respektive kommuns 
skattekollektiv. 

Kostnader för kundtjänst Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Tidsskrivning vid direkta 
arbeten, ex budgetering 
specifik kommun. 

Datakostnader Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Specifika kostnader för ex 
utredn/proj bokförs på 
avdelning och fördelas som 
projekt kostnad. 

Kostnader för 
företagsledning, 
förvaltning och 
övergripande 
administration 

Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 
ägarbolagen med ägarandel 
omsättning som 
fördelningsnyckel. 

Ex löne- och 
ekonomiadministration, 
posthantering, diarie, 
information etc. 

Kostnader för tvingande 
medlemskap odyl 

Bokförs på Västvatten 
driftbolaget, fördelas till 

Kostnader som enbart berör 
några kommuner, fördelning 
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ägarbolagen med 
befolkningsunderlag, ägarandel, 
omsättning alt verklig fördelning 
som fördelningsnyckel. 

utifrån nytta med deltagande 
ex vattenvårdsföreningar. 

Kostnader för expertis Bokförs på de ägarbolagen som 
är kostnadsdrivande. 
Gemensamma kostnader 
bokförs på Västvatten 
driftbolaget och fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Ex jurister, advokater, 
konsulter 

Kostnader för 
övergripande 
administration 

Bokförs på FMSU Vatten 
driftbolaget fördelas till 
ägarbolagen med omsättning 
som fördelningsnyckel. 

Ex löneadministration, 
posthantering, information etc. 

OH kostnader Fördelas på både drift och 
investeringar. 
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Handläggare 

Anders Brunberg 
Chef, avd för Hållbar Tillväxt 
Telefon 0522-69 6061 
Anders.brunberg@uddevalla.se 

 

Uddevalla kommuns svar till Länsstyrelsen avseende förslag till 

beslut om föreläggande om vattenförsörjning och 

spillvattenhantering för fastigheterna inom Åsen-Knarrnäs, 

Uddevalla Kommun 

Sammanfattning 

 
Länsstyrelsen har för avsikt att förelägga Uddevalla kommun att tillse att anläggning för 
allmänna vattentjänster kommer till stånd för fastigheterna inom Åsen – Knarrnäs. 
Innan beslut fattas vill Länsstyrelsen ge kommunen möjlighet att yttra sig över förslag 
till beslut enligt nedan. 
 
Området ingår i Uddevalla kommuns politiskt antagna VA-utbyggnadsplan som ett 
område som bedöms ha behov av allmänt VA och som planeras att anslutas till det 
allmänna VA-nätet under mitten av 2020-talet. Uddevalla kommun utreder, projekterar 
och bygger ut allmänt VA utifrån antagen VA-utbyggnadsplan och har kommit långt i 
arbetet när det gäller Åsen-Knarrnäs och omkringliggande områden som har behov av 
allmänt VA. Uddevalla kommun har inget att erinra mot att ansluta Åsen-Knarrnäs men 
önskar att Länsstyrelsen tar hänsyn till kommunens pågående arbete enligt antagen VA-
utbyggnadsplan. Uddevalla kommun har lagt ner mycket arbete på. 
 
Kommunledningskontorets rekommenderade svar är att tydliggöra för Länsstyrelsen, att 
arbetet kommer att starta 2024 och vara färdigställt till 2026, vilket i tidigare svar 
beskrevs otydligt. Skälet till otydligheten var medveten och för att gardera för alla 
osäkerhetsfaktorer ett utbyggnadsarbete kan drabbas av. Västvatten AB behöver därför 
arbeta för möjliga lösningar för att kunna infria Länsstyrelsens tydliga förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2021-02-12 
 Skrivelse - Förslag till beslut från Länsstyrelsen 2020-10-30 
 Bild från Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-10-30 
 Analys daterad 2017-02-07/2020-07-13 
 Rapport vattenprov daterad 2013-05-22/2020-07-13 
 Karta tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 
 Analysresultat tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 
 Komplettering med uppgifter tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 
 Dricksvattenanalys tillhörande remiss från Länsstyrelsen 2020-04-29 
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 Remiss från Länsstyrelsen Västra Götaland 2020-04-29 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att svara på förslaget på föreläggande enligt utarbetat och redovisat svar i handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Uddevalla kommun har getts möjlighet att yttra sig på förslag till beslut angående 
vattenförsörjning och spillvattenhantering för fastigheter inom Åsen-Knarrnäs i 
Uddevalla kommun.  
Området ingår i Uddevalla kommuns politiskt antagna VA-utbyggnadsplan som ett 
område som bedöms ha behov av allmänt VA och som planeras att anslutas till det 
allmänna VA-nätet under mitten av 2020-talet.  
 
Länsstyrelsen i västra Götaland har kommunicerat ett förslag till beslut där de meddelar 
att de har för avsikt att förelägga Uddevalla kommun att ansluta området Åsen-Knarrnäs 
till allmänt VA och att den allmänna VA-anläggningen ska vara utförd senast den 2024-
12-31. Uddevalla kommun har inget att erinra mot att området Åsen-Knarrnäs har 
behov av och ska anslutas till allmänt VA, men Uddevalla kommun har synpunkter på 
den föreslagna tidpunkten för denna anslutning, av skäl som följer nedan.  
 
Som ovan nämnt ingår området Åsen-Knarrnäs i Uddevalla kommuns VA-
utbyggnadsplan, som efter att den antogs av kommunstyrelsen i februari 2019, har varit 
underlag för utbyggnaden av allmänt VA. Arbetet med att ta fram VA-utbyggnadsplan 
var omfattande och planen skickades på remiss under hösten 2018 där Länsstyrelsen 
gavs möjlighet att inkomma med synpunkter på kommunens förslag. 
I sitt remissvar den 31 oktober 2018 skrevs att ”Länsstyrelsen har i nuläget inga direkta 
synpunkter på redovisat förslag till VA-utbyggnadsplan för kommunen.” Att Uddevalla 
kommun nu föreslås förläggas att prioritera om från vad som föreslogs för bara drygt 2 
år sedan medför svårighet för kommunen. 
 
I VA-utbyggnadsplanen identifierades sex områden med ett tydligt behov av en allmän 
VA-lösning och i dessa sex områden har utbyggnation utförts, utreds eller planeras. Tre 
av de utpekade områdena hänger utbyggnadstekniskt ihop, och det är områdena Holma, 
Åsen-Knarrnäs och Kristevik. Dessa områden ligger geografiskt placerade mellan Torp 
och Rotvik (Holma) och strax söder om Rotvik (Åsen-Knarrnäs och Kristevik).  
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Idag finns allmänt VA i Rotvik via sjöledning i Havstensfjorden och denna sjöledning 
är nära maxkapacitet. För att hantera behovet av allmänt VA i området kring Rotvik 
kommer en landledning att byggas från Torp till Rotvik och stråkvalet för denna 
landledning håller just nu på att utredas av WSP 
Planen är att bygga första etappen av landledningen från Torp till Holma, ansluta 
området Holma till allmänt VA och sedan bygga nästa etapp från Holma till Rotvik för 
att därefter ansluta området Åsen-Knarrnäs och efter det området Kristevik.  
 
 

 
Översiktbild som visar Torp, Holma (37), Rotvik, Åsen-Knarrnäs (35) och Kristevik (32).  
 
 
Om anslutning till allmänt VA-nät ska prioriteras i området Åsen-Knarrnäs över andra 
områden enligt Länsstyrelsens förslag kommer detta att få följder som Uddevalla 
kommun inte planerat med. Exempelvis kommer landledningens första etapp få läggas 
på is och stråkvalsutredningen riskera att inaktualiseras och ev. behöva göras om när det 
åter blir aktuellt att bygga där. Boenden kring landledningens första etapp har redan 
informerats om kommande VA-ledning. Kapacitetsutredning krävs på sjöledningen för 
att se om den överhuvudtaget klarar av belastningen från Åsen-Knarrnäs. En sådan 
kapacitetsutredning bör göras under minst ett halvårs tid för att få korrekt data och är 
inget som Uddevalla kommun har planerat att utföra då vi löser kapacitetsproblemet 
med den nya landledningen.  
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Översiktbild där dagens befintliga sjöledning framgår   
 
 
Uddevalla kommun utreder, projekterar och bygger ut allmänt VA utifrån antagen VA-
utbyggnadsplan och har kommit långt i arbetet när det gäller Åsen-Knarrnäs och 
omkringliggande områden som har behov av allmänt VA. Uddevalla kommun har inget 
att erinra mot att ansluta Åsen-Knarrnäs men önskar att Länsstyrelsen tar hänsyn till 
kommunens pågående arbete enligt antagen VA-utbyggnadsplan. 
 
Uddevalla kommun har en medvetenhet om att den antagna VA-utbyggnadsplanen ur 
myndighetsperspektiv kan uppfattas ”luddig” då den anger att byggnation i området 
Åsen-Knarrnäs till åren mellan 2024 och 2026. Då det är en strategisk plan är 
tidsättningen ej orimlig. Många parametrar ska klaffa för att nå fram med VA-ledning 
till området ser kommunen svårighet att förkorta tiden. Planeringen innehåller utrymme 
för överklagningar, utredningar med mera.  
Exempelvis har lantmäteriets handläggningstider förlängts under pandemin pga. 
svårigheten för dem att ha fysiska sammanträden, som i sin tur kan påverka tiden för 
genomförandet av landledningen som kommer att sträcka sig över många fastigheter. 
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Uddevalla kommun ska möta länsstyrelsens krav genom att starta arbetet 2024 och 
genomföra etappen inom det planerade tidsspannet, det vill säga 2026.  
 
Västvatten AB har varit delaktiga i förslaget till föreläggande och svaret till 
Länsstyrelsen. Hur bolaget kan prioritera verksamheten ingår inte i arbetet, utan får 
hanteras utifrån Länsstyrelsens slutliga krav till kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Anders Brunberg 
Kommundirektör Chef, avd. för Hållbar Tillväxt 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Länsstyrelsen 
 



Eurofins Water Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-165795-01

EUSELI2-00661223
Í%SQbÂÂ&DjjÎ

Analysrapport

BWT Vattenteknik AB 

 Rapport

Box 9226

200 39 MALMÖ

Kundnummer: SL8036225

Uppdragskommentarer

Vid förfrågningar om analysresultatet mm. ring Vattenteknik 040-6914500.

Provbeskrivning:

177-2019-07310174Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Kemisk analys påbörjad

Brunnstyp

11

2019-07-29

2019-07-31 11:45

Borrad brunn
Provet ankom:

BrunnsvattenMatris:

2019-07-31 02:32

Utskriftsdatum: 2019-08-06

Provmärkning: Tom Kestenberg, Åsen 265, 451 96 Uddevalla, Provmärkning: Trädgård #1024

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

IngenLukt, styrka, vid 20°C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

IngenLukt, art, vid 20 °C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

FNU13Turbiditet a)SS-EN ISO 7027-1:201620%

mg Pt/l5.8Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

8.0pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C22.6Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l210Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m450Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l1500Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l140Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l1.1Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

10%

mg O2/l5.5COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l0.80Ammonium a)SS-EN 11732:200515%

mg/l0.62Ammoniumkväve (NH4-N) a)SS-EN 11732:200515%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:200530%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:200530%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod20%

mg/l< 0.10Nitratkväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod

mg/l850Natrium Na (uppslutet) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l26Kalium K (uppslutet) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/l99Kalcium Ca (uppslutet) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l4.4Järn Fe (uppslutet) b)EN ISO 17294-2:2016 / EN 

ISO 15587-2:2002

25%

mg/l44Magnesium Mg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod

15%

mg/l0.47Mangan Mn (uppslutet) b)EN ISO 17294-2:2016 / EN 

ISO 15587-2:2002

20%

mg/l0.00035Arsenik As (uppslutet) b)EN ISO 17294-2:2016 / EN 

ISO 15587-2:2002

30%

mg/l0.026Bly Pb (uppslutet) b)EN ISO 17294-2:2016 / EN 

ISO 15587-2:2002

20%

mg/l0.59Koppar Cu (uppslutet) b)EN ISO 17294-2:2016 / EN 

ISO 15587-2:2002

20%

mg/l0.010Uran U (uppslutet) b)EN ISO 17294-2:2016 / EN 

ISO 15587-2:2002

20%

°dH24Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

Kemisk bedömning

Otjänligt (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

pga bly

Orsaken till blyhalten är oftast korrosion av blyhaltiga material i äldre fastighetsinstallationer, men kan också vara en indikation på 

påverkan från industriutsläpp, soptipp och dylikt.

Blyhalten kan ge upphov till risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag . Vattnet bör ej användas till dryck och 

livsmedelshantering.

Även Tjänligt med anmärkning: 

p g a ammonium (t).

p g a kaliumhalten.

Ammonium kan indikera påverkan från avlopp eller liknande förorening. Kan förekomma naturligt i brunnsvatten tillsammans med höga 

järn och humushalter. Risk för nitritbildning föreligger.

Kalium kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha naturligt, geologiskt ursprung.

pga turbiditeten

p g a järnhalten (e, t).

p g a manganhalten (e, t).

Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och kan indikera en påverkan av ytvatten . Hög turbiditet kan även bero på förekomst av 

järn, lera, kaolit, borrslam och andra partiklar. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas.

Järnhalten kan medföra utfällningar, missfärgning och smak. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten 

kan olägenheter uppstå även vid lägre halter än 0,5 mg/l.

Mangan kan medföra utfällningar som när de lossnar ger missfärgat (svart) vatten. Risk för skador på textilier vid tvätt.

p g a kopparhalten (e, t).

Förhöjd kopparhalt orsakas av korrosion på kopparledning. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt).

p g a kloridhalten (e, t).

p g a natriumhalten (e, t).

p g a sulfathalten (t).

Salt (natrium-klorid) kan påskynda korrosionsangrepp. Indikerar i brunnsvatten påverkan från relikt saltvatten (bildat under istiden) eller 

havsvatten.

Hög sulfathalt kan påskynda korossionsangrepp. 

p g a magnesiumhalten (e).

p g a totalhårdheten (t).

Hårdheten medför risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning. Kalcium- och 

magnesiumjoner kan orsaka skador på textilier i samband med tvätt.

Risk för smakförändring pga magnesiumhalten.

Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan.

Provtagningsdatum/tid har ej angivits. Om tid mellan provtagning och analysstart överstiger 24 timmar, kan analysresultaten påverkas.

Anmärkningar: e = estetisk, t = teknisk

Hur tolkar jag resultatet?

Förklaring till analysresultatet gällande din brunnsvattenanalys hittar du på vår hemsida: 

www.eurofins.se/tjanster/miljo-vatten/dricksvatten/brunnsvatten

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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a)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Britta-Lena Toftby, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Miljöskyddsavdelningen 
 

 Uddevalla kommun 

Tekniska Förvaltningen 

kommunen@uddevalla.se 

Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheter 
inom området Åsen Knarmäs, Uddevalla kommun 

Bakgrund 

Länsstyrelsen fick den 22 oktober 2017 med kompletteringar den 30 decem-

ber 2019, 25 och 28 januari 2020 en begäran om kommunalt ansvar för vat-

ten och spillvatten från en fastighetsägare ) inom områ-

det Åsen Knarmäs i Uddevalla kommun. T  vill att Länsstyrelsen ska 

förelägga Uddevalla kommun att tillhandahålla kommunalt vatten och spill-

vatten för 32 fastigheter inom området Åsen Knarmäs (se bilaga). Som skäl 

för detta menar han att det är problem med dricksvattnet inom området. I 

brunn och även hos grannarna ät det väldigt höga halter av salt och 

bly, se bifogade analysrapporter  brunn. Det finns också pro-

blem med vattentillgången.  

I lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) anges i 6 § 

sammanfattningsvis att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa 

eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sam-

manhang så är det ett kommunalt ansvar att ordna detta. Med stöd av 51 § 

utövar Länsstyrelsen tillsynen över att kommunen fullgör denna skyldighet.  

Begäran om yttrande 

För att kunna ta ställning till huruvida Länsstyrelsen anser att det är ett kom-

munalt ansvar att tillhandahålla vattentjänster för fastigheterna i det aktuella 

området önskar Länsstyrelsen att Uddevalla kommun yttrar sig i ärendet. 

Länsstyrelsen önskar att yttrandet åtminstone innehåller svar på följande: 

1. Vilket behov av utbyggnad av spillvattenförsörjning anser ni att det 

finns för de fastigheter som begäran avser och bedömer ni att det i så fall 

är ett kommunalt ansvar eller inte? 

 

2. Har kommunen någon planering för hur utbyggnaden av dricksvatten 

och avlopp ska ske i kommunen? Ingår i så fall de aktuella fastighet-

erna/områdena i denna planering? 
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3. Hur långt är det till närmaste påkopplingspunkt på vatten- och avlopps-

ledning? Vart går den ledningen och finns det kapacitet att koppla på yt-

terligare områden på det vatten/avloppsverket? 

 

4. Vilket exploateringstryck finns i området? Är det en utflyttningsbygd el-

ler ett etableringsområde? Beräknas belastningen avseende vatten och 

avlopp öka eller minska den närmaste tiden? 

 

5. Finns det närliggande områden med liknande problematik som behöver 

utredas samtidigt? 

 

6. Om en utbyggnad ska ske i kommunal regi, när skulle då de aktuella fas-

tigheterna kunna ha tillgång till kommunala vattentjänster? 

 

7. Finns det något problem med dagvatten inom området? 

Länsstyrelsen önskar att ovanstående begäran besvaras senast den 6 april 

2020. 

Övrigt 
Enligt miljöbalkens bestämmelser är det kommunen som genom behörig 

nämnd har ansvaret för att avloppsfrågorna får en godtagbar lösning ur 

hälso- och miljöskyddets perspektiv. Länsstyrelsen har därför även begärt in 

yttrande från Miljökontoret i Uddevalla kommun.  

Kirsti Lindemark Jansson 

Denna skrivelse har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Bilaga: 

Till Länsstyrelsen inkomna skrivelser med kartunderlag och analysrapporter 

för dricksvatten. 
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Förslag till beslut om föreläggande om vattenförsörjning och 

spillvattenhantering för fastigheterna inom Åsen-Knarrnäs, 

Uddevalla kommun 

Länsstyrelsen har för avsikt att förelägga Uddevalla kommun att tillse att anlägg-

ning för allmänna vattentjänster kommer till stånd för fastigheterna inom Åsen – 

Knarrnäs. Innan beslut fattas vill Länsstyrelsen ge kommunen möjlighet att yttra 

sig över förslag till beslut enligt nedan. Kommunen bereds därmed tillfälle att sen-

ast den 11 december 2020 att inkomma med synpunkter i ärendet. Om yttrandet 

inte har kommit in till Länsstyrelsen inom den föreskrivna tiden kan ärendet ändå 

avgöras. 

 

Länsstyrelsen överväger att fatta följande beslut:  

Förslag till beslut 

1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län förelägger Uddevalla kommun att för 

fastigheterna inom området Åsen-Knarrnäs i Uddevalla kommun enligt bi-

fogad karta, bestämma verksamhetsområde för dricks- och spillvatten samt 

se till att behovet tillgodoses genom en allmän va-anläggning. Den all-

männa va-anläggningen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.  

 

2. Uddevalla kommun ska senast den 31 januari 2025 redovisa handlingar 

som bekräftar att de förelagda åtgärderna i punkten 1 är uppfyllt. 

Föreläggandet beslutas med stöd av 6 §, 17 § och 51 § i lag (2006:412) om all-

männa vattentjänster 

Bakgrund 

Länsstyrelsen fick den 22 oktober 2017 en skrivelse från  som är 

ägare och bor på fastigheten Åsen 1:50 (Åsen 265) i Uddevalla kommun. De flyt-

tade till fastigheten sommaren 2017. r beskriver att de har tagit ett vattenprov 

i brunnen som de använder som dricks- och hushållsändamål. Analysresultatet från 
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vattenprovet från 2016 visade på en hel del avvikande värden, bland annat ett salt-

värde som är 9 gånger högre än riktvärdet enligt Livsmedelsverkets råd om enskild 

dricksvattenförsörjning. Turbiditet, ammoniumhalten och järn visade också på för-

höjda halter. Analysresultatet från 2019 visade på att dricksvattnet var otjänligt på 

grund av höga halter av bly och tjänligt med anmärkning på grund av bland annat 

förhöjda halter av turbiditet, ammonium, järn och salt (natrium och klorider). 

 beskriver att hans brunn är djupborrad på ca 60 meter och att han inte är en-

sam med problemen. Flera av hans grannar har samma problem och några familjer 

har små barn och de är oroliga för att vattnet kan påverka hälsan negativt.  

kontaktade Miljöförvaltningen i Uddevalla kommun och fick rådet att kontakta 

Länsstyrelsen. Med bakgrund av detta undrar han om det finns något som kan gö-

ras för att påskynda indragningen av kommunalt VA till området.  

Den 1 november 2018 kontaktade Länsstyrelsen och frågade om ärendet 

fortfarande var aktuellt då det hade avstannat och dragit ut på tiden. Länsstyrelsen 

rekommenderade i detta brev att  även skulle kontakta tekniska kontoret el-

ler va-huvudmannen i kommunen och höra efter om de har planer för kommunalt 

vatten och avlopp i det aktuella området och eventuellt när de tänker utföra det.  

Den 6 december 2020 begärde Länsstyrelsen kompletteringar till  begäran 

om allmänna vattentjänster med bland annat hur många fastigheter det rör sig om, 

karta över aktuellt område, eventuellt flera analysrapporter samt vad för vatten-

tjänster som önskas.  

Den 18 december 2019 förelade Länsstyrelsen  om att komma in 

med kompletteringar i ärendet.  

Den 29 december 2019 och 25 januari 2020 inkom  med kompletteringar i 

ärendet. beskriver i sina kompletteringar att de har försökt hitta vatten av 

god kvalitét och kvantitet, men har misslyckats. I T  kompletteringar fram-

kommer det att det är 32 fastigheter det rör sig om.  Det är framförallt dricksvattnet 

som är huvudproblemet där det är förhöjda halter av salt, järn, mangan och bly. I 

sin begäran önskar de att kommunen ska inrätta ett verksamhetsområde för kom-

munalt vatten och avlopp. Ibland får de slut på vattnet och det är ett problem fram-

förallt på sommaren. Det är väldigt svårt att filtrera bort salt för att uppnå bra vat-

tenkvalité. Fastighetsägarna har kontaktat kommunen och Västvatten AB utan re-

sultat. Kommunen hade en plan redan 2017 som blev omprioriterad till nuvarande 

2024 och även detta kan inte garanteras. Det är endast 500 m till kommunalt vatten 

vilken innebär relativt kort och okomplicerad projekt enligt Västvatten.  

Den 12 juni 2020 inkom det ytterligare kompletteringar med analysresultat från en 

grannes brunn där det framkom kvalitetsproblem med mikroorganismer, järn, 

mangan och salthalt.   

För att utreda Uddevalla kommuns ansvar att tillhandahålla vattentjänster för områ-

det Åsen-Knarrnäs remitterade Länsstyrelsen  begäran om tillsyn 

till Uddevalla kommun i egenskap av verksamhetsutövare. Remiss skickades även 

till Miljöförvaltningen. Den 27 oktober 2020 inkom det ett yttrande från Samhälls-

byggnadsförvaltningen.  
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 Yttranden 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla kommun  

Den 27 oktober 2020 inkom det ett yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Uddevalla kommun. Till yttrandet bifogades Uddevalla kommuns områdesbeskriv-

ningar till VA-utbyggnadsplanen (2019-01-22) samt VA-utbyggnadsplan (antagen 

av kommunstyrelsen 2019-02-27).   

I sitt yttrande framhäver Stadsbyggnadsförvaltningen att va-situationen i området 

är känd hos kommunen med en problematik kring vattenförsörjning både gällande 

kvalitét och kvantitet. Området Åsen-Knarnäs återfinns i Uddevalla kommuns va-

utbyggnadsplan som ett område med ett konstaterat behov av allmän VA-försörj-

ning. I va-försörjningsplanen anges planerad byggstart för området till åren 2024-

2026. 

I dag finns allmän va-nät norr om området Åsen-Knarnäs, i Rotvik. Avståndet mel-

lan befintlig va-ledning och närmaste huset är omkring 500 meter (fågelväg).  

Inventering av små avlopp har ej skett inom området då behovet av allmänt va är 

känt. Utifrån avloppssituationen görs det en bedömning att det finns ett behov att 

minska mikrobiologiska belastningen på grundvattnet och minska närsaltsbelast-

ningen på den närliggande övergödningskänsliga och Natura 2000-klassade Svälte 

kile i Havstensfjorden. Då behov av allmänt vatten finns ser kommunen samtidigt 

lösning på avloppsfrågan med allmänna va-ledningar. När det gäller dagvatten sak-

nas det kännedom om eventuell problematik i området i dagsläget. Dagvattensituat-

ionen i området kommer att utredas i samband med projekteringen. 

Det aktuella området omfattas av denna nyligen antagen VA-utbyggnadsplan. I 

Områdesbeskrivningar till VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun, 2019-01-

22 beskrivs att området Åsen-Knarrnäs är i behov av en allmän Va-anläggning. 

Området består av 29 bostäder där 62 % är åretruntboende.  

Följande anges för området Åsen-Knarrnäs i områdesbeskrivningar till va-utbygg-

nadsplanen för Uddevalla kommun, 2019-01-22:  

Hälsoskyddsaspekter: Området har enskilda vattentäkter som till stor del kan på-

verkas av wc-utsläpp från omkringliggande områden. Det finns starka indikationer 

att området har brist på dricksvatten och det har konstaterats att dricksvatten är 

saltpåverkat. Badplats finns i närheten och området har avlopp med wc-utsläpp 

som kan påverka. 

Miljöaspekter: Området har en del utsläpp av icke godkända wc-avlopp och recipi-

enten bedöms som känslig och avrinning sker till grundområde.  

Sammantagen bedömning: Det finns ett behov att lösa både vatten- och avlopps-

försörjningen i området. Kommunalt verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 

finns i närheten.  Därmed hamnar området inom kategorin ”Behov av allmän VA-

försörjning” med en preliminär tidplan med byggstart 2024–2026. 
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I VA-utbyggnadsplan för Uddevalla kommun (antagen av kommunstyrelsen 2019-

02-19) har de olika områden kategoriserats i 4 olika kategorier där områden i kate-

gori 4 är i behov av en allmän VA-försörjning. Det här aktuella området som rör 

Åsen-Knarrnäs tillhör kategori 4. För områden tillhörande denna kategori, har VA-

huvudman gjort en bedömning i vilken turordning områdena bör byggas ut med 

hänsyn till de VA-tekniska och strategiska val de ser. Tiderna som anges är preli-

minära årtal för byggstart med ett tidsspann på tre år p.g.a. osäkerheten med till-

ståndsprövningar, ledningsrätter m.m. Som ovan anges har kommunen ansett att 

byggstart för kommunalt VA ska ske senast 2024-2026.  

Fastighetsägaren 
har under tiden för yttranden lämnat in kompletterande dricksvatten-

analyser från en grannes brunn som var analyserat år 2013. Analysen be-

dömdes som tjänligt med anmärkning på grund av bl.a. förhöjda odlingsbara 

mikroorganismer, ammonium, klorider, järn och natrium. 

Skälen för Länsstyrelsens beslut 

Tillämpliga bestämmelser med mera 

I 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, förkortad vattentjänstlagen, 

anges att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 

ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang ska kommunen be-

stämma det verksamhetsområde inom vilken vattentjänsten eller vattentjänsterna 

behöver ordnas. Kommunen ska enligt andra punkten i samma paragraf också se 

till att behovet snarast, och så länge det finns kvar, tillgodoses genom en allmän an-

läggning.   

En förutsättning för att kommunen ska bli utbyggnadsskyldig är enligt 6 § vatten-

tjänstlagen att det finns ett behov att skydda människors hälsa eller miljön. Av för-

arbetena till vattentjänstlagen (se prop. 2005/06:78 s. 45) framgår att då det gäller 

skyddet för människors hälsa finns inga direkta krav på olägenheternas omfattning 

eller att den allmänna va-anläggningen påtagligt ska minska dessa för att det kom-

munala ansvaret ska uppstå. Detta till skillnad från miljörekvisitet där det enligt 

förarbetena krävs att det kan förväntas att den allmänna anläggningen förhindrar el-

ler väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön. Vilka olägenheter för 

människors hälsa eller miljön det är fråga om och hur dessa kan motverkas genom 

en allmän va-anläggning får bedömas i varje enskilt fall (se MÖD i dom i mål nr M 

3852–17).  

En ytterligare förutsättning för att kommunen ska bli utbyggnadsskyldig enligt 6 § 

vattentjänstlagen är att vattenfrågorna behöver ordnas i ett större sammanhang. Be-

träffande tolkningen av begreppet ”större sammanhang” i 6 § vattentjänstlagen 

anges i förarbetena (prop. 2005/06:78 s. 42) att kraven på ett ingripande normalt 

inte får vara begränsade till en eller ett fåtal fastigheter utan ska vara av den art att 

mer omfattande åtgärder krävs. Hur många fastigheter som ska vara berörda är 

framförallt beroende av hur starkt hälsoskyddet gör sig gällande eller kan förväntas 

komma att göra det. I förarbetena till 1955-års va-lagstiftning uttalade departe-

mentschefen (se prop. 1955:121 s. 61) att cirka 20–30 fastigheter normalt utgör ett 

minimum. Uttalandet har fått genomslag även vid tillämpningen av den nuvarande 
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vattentjänstlagen. En utbyggnad av en befintlig eller planerad allmän anläggning 

kan dock ske för betydligt färre fastigheter om bebyggelsen ligger så samlad att sa-

nitära synpunkter gör sig gällande eller om det behövs med hänsyn till miljön. Se 

tex. rättsfallet MÖD 2010:28 där miljönyttan var mycket stor med en anslutning av 

åtta fastigheter på några hundra meters avstånd från befintligt verksamhetsområde 

då en akut hotad arts fortbestånd riskerade att äventyras.  

Enligt 17 § vattentjänstlagen bör bland annat en plan för va-utbyggnad kunna ut-

göra underlag för att motivera en viss utbyggnadsordning.      

Enligt 51 § vattentjänstlagen utövar länsstyrelsen tillsynen över att kommunen full-

gör skyldigheten enligt 6 § samma lag att tillgodose behovet av vattentjänster. 

Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant före-

läggande får förenas med vite.  

Enligt 52 § vattentjänstlagen får länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § 

enbart överklagas av kommunen till mark- och miljödomstolen. 

Länsstyrelsens bedömning 

Större sammanhang 

Av handlingarna i ärendet framgår det i aktuella området inom Åsen- Knarrnäs be-

står ca. 30 fastigheter som är små och tätt lokaliserade. Länsstyrelsen gör bedöm-

ningen att det aktuella området ska omfattas av begreppet ”större sammanhang” i 6 

§ vattentjänstlagen.    

Behov av samlad lösning 

I området är det problem med tillgång till vatten och särskilt under sommarmåna-

derna.  Analysresultat från två fastigheter visar att det är problem med kvalitén och 

att vattnet bland annat innehåller förhöjda halter av bly, saltvatten, mikroorgan-

ismer, ammonium mm.  Då det finns en del WC-utsläpp som inte är godtagbara, 

finns det även stor risk att omgivande fastigheters dricksvattentäkter kan förorenas. 

Det finns även en badplats i närheten som kan påverkas av WC-utsläppen. Tom-

terna är små och det är svårt att göra egna avloppslösningar på tomterna utan att det 

påverkar omgivande fastigheters dricksvattentäkter och badvattnet. Länsstyrelsen 

bedömer att det är väldigt svårt att anordna egna avloppsanläggningar utan att det 

kan ge negativa konsekvenser för den egna och grannarnas dricksvattenbrunnar och 

badvatten.  När det gäller problem med saltvatten är det svårt att ha filter som kan 

ta bort det. Det skulle innebära orimliga kostnader för fastighetsägarna.  

Områdets känsliga karaktär med tunna jordlager och närhet till en badplats gör att 

det ställs extra höga krav på avloppsanläggningens utformande. Dessa förhållanden 

minskar förutsättningen att infiltrera och att släppa ut avloppsvatten på de enskilda 

fastigheterna.  

 

Området ligger nära Havstensfjorden som har måttlig ekologisk status, på grund av 

bland annat övergödning. 

Situationen är sådan att Länsstyrelsen bedömer att det åtminstone ur hälsoskydds-

synpunkt, finns ett behov av en samlad lösning för området då det gäller dricksvat-

ten och spillvatten.    
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För att säkra en god dricksvattenförsörjning och bibehålla en god vattenkvalité och 

kvantitet gör Länsstyrelsen bedömningen att det föreligger ett behov av en allmän 

va-anläggning till skydd för människors hälsa och för miljön i ett större samman-

hang i området Åsen-Knarrnäs. Kriterierna är därmed uppfyllda för att det ska vara 

ett kommunalt ansvar att tillgodose bebyggelsens behov av vattentjänster genom en 

allmän va-anläggning.   

 

Tid för genomförande  

Enligt 6 § vattentjänstlagen ska ett konstaterat behov av vattentjänster tillgodoses 

snarast. Huvudmannen får dock vänta med att utföra anläggningsarbeten om förut-

sättningarna enligt 17 § vattentjänstlagen är uppfyllda. Enligt 17 § vattentjänstla-

gen bör bland annat en plan för va-utbyggnad kunna utgöra underlag för att moti-

vera en viss utbyggnadsordning. I praxis har även – vid bestämmande av tidpunk-

ten då allmän va-anläggning ska vara utbyggd enligt 6 § vattentjänstlagen – hänsyn 

tagits till kommunens utbyggnadsplanering för andra områden (MÖD i dom den 27 

juni 2013 i mål nr M 1803-13).  

I Uddevalla kommuns plan för va-utbyggnad har angetts att byggstart för kommu-

nalt VA för området Åsen-Knarrnäs ska ske 2024-2026.  

Med hänsyn till att det råder vattenbrist och att vattnet har kvalitetsproblem som 

saltvatten och att det finns en risk för mikrobiell förorening anser Länsstyrelsen att 

Uddevalla kommun senast den 31 december 2024 ska bestämma verksamhetsom-

råde för dricks- och spillvatten samt att se till att behovet tillgodoses genom en all-

män va-anläggning.  

För att säkerställa att föreläggandet uppfylls inom föreskriven tid bör Uddevalla 

kommun enligt punkten två i föreläggandet senast den 31 januari 2025 redovisa 

handlingar som bekräftar att de förelagda åtgärderna i punkten ett är uppfyllda. 

Denna redovisning ska lämpligen utgöras av kopior av protokoll över möten där 

beslut om verksamhetsområden fattats samt besiktningsprotokoll efter av entrepre-

nör genomförd byggnation 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreligger det ett behov av en allmän va-anläggning till skydd 

för människors hälsa och för miljön i ett större sammanhang i området Åsen-Knarr-

näs, Uddevalla kommun. Kommunen ska därför enligt första punkten i föreläggan-

det besluta om verksamhetsområde och tillhandahålla allmänna vattentjänster avse-

ende dricks- och spillvatten för fastigheterna inom det aktuella området senast den 

31 december 2024. 

Bilaga: Karta över området Åsen-Knarnäs 

Kopia för kännedom till:  

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, kommunen@uddevalla.se 

anna.thoren@uddevalla.se 
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§ 3 Dnr KS 2021/00074  

Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 
verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 
integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 
linjeorganisation.  
  
Dessa bestämmelser är nya för året och reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt 
minskades antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. 
  
Utskottet har haft 10 möten under året. Mötena januari – juni har varit förlängda i tid, då 
extra tid varit avsatt för att processa fram de två strategiska dokumenten Plan 
Integration 2030 och Plan Välfärd 2030. Plan Integration 2030 är klar och antogs av 
kommunfullmäktige den 9 december 2020. Arbetet med bilaga till detta dokument är 
påbörjat. Plan Välfärd 2030 gick ut på remiss i oktober 2020 och förväntas bli antagen i 
kommunfullmäktige i början av 2021. 
  
Utskottet har under året behandlat 16 beslutsärenden, 18 informationer enligt antaget 
Årshjul, samt 11 övriga informationer.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-25. 
Verksamhetsberättelse arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2020, 2021-01-25.  

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att godkänna arbetsmarknads-och integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2020. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 
Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Verksamhetsberättelse 2020 för arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 
verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 
integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 
linjeorganisation.  
Dessa bestämmelser är nya för året och reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt 
minskades antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. 
Utskottet har haft 10 möten under året. Mötena januari – juni har varit förlängda i tid, då 
extra tid varit avsatt för att processa fram de två strategiska dokumenten Plan 
Integration 2030 och Plan Välfärd 2030. Plan Integration 2030 är klart och antogs av 
kommunfullmäktige den 9 december 2020. Arbetet med bilaga till detta dokument är 
påbörjat. Plan Välfärd 2030 gick ut på remiss i oktober 2020 och förväntas bli antagen i 
kommunfullmäktige i början av 2021. 
Utskottet har under året behandlat 16 beslutsärenden, 18 informationer enligt antaget 
Årshjul, samt 11 övriga informationer.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Verksamhetsberättelse arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2020, 2021-01-25  

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna arbetsmarknads-och integrationsutskottets verksamhetsberättelse 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Annette Jonasson 
Kommundirektör Utvecklare 
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Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Markus Hurtig 
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Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Verksamhetsberättelse Arbetsmarknads-och 

integrationsutskottet 2020 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets uppdrag är samordning och utveckling av 
verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning och 
integrationsverksamhet. Utskottet ska inte ta över beslutsfunktionen från respektive 
linjeorganisation.  
Dessa bestämmelser är nya för året och reviderades den 26 augusti 2020. Samtidigt 
minskades antal ledamöter ner från 11 till nuvarande nio. 
 
Ledamöterna januari - augusti 2020 har varit: 
Jonas Sandwall, KD, ordförande (Christina Nilsson, KD fr.o.m. juni) 
Karna Thomasdotter, MP, 1:e vice ordförande 
Paula Berger, S, 2:e vice ordförande 
Camilla Johansson, C 
Niklas Moe, M 
Rolf Jonsson, L 
Kent Andreasson, UP 
Martin Pettersson, SD 
Cecilia Sandberg, S 
Stefan Skoglund, S 
David Höglund Velasques, V 
 
Nuvarande ledamöter sedan september 2020: 
Camilla Johansson, C, ordförande 
Stefan Skoglund, S, 1:e vice ordförande 
Jarmo Uusitalo, MP, 2:e vice ordförande 
Niklas Moe, M 
Cecilia Sandberg, S 
Monica Bang Lindberg, L 
Kent Andreasson, UP 
Ann-Charlott Gustafsson, UP 
Martin Pettersson, SD 
 
Utskottet har haft 10 möten under året. Mötena januari – juni har varit förlängda i tid, då 
extra tid varit avsatt för att processa fram de två strategiska dokumenten Plan 
Integration 2030 och Plan Välfärd 2030. 
 
Följande beslutsärenden har utskottet berett under året: 
KS 2020/00097 Reviderad fördelning av statsbidraget för nyanländas etablering 
KS 2019/00817 Avveckling av mötesplats Tureborg 
KS 2020/00154 Områdesbegränsning av eget boende för asylsökande 
KS 2019/00629 Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
KS 2020/00323 Utförande av Samhällsorientering för nyanlända i Fyrbodal 
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KS 2019/00670 Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2020–2022 
KS 2019/00712 Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2020–2022 
KS 2020/00635 Remiss från Regeringskansliet om en långsiktigt hållbar 
migrationspolitik (SOU 2020:54) 
KS 2017/00702 Slutrapport projekt Jobbspår" (Statsbidrag för att utveckla samarbetet 
med företag (2017:03) från Delegationen för unga och nyanlända till arbete, DUA) 
KS 2019/00381 Ny aktivitet inom projekt Uddevalla mot minskad segregation (beslut i 
utskottet och gäller KS aktivitet Eget företag – Egen stolthet) 
KS 2020/00381 Idéburet Offentligt partnerskap, IOP, mellan Uddevalla kommun och 
föreningen Frivilligcentrum 
KS 2020/00383 Hantering av medel för Idéburet offentligt partnerskap 
KS 2020/00386 Förädlande av Överenskommelse Idéburen sektor - ÖK Idé 
KS 2020/00624 Initiativ om idéburen offentlig samverkan, IOS 
KS 2020/00738 Revidering av Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 
(IOP) avseende ensamkommande som fyller 18 år 
KS 2020/00588 Sammanträdestider för arbetsmarknads- och integrationsutskottet 2021, 
samt ändring av sammanträde i november 2020 (beslut i utskottet) 
 
Informationer som getts enligt antaget Årshjul (KS 2020/00047): 

 Projekt Uddevalla mot minskad segregation (KS 2019/00381)    
 Projekt Startsträckan (Länsstyrelsen §37 medel KS 2019/00257) 
 Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
 Status arbetsmarknadsinsatser 
 Jobbcentrum 
 Resultat Vuxenutbildningen 
 Försörjningsstöd 
 Etableringslagen, etableringsgruppen och fördelningsmodellen av statsbidrag 
 Utanförskapsindex 
 Integrationsgruppen SIV 
 Hedersrelaterat våld och förtryck 
 Status projekt 
 Status mötesplatser 
 Samhällsguide Uddevalla 
 Samhällsorientering 
 Omvärldsorientering näringslivet 
 ÖK Idé 
 BRÅ (brottsförebyggande rådet) 

 
Övriga informationsärenden (KS 2020/00046): 

 Information om nya lagar och lagförändringar 2020 
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 Barnkonventionen har blivit lag, hur påverkas verksamheten och hur har vi 
jobbat hittills  

 Information om arbetsförmedlingens nya KROM projekt (Kundval Rusta och 
Matcha) 

 Arbetsmarknadsavdelningens resultat och verksamhetsredovisning år 2019 
 Vuxenutbildningens ansökningar till effektiviseringsfonden 
 Vuxenutbildningens information om kvalitetsverkstad, kontinuerlig utbildning, 

branschråd, yrkeshögskolan, samt budgetproposition för 2021 
 KS 2020/00046 Elever inom gymnasielagen 
 KS 2019/575 Nytt ESF projektet PUMA (personlig utveckling mot arbete) år 

2020–2023. Beviljade medel knappt 3 mkr. 
 Nytt projekt för strategisk samverkan för att minska segregationen. Beviljade 

576 960 kr av Delmos (delegationen mot segregation). 1 juli 2020–15 april 
2021.  

 Deltagande i folkhögskolornas EU-projekt ”VI-projektet” 2020–2022  
 Jobb och utbildningsmässa 

 
Arbetsmarknadsavdelningen uppdaterar statistik varje månad till utskottet gällande: 
inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen, mottagande av nyanlända, samt utbetalt 
försörjningsstöd i antal hushåll. 
 
Ny rutin sedan september 2020, är att en kort informationsrunda sker från nämnder och 
förvaltningar om aktuella frågor som berör utskottet. 
 
 
Övergripande plan Integration 2030, Övergripande plan Välfärd 2030 uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022. 
Utskottet har processat fram de strategiska dokumenten genom workshopsarbete vid 
varje utskottsmöte under våren 2020. Under januarisammanträde gästades mötet av 
Tobias Nilsson, tidigare chefsstrateg Västra Götalandsregionen och nu biträdande 
sjukhusdirektör. Han delgav utskottet sina erfarenheter av regionens arbete med 
framtagande av strategier för ”Omställningen av hälso- och sjukvården” och övriga 
erfarenheter från det arbetet. 
Plan Integration 2030 är klart och antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2020. 
Arbetet med bilaga till detta dokument är påbörjat.  
Plan Välfärd 2030 gick ut på remiss i oktober 2020 och förväntas bli antagen i 
kommunfullmäktige i början av 2021.  
 
 
Annette Jonasson, utvecklare kommunledningskontoret 2021-01-25 
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§ 7 Dnr KS 2020/00274  

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan 
Uddevalla kommun och Stampede Parkour förening 

Sammanfattning 

Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i 
Parkour och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. 
Föreningen har funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin 
sport i flera kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, 
FRS Kungsbacka. Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för 
att avlastas ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa 
ungdomar att etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya 
projekt. Stampede ska också utbilda ledare.  
  
En IOP är inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 
föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 
subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 
halltider. Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar 
det till att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla 
har de samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 
gymnastikhallar. Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & 
parkour som tränar i Rimnershallen.  
  
Kultur och Fritidsnämnden föreslog 2020-09-23 att initiativet skulle avslås. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslås också att avslå initiativet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-18. 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23.  
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08. 
Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 
2020-03-31.  

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 
  
att föreslå kommunstyrelsen att avslå initiativ om IOP från Stampede Parkour.  
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Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, mellan 

Uddevalla kommun och Stampede Parkour förening 

Sammanfattning 

Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i Parkour 
och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. Föreningen har 
funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin sport i flera 
kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, FRS 
Kungsbacka. Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för att 
avlastas ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa ungdomar 
att etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya projekt. 
Stampede ska också utbilda ledare.  
 
En IOP är inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 
föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 
subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 
halltider. Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar det 
till att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla har de 
samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 
gymnstikhallar. Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & parkour 
som tränar i Rimnershallen.  
 
Kultur och Fritidsnämnden föreslog 2020-09-23 att initiativet skulle avslås. 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslås också att avslå initiativet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-18 
Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden 2020-09-23  
Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08  
Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 
2020-03-31  
 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att avslå initiativ om IOP från Stampede Parkour. 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-12-18 Dnr KS 2020/00274 

  

 

 

 

 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Skickas till 
 





 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

1(2) 

2020-09-08 Dnr KFN 2020/00113 

  

 

Handläggare 

Strateg Stellan Hedendahl 
Telefon 0522-69 65 33 
stellan.hedendahl@uddevalla.se 

 

Ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 

Kommun och Stampede 

Sammanfattning 

IOP, Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansmodell mellan den idéburna och 
den offentliga sektorn. Det är ett sätt att skapa samarbeten för ett hållbart samhälle. IOP 
är tillåtet där det inte finns någon konkurrenssituation eller en marknad. Där kommunen 
inte är tvingad att göra en upphandling. Initiativet ska komma från den idéburna 
sektorn.  
 
Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i 
Parkour och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. 
Föreningen har funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin 
sport i flera kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, 
FRS Kungsbacka. 
 
Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för att avlastas 
ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa ungdomar att 
etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya projekt. 
Stampede ska också utbilda ledare. 
 
På Stampedes hemsida står det att man för nuvarande inte har någon verksamhet i 
Göteborg på grund av att man inte längre har någon lokal att vara i. Man kan läsa att 
medlemmar är på väg att starta ny träning. Inget skrivs om träningen i Ljungskile.  
En IOP är ju inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 
föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 
subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 
halltider. 
 
Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar det till 
att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla har de 
samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 
gymnstikhallar.  
 
Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & parkour som tränar i 
Rimnershallen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08 



 Tjänsteskrivelse  
Kultur och fritid 

2(2) 

2020-09-08 Dnr KFN 2020/00113 

  

 

 

 

Ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 
2020-03-31 

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår arbetsmarknads- och integrationsutskottet att avslå 
föreningen Stampedes ansökan om Idéburen Offentligt Partnerskap med Uddevalla 
kommun. 
 
 
 
 
 
 
Katarina Hansson Stellan Hedendahl 
Kultur och fritidschef Strateg 

Skickas till 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-09-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr KFN 2020/00113  

Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla 
Kommun och Stampede 

Sammanfattning 

IOP, Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansmodell mellan den idéburna och 
den offentliga sektorn. Det är ett sätt att skapa samarbeten för ett hållbart samhälle. IOP 
är tillåtet där det inte finns någon konkurrenssituation eller en marknad. Där kommunen 
inte är tvingad att göra en upphandling. Initiativet ska komma från den idéburna 
sektorn.  
  
Stampede idrottsförening - gymnastik är en förening i Göteborg som har träning i 
Parkour och free running. De har träning på flera orter bl.a. Göteborg och Varberg. 
Föreningen har funnits sedan 2010. Enligt ansökan hjälper de ungdomar att etablera sin 
sport i flera kommuner bl.a. i Kungsbacka som idag har en egen förening och träningar, 
FRS Kungsbacka. 
  
Stampede har verksamhet i Ljungskile. De söker ett partnerskap för att avlastas 
ekonomiskt och kunna boka lokaler i kommunen. De vill också hjälpa ungdomar att 
etablera sitt parkourintresse. De vill kunna söka pengar för att skapa nya projekt. 
Stampede ska också utbilda ledare. 
  
På Stampedes hemsida står det att man för nuvarande inte har någon verksamhet i 
Göteborg på grund av att man inte längre har någon lokal att vara i. Man kan läsa att 
medlemmar är på väg att starta ny träning. Inget skrivs om träningen i Ljungskile.  
En IOP är ju inget vanligt sätt att söka pengar som till exempel aktivitetsbidrag eller 
föreningsbidrag. Det är också svårt att låta en förening från en annan kommun få gratis 
subventionerade lokaler när föreningar som är etablerade i Uddevalla betalar för sina 
halltider. 
  
Positivt är att om Stampede fortsätter med sina träningar i Ljungskile så bidrar det till 
att unga aktiveras och rör sig mer. Om Stampede startar en förening i Uddevalla har de 
samma möjligheter som andra föreningar till att söka aktivitetsbidrag och boka 
gymnstikhallar.  
  
Idag finns en parkourförening i Uddevalla; Uddevalla gymnastik & parkour som tränar i 
Rimnershallen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 2020-09-08 
Ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Uddevalla Kommun och Stampede 
2020-03-31 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Kultur och fritidsnämnden 

 

2020-09-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Kultur och fritidsnämnden föreslår arbetsmarknads- och integrationsutskottet att avslå 
föreningen Stampedes ansökan om Idéburet Offentligt Partnerskap med Uddevalla 
kommun. 
  

Beslutsgång  

Ordförande frågar om nämnden kan godkänna en omformulering av förslaget till beslut 
och finner att nämnden gör det.  
  

Beslut  

Kultur och fritidsnämnden föreslår arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå 
Kommunstyrelsen att avslå föreningen Stampedes ansökan om Idéburet Offentligt 
Partnerskap med Uddevalla kommun.  
 
 
Vid protokollet 
Josefin Florell 
 
Justerat 2020-09-29 
Annelie Högberg, Thommy Carlin 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-29 intygar 
Josefin Florell 
 
Skickat 2020-12-14 till 
Stampede 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
Kommunstyrelsen 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2021-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 2021/00046  

Ansökningar om sociala investeringsmedel 

Sammanfattning 

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 
att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta 
kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det är en utmaning att lyckas med 
insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande åtgärdande insatser 
krävs. Tillsammans ansöker socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen om 
sociala investeringsmedel för att utveckla en förvaltningsövergripande organisation och 
ett arbetssätt för att fånga upp barn i riskzon, i ett tidigt skede, med fokus på barnets 
hela system bestående av familj, skola och fritid. Projektets målsättning är att dessa barn 
och unga ska uppnå ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och en tryggare 
uppväxtvillkor. För att nå det övergripande målet behöver ett nytt arbetssätt och en 
förvaltningsövergripande organisation utvecklas, där socialtjänsten och barn- och 
utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn och unga ur riskgrupp genom ett 
mobilt tvärprofessionellt resursteam. 
 
Helena Svernling, utredare på kommunledningskontoret, närvarar och ger information 
om ärendet på sammanträdet.  
 
Ordförande, Camilla Johansson (C), förtydligar att det tillkommit en korrigering av en 
andra att-sats i tjänsteskrivelsen som samtliga tagit del av innan sammanträdet via mejl.   
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Ansökan gällande sociala investeringsmedel TSI 
Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel  
Bedömning av idéprövning, tidigt samordnade insatser 

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): yrkar bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ansökan om sociala investeringsmedel för 
projektet Tidigt samordnade insatser, samt 
 
att därmed bevilja 1250 tkr per år under tre år, av det kommunbidrag som avsatts för 
sociala investeringsmedel och Idéburet Offentligt Partnerskap/IOP. 
   
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-01-25 Dnr KS 2021/00046 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Ansökningar om sociala investeringsmedel 

Sammanfattning 

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 
att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta 
kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det är en utmaning att lyckas med 
insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande åtgärdande insatser 
krävs. Tillsammans ansöker socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen om 
sociala investeringsmedel för att utveckla en förvaltningsövergripande organisation och 
ett arbetssätt för att fånga upp barn i riskzon, i ett tidigt skede, med fokus på barnets 
hela system bestående av familj, skola och fritid. Projektets målsättning är att dessa barn 
och unga ska uppnå ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och en tryggare 
uppväxtvillkor. För att nå det övergripande målet behöver ett nytt arbetssätt och en 
förvaltningsövergripande organisation utvecklas, där socialtjänsten och barn- och 
utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn och unga ur riskgrupp genom ett 
mobilt tvärprofessionellt resursteam. 
 
Projektet ansöker om 1250 tkr per år under tre år vilket motsvarar 50 % av den 
beräknade kostnaden. Summan ska täcka löner för det mobila teamet samt handledning 
och följeforskning.  
Projektet bedöms uppfylla samtliga kriterier utifrån kommunens kriterier för sociala 
investeringar. Tidigt samordnade insatser skapar förutsättningar att tidigt bryta och 
förebygga negativa händelseförlopp, därmed kan insatsen minska människors utsatthet 
och förebygga framtida kostnader för reaktiva insatser. Projektet innebär utveckling av 
en ny förvaltningsövergripande organisation för dessa frågor, med målsättning att 
tydligare utgå ifrån barnets behov snarare än utifrån organisationens gränsdragningar av 
ansvar. Projektet ligger i linje med styrande dokument och är förankrat i berörda 
nämnder samt i kommundirektörens ledningsgrupp. 
 
Hälsopolitiska rådet är beredande för ansökningar om sociala investeringsmedel inför 
beslut i Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Ansökan gällande sociala investeringsmedel TSI 
Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala investeringsmedel  
Bedömning av idéprövning, tidigt samordnade insatser 



 Tjänsteskrivelse  
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2021-01-25 Dnr KS 2021/00046 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ansökan om sociala investeringsmedel för 
projektet Tidigt samordnade insatser 
 
att därmed bevilja 1250 tkr per år under tre år, av det kommunbidrag som avsatts för 
sociala investeringsmedel och Idéburet Offentligt Partnerskap/IOP. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



 Uddevalla kommuns författningssamling 1 (4) 

 

Dokumenttyp:  Riktlinjer 

Dnr: KS 2020/000286 

Antagen av:  Kommunfullmäktige 

Antagen: 2020-05-13, § 118 

Dokumentansvarig:  utredare, enheten för planering och styrning, ekonomiavdelningen, 

kommunledningskontoret 

Senast reviderad:  
 

Riktlinjer för Uddevalla kommuns sociala 

investeringsmedel  
Riktlinjerna antogs av Kommunfullmäktige 2020-05-13. Kommunstyrelsen utser 

för varje mandatperiod en politisk styrgrupp som ansvarar för innehåll och 

revidering av riktlinjerna. 

Uddevallas sociala investeringsperspektiv  
Ett socialt investeringsperspektiv innebär en förskjutning från att betrakta insatser 

inom välfärdsområdet som kostnader, till att betrakta dem som investeringar i 

humankapital. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett 

bättre utfall för målgruppen och kostnadsminskningar hos aktörerna.   

 

Sociala investeringar är ett sätt att väga de kortsiktiga kostnaderna som uppstår för 

en insats mot de långsiktiga vinsterna. Genom tidiga insatser kan ett negativt 

händelseförlopp undvikas och därmed minskar människors utsatthet och framtida 

kostnader för reaktiva insatser. Med tidiga insatser menas insatser i tidig ålder 

eller tidigt i en process.   

 

Arbetet med sociala investeringsmedel handlar också om att främja 

gränsöverskridande samverkan och att skapa en struktur för att testa nya 

arbetssätt.  

 

Styrande dokument  
Sociala investeringar ska ses som ett verktyg för att nå Uddevalla kommuns vision 

och kommunfullmäktige strategiska plan samt flerårsplan.  

 

Kommunfullmäktige har möjlighet att prioritera områden för kommunens sociala 

investeringar. Beslut om prioriterade områden kan fattas i samband med 

flerårsplan och budget. 

Syfte  
Syftet är att genom gränsöverskridande samverkan identifiera tidiga insatser och 

effektiva metoder för att bryta negativa händelseförlopp och undvika framtida 

utsatthet och samhällsekonomiska kostnader.   

Mål  
Målet är att de insatser och metoder som bedöms generera mänskliga och 

ekonomiska vinster för samhället ska implementeras i ordinarie verksamhet. På 

längre sikt är målsättningen att nå ett samlat socialt investeringsperspektiv i hela 

kommunens organisation. 
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Ansökningsprocessen   
De nämnder, stiftelser, bolag eller ideella föreningar som har en gemensam idé till 

en social investering fyller i en idéprövningsblankett och skickar denna till en 

central arbetsgrupp. I denna ska de sökande bland annat kortfattat beskriva behov, 

innehåll, målgrupp samt mål för projektet. Den centrala arbetsgruppen lyfter 

sedan idén för prövning och beslut i kommundirektörens ledningsgrupp. Om 

kommundirektörens ledningsgrupp anser att idén är tillämpbar inom ramen för 

sociala investeringar skriver verksamheterna sedan fram en mer utförlig ansökan 

med stöd av den centrala arbetsgruppen. 

Beslut och genomförande  
Ett projekt inom ramen för sociala investeringar kan endast ägas av nämnder i 

Uddevalla kommun. Ansökan och projektägarskap fastställs genom beslut i 

berörda nämnder. Därefter skickas ansökan till Hälsopolitiska rådet som är 

beredande instans för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt 

ärende. 

 

Vid bifall ansvarar projektägaren för att en styrgrupp för projektet utses och att en 

projektbeskrivning som i detalj beskriver det framtida arbetet, tas fram. 

Styrgruppen kontrollerar och styr projektet utifrån plan och ansvarar för den årliga 

uppföljningen samt slutrapporteringen till berörda nämnder och kommunstyrelsen.  

Grundkriterier  
Beslutade projekt genomförs med ett nämndövergripande perspektiv, i 

projektform och under en begränsad tidsperiod. För att ansöka om sociala 

investeringsmedel krävs:  

• Samarbete mellan minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag. Utöver 

detta får gärna samverkan med andra offentliga verksamheter, näringsliv 

och idéburen sektor ske.  

• Att projektet uppfyller Uddevalla kommuns syfte och mål med sociala 

investeringar och ligger i linje med angivna styrande dokument och 

eventuella prioriterade områden  

  

Urvalskriterier  
Ansökningar kommer i bedömningsprocessen att prioriteras utifrån både 

grundkriterier och urvalskriterier.  

• Prioriterat område - Idén rör något av de eventuellt prioriterade områdena  

• Resultat - Det resultat insatsen förväntas leda till, mänskliga såväl som 

ekonomiska.  

• Potential - Har tidigare forskning visat att insatser som föreslås har en 

koppling till de resultat som ska uppnås eller bidrar projektet till att nya 

lösningar utvecklas och testas?  

• Genomförbarhet - Är planering av aktiviteter rimliga i förhållande till 

uppsatta mål?  

• Förankring och möjlighet till implementering – Är projektet förankrat hos 

relevanta aktörer? Finns det en kapacitet att ta emot och implementera 

resultat? 
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Uppföljning och utvärdering  
I samverkan med den centrala arbetsgruppen ska en plan för uppföljning och 

utvärdering tas fram för varje beviljat projekt. Planen ska visa på vilka mål som 

ska uppnås genom projektet, vilka insatser som ska genomföras för att uppnå 

målen, samt på vilket sätt insatsernas genomförande och effekter ska mätas. 

Planen ska också ange med vilka intervall som uppföljningen ska ske och 

projektet ska därefter följas upp löpande i VUV-IT.  

 

Projektledaren ska rapportera en årlig uppföljning till projektets styrgrupp, 

berörda nämnder och kommunstyrelsen i samband med nämndernas 

verksamhetsberättelse. Utöver den årliga uppföljningen ska en slutrapport tas 

fram. Slutrapporten ska innehålla en utvärdering av insatsens effekter på angivna 

mål och syfte.   

 

Flertalet utvärderingar som genomförts av sociala investeringar de senaste åren 

visar att det är svårt att göra samhällsekonomiska kalkyler rörande vilken 

“avkastning” eller “besparing” en social investering kommer att ge i framtiden. 

Av denna anledning ställer inte kommunen krav på en samhällsekonomisk 

utvärdering av varje projekt. Däremot ska ett samhällsekonomiskt perspektiv 

finnas med i slutrapporteringen.  

Ekonomi  
Projektet ska till 50 % medfinansieras av sökande parter. Medfinansiering kan 

vara både egna medel och egen arbetsinsats. Skulle sökande parter redan beviljats 

andra projektmedel från kommunen får dessa inte räknas med i den egna 

medfinansieringen. Medel för ordinarie verksamhet eller befintliga projekt 

finansieras inte.  

 

Ansökan ska innehålla en analys över hur projektet på sikt kan bidra till 

samhällsekonomiska vinster.  

 

Kommunfullmäktige beslutar årligen i kommunens flerårsplan om hur mycket 

medel som ska finnas till sociala investeringar för kommande år.  

Ekonomisk redovisning  
Utbetalning sker månadsvis via kommunbidrag. Uppföljning av kostnaderna sker 

vid varje delårsbokslut och eventuella avvikelser mot budgeterade kostnader 

kommenteras.  

Implementering  
Om ett utvärderat projekt bedöms som framgångsrik är målsättningen att dess 

arbetssätt ska implementeras i ordinarie verksamhet och skalas upp så att fler 

personer i den berörda målgruppen får ta del av den. En utvärdering kan också 

visa att vissa delar av projektet varit framgångsrik och då bör endast de effektiva 

metoderna och arbetssätten lyftas för implementering och spridas i organisationen. 

Kommundirektörens ledningsgrupp föreslår rekommendation om eventuell 

implementering efter att projektet utvärderats i samband med slutrapportering. 

Därefter för berörd nämnd upp eventuell implementering och behov kopplat till 

denna i ordinarie budgetdialog. I de fall som implementeringen rör flera nämnder 
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i samverkan så lyfter kommunstyrelsen eventuell implementering i ordinarie 

budgetdialog. 

 



Grundkriterier  

Samarbete mellan minst två kommunala nämnder/stiftelser/bolag.  
Samarbetet i projektet ska ske mellan Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. 
Projektets parter beskriver långt utvecklade tankar om en förvaltningsövergripande 
ledningsstruktur som samlas kring det gemensamma uppdraget som ska lösas, men som 
samtidigt har sin utgångspunkt i befintlig ledningsstruktur.  
Projektet uppfyller Uddevalla kommuns syfte och mål med sociala investeringar och 

ligger i linje med angivna styrande dokument 
Projektet ligger mycket väl i linje med Uddevalla kommuns syfte och mål med sociala 
investeringsmedel. Insatserna kommer att rikta sig till barn och unga inom grundskolan där 
det finns en samlad oro från socialtjänsten, skolan och familjen utifrån en kombination av tre 
väldefinierade riskfaktorer. Forskning visar att målgruppen för insatserna löper en ökad risk 
för ett långvarigt socialt utanförskap om inget görs. Projektets sökande parter har genom en 
kartläggning sett att det finns ett stort behov av att jobba gemensamt och tidigare i processen 
för att möta denna grupp innan problemen vuxit sig allt för stora. Således finns stor potential 
till mänskliga och samhällsekonomiska vinster inom ramen för projektet. 
Arbetssättet som byggs upp kommer att grundas i en gemensam och förvaltningsövergripande 
ledningsstruktur som förväntas etablera en gränsöverskridande samverkan. Då denna ska 
utvecklas utifrån befintlig organisation och då projektet redan i detta tidiga skede verkar vara 
välförankrat hos berörda nämnder och förvaltningar verkar förutsättningarna för eventuell 
implementering i framtiden goda. 
Projektet ligger även väl i linje med styrande dokument såsom översiktsplanen och strategisk 
plan då insatserna bland annat kan förväntas bidra till att utveckla ett tryggare samhälle samt 
öka förutsättningarna för att fler barn och unga får en god och trygg utbildning inför 
framtiden. 

Urvalskriterier  

Resultat  
Projektet ska leda till att barn och unga med angivna riskfaktorer, ska fångas upp tidigt och 
erbjudas hjälp och stöd innan problematiken hunnit bli alltför befäst. Detta förväntas leda till 
mindre omfattande insatser vilket minskar både personligt lidande och samhälleliga 
kostnader. Projektet förväntas bidra till ökad kompetens, strukturer och samverkan för att 
åstadkomma: 

 Rätt insats i rätt tid för barnet och familjen 
 Minskat behov av socialtjänstens biståndsbedömda insatser och Källans verksamhet 
 Ökat antal barn som uppfyller skolans mål 
 Minskad psykisk ohälsa 
 Ökat välmående hos familjerna 
 Minskad kriminalitet och droganvändande 

Potential 
Genom att i ett tidigt skede fånga upp barn och unga med risk för utanförskap bedöms 
projektet ha stor potential att minska både mänskligt lidande hos den unge och dennes familj 
samt minska samhällsekonomiska kostnader. Statistik och forskning visar att samhällets 
kostnader kan bli relativt höga redan på förhållandevis kort sikt om riskbeteenden och 
psykiska problem inte förebyggs och motverkas i ett tidigt skede. Forskning visar tydligt att 
elever som inte får behörighet till ett gymnasieprogram har betydligt större risk att hamna i 
utanförskap, med ökad risk för psykisk ohälsa, arbetslöshet, kriminalitet, missbruk m.m. 
Erfarenhet av framgång i skolan samt upplevelse av trivsel i skolan är, enligt forskning, 
skyddsfaktorer som tydligt kan reducera påverkan av risker, minska risken för negativ 



utveckling samt främja självförtroende och prestationsförmåga. Goda relationer mellan barn 
och föräldrar, bättre samspel i familjen, mindre konflikter, skapar en hanterbar vardag och har 
stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. 
Vidare innebär projektet att pröva en ny förvaltningsövergripande organisation för dessa 
frågor, med målsättning att tydligare utgår från barnets behov snarare än utifrån 
organisationens gränsdragningar av ansvar. Detta kommer att leda till utvecklad samverkan 
mellan förvaltningarna, ökad förståelse för och kunskap om de olika kommunala uppdragen 
och mellan delar i den kommunala organisationen som innebär samsyn i grundläggande 
frågor avseende barn och unga. Detta underlättar konkret samarbete och skapar effektivare 
arbetssätt genom tidiga samordnade insatser. Denna form av samverkan har efterfrågats under 
en längre tid och genom detta samverkansarbete kan en samverkan som inte bygger på person 
utan på organisation skapas.  
Genomförbarhet 
Då projektet är väl förankrat i berörda nämnder, samt att organisation och 
implementeringsarbete redan är påbörjat, bedöms projektet vara realistiskt planerat och 
därmed genomförbart under projekttiden.   
Utifrån erfarenheter från liknande verksamheter i andra kommuner är bedömningen att teamet 
kommer att kunna arbeta med cirka 10–15 familjer per år.  Basen i verksamheterna kommer 
att lära av teamets arbetssätt och metoder, vilket innebär att betydligt fler barn och unga än de 
10–15 som kommer arbetas med inom projektets ramar kommer att bli hjälpta.  
Förankring och möjlighet till implementering  
Projektet bedöms vara förankrat och relevanta aktörer bedöms ha kapacitet för framtida 
implementering. Förslaget är förankrat i förvaltningsledningarna som tillsatt en 
förvaltningsövergripande ledningsgrupp som har i uppdrag att tydliggöra projektet och 
definiera bärande delar. Därtill har både Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden 
beslutat godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med Team med 
mobilt arbetssätt.  
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Ansökningsblankett till sociala investeringsmedel 
 
Ett projekt inom ramen för sociala investeringar kan endast ägas av nämnder i Uddevalla 
kommun. Ansökan och projektägarskap fastställs genom beslut i berörda nämnder. Därefter 
skickas ansökan till Hälsopolitiska rådet som är beredande instans för kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt ärende. 

Namn på projektet 
 

Tidiga Samordnade Insatser – Team med mobilt arbetssätt 
 

 

Sökande parter 
 

Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

 

Tidsperiod för projektet 
Startdatum Slutdatum 

Våren eller hösten 2021 Våren eller hösten 2024 

 

Kontaktpersoner för projektet 
Namn Förvaltning 

Ninni Söderving 
 

Socialtjänsten 

E-post Telefon 

ninni.soderving@uddevalla.se 
 

0522-69 68 36 

Namn Förvaltning 

Mathias Lind 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

E-pst Telefon 

mathias.lind@uddevalla.se 
 

0522-69 65 87 
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Syfte – Beskriv projektets syfte  
 

Syftet med projektet är att nå barn och unga i riskzon för socialt utanförskap i ett tidigt 
skede genom att utveckla en förvaltningsövergripande samverkan där nya arbetssätt som 
ökar förutsättningarna för måluppfyllelse i skolan och trygga uppväxtvillkor skapas.  

 

Mål – Beskriv projektets övergripande mål och eventuella delmål 
 

Projektet har ett övergripande mål samt tre projektmål som formuleras som projektmål: 
  
Övergripande mål 
Ökad måluppfyllelse i skolan, ökad skolnärvaro och tryggare uppväxtvillkor för de barn 
och unga som blir föremål för insatsen.  
 
För att nå det övergripande målet behöver ett nytt arbetssätt och en organisation kring detta 
utvecklas, där socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans möter barn 
och unga ur riskgrupp i ett tidigt skede med förebyggande och anpassade insatser. Viktiga 
projektmål är att utveckla organisation, arbetssätt och arbetsmetoder för detta.  
 
Projektmål 
1) Utveckla förvaltningsövergripande organisation och samarbete för att möta 
verksamheternas behov av ledning och stöd i arbete med barn och unga i riskzonen och för 
att utveckla kommunens arbete mot ökad måluppfyllelse och trygga uppväxtvillkor. 
   
2) Utveckla nya arbetssätt genom mobilt resursteam som arbetar tvärprofessionellt och 
förvaltningsövergripande under ledning av en förvaltningsövergripande organisation. 
  
3) Utveckla arbetsmetoder och strategier som tillämpas av mobilt resursteam för att 
tvärprofessionellt möta de hinder som finns inom elevers och familjers system för att nå 
måluppfyllelse i skolan och trygga uppväxtvillkor och samtidigt leder till ett lärande och en 
utveckling inom de sammanhang och enheter som teamet verkar (basen i verksamheterna). 

 

Behovsbeskrivning - Beskriv det identifierade behovet som motiverar ert projekt. Gör en 

analys där ni beskriver hur omfattande behovet är, vilka underliggande orsaker som finns och 

vilka konsekvenser som kan tänkas uppstå om inget görs. 
 

Det finns ett stort antal barn som är utsatta, eller i riskzon, och som riskerar att hamna i ett 
livslångt utanförskap om inget görs. Detta i sin tur leder till onödigt mänskligt lidande och 
betydande onödiga samhällskostnader. Skolan och socialtjänsten lägger stora resurser på 
dessa. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta kompensatoriskt, förebyggande 
och främjande. En utmaning är dock att lyckas med insatser inom ramen för dessa tre delar, 
så inte mer kostnadsdrivande insatser krävs. Man kan tänka de tre olika insatsnivåerna som 
en pyramid indelad i tre delar. Inom socialtjänsten motsvaras spetsen/toppen av 
myndighetssidans arbete utifrån anmälningar, utredningar och biståndsbedömda insatser. 
Från 2017 till 2019 ökade totala antalet barn och unga mellan 0-21 år i Uddevalla kommun 
med ca 2,5 %. Antalet aktualiseringar inom socialtjänstens myndighetssida gällande barn 
och unga i åldrarna 0-21år ökade däremot med ca 50 %. Under samma period ökade 
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dessutom antalet inledda utredningar gällande barn och unga i åldrarna 0-21 år med 96 %.  
2017 avslutades 60 % av de inledda utredningarna utan insats, motsvarande siffra 2019 är 75 
%. 75 % av de barn som är föremål för utredning avslutas alltså hos socialtjänsten utan 
vidare åtgärd. Inom skolan motsvaras spetsen av den särskilda undervisningsgruppen Källan 
(för elever år 4-9) som startade hösten 2013 med 20 elever och 14 personal. Idag, 7 år 
senare, startar Källan höstterminen med 43 elevplatser och 28 personal. Historiskt har det 
varit få elever som efter att de fått sin skolgång på Källan, har kommit tillbaka till sin 
hemskola. Detta betyder att placeringar på Källan i praktiken innebär att eleven går kvar där 
resten av sin grundskoletid. Antal elever vid Källan har ökat med 115 % mellan 2013-2017. 
Under samma period har barn och unga i åldrarna 10-15 år i kommunen ökat med ca 20 %. 
Det står tydligt att behoven av insatser för barn och unga inom socialtjänstens och skolans 
spets ökar betydligt mer än befolkningsutvecklingen. 
  
När familjen blir föremål för insats inom “spetsens” ramar krävs ofta omfattande och långa 
insatser, eftersom problematiken är långvarig, svår och befäst och motivationen hos både 
barnet och föräldrarna är låg. Ju längre utanförskapet pågår, desto svårare och dyrare blir det 
att bryta den negativa utvecklingen och desto mindre blir sannolikheten för att lyckas. 
  
Basen på pyramiden symboliserar inom grundskolan vardagsarbetet i klassrummet, den 
verksamhet som alla elever möter. Motsvarande för socialtjänsten är det förebyggande 
sociala arbetet. Forskning visar med all tydlighet, liksom våra styrdokument, att det 
främjande och förebyggande arbetet som sker i basen på den tänka pyramiden, är den 
långsiktiga strategi som vi ska ta utgångspunkt i. Det är där effekterna av insatser blir som 
störst och där vi har störst möjlighet att vända en negativ utveckling. Vi kan således inte 
minska arbetet i basen för att flytta resurser uppåt i pyramiden, då kommer problematiken att 
följa med uppåt mot toppen.  
  
Utifrån ovan problembeskrivning, både kring problematiken samt nuvarande resurser och 
arbetssätt, framgår att det finns behov av att utveckla insatser/metoder för att socialtjänsten 
och skolan tillsammans behöver arbeta med de barn och dess familjer som befinner sig i det 
så kallade “mellanskiktet”, där de främjande och förebyggande resurserna inte räcker till. 
Diskussion har förts i Närsjukvårdsgruppen barn och unga samt med chefer inom 
socialtjänsten och Barn- och utbildningsförvaltningen för att hitta former för att på ett tidigt 
och samordnat sätt arbeta med familjerna i ”mellanskiktet” på en arena där de är trygga och 
när motivationen till att ta emot stöd är hög. Mellanskiktet är den yta mellan toppen på 
pyramiden där alla svåra ärenden finns och botten på pyramiden där skolans och 
socialtjänsten främjande och förebyggande arbete bedrivs. Utifrån den modellen ser vi 
mellanskiktet som en yta där vi idag saknar strukturerat arbete i samverkan.  

 
Bedömningen är att den utveckling vi har med fler elever och familjer som blir i behov av 
omfattande stödinsatser högt upp i insatspyramiden, på grund komplex problematik, kommer 
fortsätta att öka om inte ett utvecklingsarbete inom mellannivån genomförs. 
Befolkningsprognoser visar på en demografisk utveckling där antalet barn och unga kommer 
att fortsätta öka kommande år. Då vi redan idag kan se att behoven av insatser ökar 
procentuellt mer än barn och unga i befolkningen blir det än mer angeläget att vi utvecklar 
arbetssätt som innebär att elever och familjer får stöd för att bryta negativ utveckling så tidigt 
som möjligt. Både forskning och verksamheternas erfarenheter visar att ju mer befäst 
problematiken är och ju fler misslyckanden som upplevts av elev, vårdnadshavare, skola, 
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m.fl. desto svårare är det att bryta och förändra negativ utveckling. Det kommer alltid att 
finnas elever och familjer som behöver det stöd som kan erbjudas i toppen av pyramiden 
men vi bedömer att det är fler som kan få stöd att vända en negativ utveckling tidigare än 
vad som sker idag. 

 

Målgrupp - Beskriv målgruppen och hur den har identifierats. Ange hur många insatsen riktar 

sig till. Beskriv även detsamma för eventuell sekundär målgrupp. 
 

Målgruppen för insatser är elever där det finns en samlad oro (skola, socialtjänst, familj) 
utifrån en kombination av nedan riskfaktorer; 

- Når inte måluppfyllelse i skolan 

- Problematisk frånvaro från skolan 

- Har ett normbrytande beteende i och/eller utanför skolan 
  
Det finns idag ingen sammanställning eller skattning av hur många elever som denna grupp 
utgör i Uddevalla kommun, men det forskning tydligt pekar på är att elever med dessa 
riskfaktorer löper en ökad risk för långvarigt socialt utanförskap. Den utveckling vi 
beskrivit ovan gällande socialtjänstens och skolans ökning av resurser riktade mot 
insatspyramidens topp är mycket bekymmersam ur både etiska och ekonomiska perspektiv. 
Vi lägger mer och mer resurser inom pyramidens topp med svårare och svårare ärenden, där 
tidigare insatser i flera fall hade kunnat bryta den negativa utvecklingen. Vi har inte råd 
med att inte göra det vi kan för att bryta utvecklingen som skett de senaste åren och det 
behöver vi göra via ett systematiskt och samordnat arbete baserat på erfarenheter och 
evidensbaserade metoder.  

 

Metodbeskrivning - Beskriv arbetsmetod/arbetssätt som ni vill pröva. Har tidigare forskning 

visat att insatser som föreslås har en koppling till de resultat som ska uppnås eller bidrar 

projektet till att nya lösningar utvecklas och testas? 
 

Forskning och evidens pekar på vikten av att arbeta systemiskt med barnet i centrum som 
utgångspunkt. Barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt ska identifieras tidigt, familjen får 
stöd i ett tidigt skede där motivation till förändring finns och där möjligheten att bryta 
negativa mönster är stor. Utifrån rätt analys av de behov som finns i den icke-fungerande 
situationen genomförs utvecklings-, förändrings- och förstärkningsarbete med utgångspunkt 
i elev, familj, skolan och fritiden.  
  
Ramar för metodutveckling innefattas av att arbetet genomförs av ett team med rätt 
professioner med fokus att kunna arbeta inom varje del i systemet. Principen är att det finns 
rätt kompetens som arbetar tillsammans med familjesystemet, rätt kompetens som stödjer 
elevens utveckling, rätt kompetens som utvecklar skolans arbete och rätt kompetens som 
stödjer utvecklande av sunda fritidsvanor/levnadsvanor. I ansökan är kompetensbehovet 
identifierat som ett team bestående av specialpedagog, socialpedagog och familjebehandlare.   
Centrala delar för det mobila resursteamets första uppdrag är att tillsammans med 
verksamheterna tydligt definiera målgrupp, utforma arbetsmetoder och arbetsprocesser. I det 
initiala uppdraget kommer det också att ingå att identifiera metoder och verktyg för insatser 
inom skola, familj och för eleven. Metoder för uppföljning både på individ och 
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organisationsnivå är en förutsättning för projektet och är ett angeläget område att utveckla 
under projektperioden.  
  
Arbete genom teamet innebär att resurser finns att arbeta enligt ovan beskrivna sätt, men 
också att kompetens inom pyramidens bas ökar genom utveckling utifrån de enskilda 
ärendena samt genom att mer generella utvecklingsbehov identifieras och insatser även på 
mer övergripande nivå kan genomföras. Genom teamet kan då behov identifieras, vilket blir 
del i verksamheternas systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.  Detta leder över tid till 
att basen får större kompetens att både förebygga och möta olika behov. Genom detta 
minskar med tiden antalet ärenden som idag hamnar i toppen av pyramiden.  
  
För att utveckla samarbete, organisation och arbetssätt för att adressera uppdraget beskrivet 
ovan behövs en förvaltningsövergripande ledningsstruktur som får mandat och tydligt mål, 
en samlad plats för att driva de frågor som måste hanteras tillsammans. Verksamheten bör 
baseras på och utvecklas utifrån befintlig organisation men där ledningen tar sin 
utgångspunkt i uppdrag och inte i förvaltning. Inom ramen för projektet bör/ska det finnas ett 
uppdrag att utveckla förvaltningsövergripande samarbete avseende ledning och styrning och 
budget. Övergripande mål för denna utvecklade ledningsstruktur bör utgå från det som 
forskningen gällande sociala investeringar pekar på – ökad måluppfyllelse i skolan. 
  
Arbete med att utveckla ledning och styrning utifrån intentionerna ovan har påbörjats. En 
gemensam styrgrupp med avdelningschef, sektionschef samt enhetschef från socialtjänst och 
Barn- och utbildningsförvaltning har formats och påbörjat ett arbete. Styrgruppen har gett en 
arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en plan för ökad samverkan och förarbeta en 
implementering av utvecklingsarbete via Team med mobilt arbetssätt. Arbetsgruppen har 
ansökt om utvecklingsmedel från Hälsopolitiska Rådet utifrån detta uppdrag, som beviljats, 
och det finns en plan för genomförande av arbetet. Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med 
att definiera uppdragen avseendet förvaltningsövergripande samarbete samt avseende 
uppdraget om att utveckla nya arbetsmetoder genom Team med mobilt arbetssätt. Dessa 
processer kommer arbetsgruppen arbeta med under kvartal 1 och kvartal 2 med 
målsättningen om att under kvartal 3 påbörja införande av nya samverkansformer samt starta 
upp arbete med Team med mobilt arbetssätt.  
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Effekter - Beskriv vilka positiva effekter som projektet förväntas att bidra till utifrån forskning 

och beprövad erfarenhet på kort och lång sikt. Dessa kan vara för målgruppen, 

samverkansaktörer, andra samhällsaktörer och både innehålla mänskliga och 
samhällsekonomiska vinster. Tydliggör även i vilka verksamheter framtida kostnadsminskningar 

förväntas att ske. 

Förväntat resultat  

Projektet förväntas resultera i: 

• En förvaltningsövergripande organisation och dokumenterade samarbetsstrukturer för 
ledning och stöd i arbetet med barn och unga. 

• Ett etablerat resursteam som arbetar tvärprofessionellt och förvaltningsövergripande 
under ledning av en förvaltningsövergripande organisation, på minst två pilotskolor. 

• Ökad kunskap om målgrupp och antal genom kartläggningar utifrån riskfaktorer. 

• Utvecklade arbetsmetoder och strategier för mobilt resursteam för att möta de hinder 
som finns inom elevers och familjers system för att nå måluppfyllelse i skolan och 
trygga uppväxtvillkor. 

• Förstärkt grundkompetens i personalgrupperna och förmåga att i pyramidens bas 
hantera liknande utmaningar. 

• Utvecklad och dokumenterad kunskap kring olika insatsers effekter på individnivå 

• Framtagande av mått för att mäta resultat kopplat till samverkan i det 
förvaltningsövergripande arbetssättet. 

 
Resultatet förväntas ge effekter för målgruppen på kort och lång sikt, beskrivet nedan: 
 
Socioekonomiska effekter på lång sikt 
Inom det nationella arbetet med sociala investeringar finns en omfattande forskning. Nedan 
visas några exempel på offentliga kostnader och effekter på lång sikt. Dessa visar att det 
räcker att lyckas med ett enda barn för att på lång sikt tjäna in betydligt mer än kostnaderna 
för hela projektet.  
  

• En misslyckad skolgång kan kosta mellan 10-15 miljoner kronor per person under ett 
liv. (Källa: Ingvar Nilsson/SEE, Orten bakom våldet (2017)) 

• En gängkriminell person som är aktiv i 15 år kostar samhället ca 23 miljoner kronor. 
(Källa: Ingvar Nilsson/SEE, Orten bakom våldet (2017)) 

• Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även om det kostar mycket 
(t.ex. 500 000 kr), är en mycket lönsam affär som kan ge 40 mnkr eller mer tillbaka 
om man lyckas. Man behöver i stort sett bara lyckas en gång på hundra för att det ska 
löna sig. (Källa: Ingvar Nilsson, Det är bättre att stämma i bäcken än i ån (2008)) 

 
Samhällets kostnader kan bli relativt höga redan på förhållandevis kort sikt om riskbeteenden 
och psykiska problem inte förebyggs och motverkas i ett tidigt skede. Kostnaderna för en 
familjehemsplacering under två år uppgår till mellan 640 000 – 1,6 miljoner kronor och för 
en HVB-placering under totalt ett år till ca 2,5 miljoner kronor. Inom grundskolan finns en 
årskostnad på 600 tkr för en placering i den centrala särskilda undervisningsgruppen Källan. 
Om dessa insatser inte visar sig tillräckliga blir kostnaderna ännu högre.  
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Kommunala effekter på kort och lång sikt  
Genom att följa upp insatser för individ, familj eller en skolenhet kan effekten av den direkta 
insatsen beskrivas och värderas. Det är mer komplext att räkna på ekonomiska effekter på 
kort och lång sikt då det kräver uppföljning under lång tid. Det är i detta sammanhang som 
den forskning som hänvisas till ovan blir adekvat att referera till, utifrån de antagna effekter 
som olika typer av insatser eller riskbeteenden genererar.  
  
Man kommer, baserat på individens förutsättningar och behov, att kunna se effekter av det 
mobila teamets arbete redan under insatstiden, 6-9 månader. Situationen kring den unge 
förbättras och det i sin tur innebär färre insatser i framtiden (minskat lidande och lägre 
kostnader).  
  
Via systematisk uppföljning kvalitetssäkras och följs insatsen upp. Förväntade effekter på 
kort sikt är till exempel;  
  
Skola  

• Högre närvaro: Skolfrånvaro är en mycket stor riskfaktor för psykisk ohälsa och 
senare utanförskap. Bland annat påverkas eleven möjligheter att nå målen i skolan, 
men även social utveckling påverkas negativt. Att stimulera motivation och främja 
skolnärvaro är ett mycket viktigt mål för skolan och alltid ett prioriterat område i de 
fall det finns flera utmaningar för en elev.  

• Ökad trygghet och studiero: Är politiska mål i Uddevalla. Detta är två viktiga 
faktorer som påverkar trivsel, vilket i sin tur påverkar möjlighet till ökad 
måluppfyllelse.  

• Ökad måluppfyllelse: När man inom skolan talar om måluppfyllelse är det ofta ur 
perspektivet att få behörighet till ett gymnasieprogram. Forskning visar tydligt att 
elever som inte får behörighet till ett gymnasieprogram har betydligt större risk att 
hamna i utanförskap, med ökad risk för psykisk ohälsa, arbetslöshet, kriminalitet, 
missbruk m.m. 

  
Familjesystemet 

• Stärkta relationer: Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den 
psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Goda relationer mellan barn och 
föräldrar, bättre samspel i familjen, mindre konflikter, skapat en hanterbar vardag. 

• Stress, psykisk hälsa och arbetsförmåga: Insatsen minskar risken att föräldrar blir 
sjukskrivna. Sjukskrivna föräldrar riskerar inte bara att belasta välfärdssystemet, utan 
ökar också risken för psykisk ohälsa och en mer sårbar uppväxtmiljö för barnen. 

• Ökat samarbete med och förtroende till skola och andra myndigheter: Har man inte 
föräldrarna med sig så kommer man ingenstans i förändringsarbetet och de blir 
mindre benägna att söka/ta emot hjälp vid behov. Därför är det viktigt att bygga en 
relation och skapa ett gott samarbete, med barnets behov i centrum. 

• Föräldrars delaktighet i skolan: Att aktivt hjälpa barnet att lyckas i skolan, visar sig 
genom forskning vara en faktor som bidrar till bättre förutsättningar att klara 
eventuella andra svårigheter. 
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Barn/ungdom 

• Bättre relationer: Till föräldrar och andra viktiga vuxna. Forskning visar att det är en 
stor och viktig skyddsfaktor i barn och ungdomars liv. 

• Ökad kunskap om sig själv och sina behov: Beroende på den unges problematik kan 
det tex handla om färdigheter i konflikthantering, impulskontroll, ökade sociala 
färdigheter, kontakt med och möjlighet att uttrycka sina känslor m.m. 

• Ökad psykisk hälsa: 50% av all psykisk ohälsa visar sig som en första episod redan 
innan 14 års ålder och börjar inte som diagnoser utan som problem - inåtvända och 
utagerande. Tack vare upparbetande av positiva relationer, ökat självförtroende och 
självkänsla, fungerande skolgång m.m. så ökar den psykiska hälsan hos den unge. 

• Ökad framgång i skolan: Erfarenhet av framgång i skolan samt upplevelse av trivsel i 
skolan är, enligt forskning, skyddsfaktorer som tydligt kan reducera påverkan av 
risker, minska risken för negativ utveckling samt främja självförtroende och 
prestationsförmåga. 

• Ökad framtidstro: Tro på sig själv och sin förmåga. Verktyg till att kunna utvecklas 
till en trygg och ansvarsfull vuxen som inte är beroende av samhället. 

  
 
Effekter efter 1-3 år  
Förutom positiva effekter för den enskilda familjen så kan man förvänta att; 

• Personal inom både socialtjänst och skola har blivit skickligare på att identifiera barn 
och unga i behov av denna insats. Fler familjer får tidig hjälp och kommer därmed 
inte att vara i behov av utredning och insatser inom socialtjänstens myndighetssida 
eller Källan. Istället för att arbeta med akuta insatser (som sällan är effektfulla) så 
förebyggs den negativa utvecklingen i ett tidigt skede där det fortfarande finns en 
motivation till förändring hos familjen. Rätt insats i rätt tid. 

• Vi kommer att kunna se effekter i våra organisationer avseende förstärkt 
grundkompetens i personalgrupperna. Förstärkt kompetens och förmåga att i 
pyramidens bas hantera liknande utmaningar, vilket i sin tur leder till färre ärenden 
uppåt i pyramiden då negativ utveckling bromsas i tid.  

• Ovan leder till att vi bromsar den negativa utvecklingen av ständigt ökade behov av 
resurser i toppen av pyramiden.   

• Utvecklad samverkan (på riktigt) mellan förvaltningarna, ökad förståelse för och 
kunskap om de olika kommunala uppdragen och mellan delar i den kommunala 
organisationen som innebär samsyn i grundläggande frågor avseende barn och unga. 
Detta underlättar konkret samarbete och skapar effektivare arbetssätt genom tidiga 
samordnade insatser. Denna form av samverkan är något vi länge önskat få till och 
genom detta samverkansarbete kan vi skapa en samverkan som inte bygger på 
person, utan på organisation.  

• Förändrat tänk gällande TSI (tidiga samordnande insatser) som genomsyrar hela 
organisationen - ända från politiker till utförare 

 

 

Organisation och innehåll - Beskriv projektets organisation och genomförande mer konkret. 

T.ex. projektägare, projektledare, projektmedarbetare, arbetsgrupper, styrgrupper, aktiviteter 

samt vem/vilka som ansvarar för vad? Vid beviljad ansökan ska en projektplan tas fram. 
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Projektet är förvaltningsövergripande med delat ägarskap, med utgångspunkt i det har 
styrgrupp och arbetsgrupp organiserats enligt nedan;  
 
Styrgupp 
Mötesstruktur: 2-3 gånger per termin 
Uppdrag: Leda arbetsgrupp, rapportera till förvaltningsledning/politik 
Peter Madsen, Avdelningschef Grundskola (projektansvarig) 
Maria Kullander, Avdelningschef Socialtjänst (projektansvarig) 
Lisa Thörn, Sektionschef Grundskola 
Mathias Lind, Enhetschef Elevhälsa 
Kerstin Windemo, Sektionschef Socialtjänst 
Ninni Söderving, Enhetschef Socialtjänst 
 
Arbetsgrupp 

Mötesstruktur: varannan vecka 
Uppdrag: Genomföra uppdraget enligt projektbeskrivning, rapportera till styrgrupp 
Mathias Lind, Enhetschef Elevhälsa (projektsamordnare) 
Ninni Söderving, Enhetschef Socialtjänst (projektsamordnare) 
Lisa Thörn, Sektionschef Grundskola 
Louise Idestål, Enhetschef Socialtjänst 
Ellinor Ekensskär, Enhetschef Socialtjänst 
Charlotta Olsson, Enhetschef Grundskola 
Stefan Larsson, Enhetschef Grundskola 
Marcus Uppström, Verksamhetsstrateg Grundskola  
 
Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att definiera uppdragen gällande 
förvaltningsövergripande samarbete samt avseende uppdraget om att utveckla nya 
arbetsmetoder genom Team med mobilt arbetssätt. Dessa processer kommer arbetsgruppen 
arbeta med under kvartal 1 och kvartal 2 med målsättningen om att under kvartal 3 påbörja 
införande av nya samverkansformer samt starta arbete med Team med mobilt arbetssätt. 
 
Projektet ska med utgångspunkt i det befintliga arbete som idag fungerar väl och 
tillsammans med nuvarande organisation och uppdrag utveckla nya arbetssätt, metoder och 
strukturer. Vi anser att utvecklingsarbete av Team med mobilt arbetssätt ska påbörjas 
tillsammans med några pilotskolor som väljs ut där arbetssätt och metoder får utvecklas. 
Dessa skolor väljs ut av grundskolans ledning i dialog med socialtjänst och rektorer. Det är 
vår bedömning att vi inte samtidigt kan börja arbeta med alla elever som definieras av 
målgruppen ovan, utan sannolikt kommer det att röra sig om 2-4 skolenheter under 
projekttiden. Utifrån erfarenheter vi tagit del av från liknande verksamheter i andra 
kommuner bedömer vi att teamet kommer att kunna arbeta med cirka 10-15 familjer per år. 
De skolenheter som ingår i utvecklingsarbetet kommer att inleda med en intern kartläggning 
på sin enhet av de elever som tillhör målgruppen för projektet, utifrån de tre definierade 
riskfaktorerna ovan. Detta för att tydliggöra hur många elever som skulle kunna vara aktuella 
för denna typ av insats, men också för att kunna följa utveckling över tid. Metod för att 
genomföra denna typ av kartläggning blir då också en del av utvecklingsarbetet inom ramen 
för projektet och som i förlängningen blir en del av metodiken för att identifiera vilka elever 
som tillhör målgrupp för Teamet med mobilt arbetssätt.  
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Synergieffekter som kan förväntas utifrån utvecklingsarbetet är att ett lärande kommer att 
ske i hela organisationen när metod och arbetssätt sprids. Basen i verksamheterna kommer 
att lära av teamets arbetssätt och metoder, vilket i sin tur får effekten att basen i ett ännu 
tidigare skede bättre kan möta och hjälpa elever med behov. Det innebär att vi på sikt 
kommer att hjälpa betydligt fler barn och unga än de 10-15 vi beräknar att vi når inom 
projektets ramar.  

 

Resurser - Ange projektets totala kostnader per år uppdelat på t.ex.  personal, 

kompetensutveckling, hyra av lokaler eller inköp av material. Sociala investeringsmedel kan 

sökas för max hälften av den totala kostnaden. 

 
Kostnader  År 1  År 2  År 3  Summa  

 1 Specialpedagog 750 tkr     750 tkr   750 tkr   2250 tkr 

  1 Socialpedagog  650 tkr   650 tkr   650 tkr   1950 tkr 

  1 Familjebehandlare  650 tkr  650 tkr   650 tkr   1950 tkr 

  0,5 Arbets-/handledning  350 tkr  350 tkr   350 tkr   1050 tkr 

  Följeforskning och 

kompetensutveckling 

100 tkr 100 tkr  100 tkr     300 tkr 

               

               

Summa     2500 tkr   2500 tkr   2500 tkr   7500 tkr 

50 %    1250 tkr 1250 tkr   1250 tkr    3750 tkr 

 

 

Uppföljning – Beskriv hur projektets effekter och resultat ska följas upp. Hur och när ska 

resultatet mätas? Har ni redan förslag på mått får ni gärna beskriva dessa. Vid beviljande ska 

en plan för uppföljning och utvärdering tas fram. 
 

Projektet kommer att följas upp och kvalitetssäkras genom metoden Systematisk 
uppföljning. Då projektet fokuserar på att bygga upp en förvaltningsövergripande 
organisation och utveckla nya arbetssätt, metoder och strategier för att på sikt nå det 
övergripande målet kommer uppföljningen att fokusera på process- såväl som effektmål. 
Om projektet beviljas sociala investeringsmedel kommer en plan för uppföljning och 
utvärdering tas fram. Planen kommer utgå från de förväntat resultat och kommunala 
effekter på kort och lång sikt som beskrivs under “Effekter” i denna ansökan. Framtida 
uppföljning kommer även att innehålla ett socioekonomiskt perspektiv. 
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Förankring och Implementering – Beskriv hur projektet är förankrat i de egna verksamheterna, 

förvaltningsledningarna och nämnderna såväl som hos samverkansaktörer. Beskriv även 

förutsättningar för implementering i ordinarie verksamheter efter projektettidens slut. 
 

Underlag för ovan beskrivet utvecklingsarbete har varit uppe för beslut i både 
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden. Båda nämnderna beslutade att 
godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med Team med mobilt 
arbetssätt enligt förslag.  
  
Förvaltningsledningen är överens om att detta arbete ska prioriteras och en gemensam 
styrgrupp med avdelningschef, sektionschef samt enhetschef från socialtjänst och Barn- och 
utbildningsförvaltning har formats och påbörjat ett utvecklingsarbete. Styrgruppen har i sin 
tur skapat en arbetsgrupp som fått i uppdrag att ta fram en plan för ökad samverkan och 
förarbeta en implementering av utvecklingsarbete via Team med mobilt arbetssätt. 
Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att definiera uppdragen gällande 
förvaltningsövergripande samarbete samt avseende uppdraget om att utveckla nya 
arbetsmetoder genom Team med mobilt arbetssätt. Gruppen har bokade tider varannan 
vecka under hela våren och arbetet startas med att det görs en nulägesanalys kring var vi 
befinner oss och vart vi vill, utifrån projektplan och organisation. 
 
Projektet ska utveckla nya arbetssätt, metoder och strukturer med utgångspunkt i det 
befintliga arbete som fungerar väl idag och i och med detta finns bra förutsättningar för 
implementering i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut.  
 

 

Etiska överväganden – Finns det etiska överväganden som behöver beaktas i form av 

exempelvis rättighetsperspektiv, sekretess eller liknande? 

Nej, det bedöms inte finnas etiska överväganden utöver de som görs löpande i ordinarie 
verksamhet. 
 

 
 
 
 
Roger Granat    Staffan Lindroos 
Förvaltningschef   Förvaltningschef 

Socialtjänsten   Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Maria Kullander   Peter Madsen 
Avdelningschef   Avdelningschef 
Socialtjänsten   Barn- och utbildningsförvaltningen 
 

 

 

Blanketten skickas till: socialainvesteringsmedel@uddevalla.se  

mailto:socialainvesteringsmedel@uddevalla.se


 
 

 
 

Protokoll 
Socialnämnden 

 

2020-09-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr SN 2020/00183  

Tidiga samordnande insatser - team med mobilt arbetssätt 

Sammanfattning 

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 
att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta kom-
pensatoriskt, förebyggande och främjande. Det innebär en utmaning att lyckas med 
insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom 
ramen för åtgärdande insatser krävs. I utredningen presenteras förslag på att utveckla 
förvaltningsövergripande arbetssätt för att lyckas med just detta. Utredningen har tagits 
fram i samverkan med Barn och utbildning och kommer att behandlas som ett eget 
ärende även på Barn och utbildningsnämndens sammanträde i september månad. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-09-02. 
Socialtjänstens och Barn och utbildnings gemensamma utredning 2020-08-20.  

Beslut 

Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med team med 
mobilt arbetssätt enligt förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Charlotte Larsson 
 
Justerat 2020-09-23 
Stefan Skoglund, Lars Eide Andersson 
 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-09-24 intygar 
Charlotte Larsson 
 
Skickat 2020-09-28 
Avdelningschef Maria Kullander, socialtjänsten 
Sektionschef Kerstin Windemo, socialtjänsten 
Enhetschef Ninni Söderving, socialtjänsten 
Avdelningschef Peter Madsen, barn- och utbildning 
 





 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2021-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2021/00042  

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete samt 
ekonomisk uppföljning 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 
kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionens. 
Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla under åren 2020-2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 
senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen. En uppföljning 
av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 har sammanställts utifrån 
regionens mall.  

Uppföljningen beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2020 samt de insatser som 
erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet eller krävt betydande tidsinsats av 
folkhälsostrategen. Under 2020 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från det 
övergripande målet att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa samt 
utifrån inriktningen att ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet 
genom en trygg och utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten 
för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. Sedan tidigare har också äldre varit en 
prioriterad målgrupp. Insatser för utanförskapsområden och delaktighet har varit 
prioriterade. 

Corona har påverkat möjligheterna att genomföra projekt och aktiviteter som varit 
planerade och året slutade därmed på ett överskott på 177 tkr varav 113 tkr, regionens 
finansiering av avtalet, överförs till 2021 i enlighet med samverkansavtal och beslut. 
Hälsopolitiska rådets budget för 2021 har korrigerats utifrån det faktiska bokslutet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-13 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun 
Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 
avseende lokalt folkhälsoarbete 
Uppföljning av ekonomi för samverkansavtal inom folkhälsa, Uddevalla 
Budget 2021, korrigerad 
Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  
  
att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2020 och den ekonomiska 
uppföljningen. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-01-13 Dnr KS 2021/00042 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 2020 avseende lokalt folkhälsoarbete 

(samt ekonomisk redovisning) 

Sammanfattning 

Ett avtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun är slutet mellan 
kommunen och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionens. 
Avtalet avser samverkan och samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla under åren 2020-2023. Enligt avtalet ska en redovisning sammanställas 
senast 25 januari varje år och sedan tillhandahållas Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska stå bakom uppföljningen. En uppföljning 
av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 har sammanställts utifrån 
regionens mall.  

Uppföljningen beskriver Hälsopolitiska rådets arbete under 2020 samt de insatser som 
erhållit utvecklingsmedel från Hälsopolitiska rådet eller krävt betydande tidsinsats av 
folkhälsostrategen. Under 2020 har Hälsopolitiska rådets arbete utgått från det 
övergripande målet att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa samt 
utifrån inriktningen att ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet 
genom en trygg och utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten 
för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. Sedan tidigare har också äldre varit en 
prioriterad målgrupp. Insatser för utanförskapsområden och delaktighet har varit 
prioriterade. 

Corona har påverkat möjligheterna att genomföra projekt och aktiviteter som varit 
planerade och året slutade därmed på ett överskott på 177 tkr varav 113 tkr, regionens 
finansiering av avtalet, överförs till 2021 i enlighet med samverkansavtal och beslut. 
Hälsopolitiska rådets budget för 2021 har korrigerats utifrån det faktiska bokslutet.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-13 
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2020 mellan norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Uddevalla kommun 
Uppföljning av samverkansavtal med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 
avseende lokalt folkhälsoarbete 
Uppföljning av ekonomi för samverkansavtal inom folkhälsa, Uddevalla 
Budget 2021, korrigerad 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta  



 Tjänsteskrivelse  
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2021-01-13 Dnr KS 2021/00042 

  

 

 

 

 
att godkänna uppföljningen av samverkansavtalet 2020 och den ekonomiska 
uppföljningen. 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt till regionens 
kontaktperson Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se 
 



   December 2020 

 

   

 
Uppföljning av samverkansavtal 
avseende lokalt folkhälsoarbete 2020    
 

mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Uddevalla kommun 
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Om uppföljningen 
Enligt det samverkansavtal som undertecknats av norra hälso- och sjukvårds-
nämnden och kommunen ska folkhälsoarbetet följas upp varje år.  
 
Det är enbart de insatser som genomförts med gemensamma medel som ska 
redovisas. 
Uppföljningen avser fyra olika delar; samverkansavtalet, nämndens mål och 
inriktningsdokument (den del som avser folkhälsorådet), rådets prioriterade 
områden samt folkhälsostrategens yrkesroll. 
 
Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det 
finns ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för 
samverkansavtalet t. ex. utvärderingar, så kan dessa skickas in tillsammans med 
uppföljningen. 
 
Uppföljningen ska godkännas av folkhälsorådet och undertecknas av dess ordförande. 
Därefter skickas uppföljningen till Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen via 
mail till agneta.eriksson@vgregion.se senast den 25 januari. 
 
Den ekonomiska redovisningen redovisas i en separat excel-bilaga. 
Om den inte är helt klar 25 januari kan den mailas separat till samma adress, dock 
senast den 15 februari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agneta.eriksson@vgregion.se
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1. Samverkansavtal folkhälsa 

 Helt 
uppfyllt 

Delvis 
uppfyllt 

Inlett 
processen  

Möjlighet att motivera svaret 

Folkhälsoarbetet ska utgå 

från befolkningens behov, 

vara systematiskt och 

långsiktigt 

☒ ☐ ☐ Folkhälsoarbetet utgår ifrån 
regionens och kommunens 
styrdokument och baseras på 
lokala förutsättningar och behov 
med koppling till 
Välfärdsredovisningen. Vår 
ambition är färre och större 
projekt, främst i kommunens 
egen regi. En utveckling som är 
påbörjad men som behöver 
fortsätta under resterande 
avtalstid.   

 

Folkhälsoarbetet ska ha 

tydliga mål och en tydlig 

uppföljning 

☒ ☐ ☐  Utifrån det nya avtalet har vi 
jobbat tydligare med 
prioriteringar för rådets arbete 
och fördelning av medel. 

Barn och ungas behov och 

rättigheter ska särskilt 

uppmärksammas 

☒ ☐ ☐  Barn och unga har varit en 
prioriterad målgrupp under 
2020 

Folkhälsoperspektivet ska 

integreras i de olika 

aktörernas ordinarie 

verksamhet  

☒ ☒ ☐  Mycket av kommunens 
folkhälsoarbete sker inom ramen 
för ordinarie verksamhet. 
Satsningar med medel från 
samverkansavtalet möjliggör ofta 
utveckling som annars inte varit 
möjlig.  

Folkhälsorådets 

planeringsprocess ska 

synkroniseras med den 

kommunala planerings- och 

budgetprocessen 

☐ ☒ ☐   

Prioriterade målgrupper 

ska ges möjlighet till 

inflytande och delaktighet i 

de insatser som görs 

☐ ☒ ☐  Målgrupper har involverats i 
olika grad i årets 
utvecklingsprojekt men corona 
har varit en försvårande faktor 
under året. 

 

Vårdaktörernas samverkan  
Vårdaktörernas samverkan i det lokala folkhälsoarbetet. 
(Markera genom att stryka under vald siffra) 
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           Stor delaktighet    Mindre delaktighet 

Primärvård  4 3 2 1 

Tandvård  4 3 2 1 

Mödravårdscentral 4 3 2 1 

Barnavårdscentral 4 3 2 1 

Ungdomsmottagning 4 3 2 1 

Annan vårdaktör  4 3 2 1 

 
Möjlighet att motivera svaren 
Svaren ovan bygger på närvaro på Hälsopolitiska rådets möte, delaktighet i ansökningar 
om utvecklingsmedel hos Hälsopolitiska rådet. Enligt kontakt med kommunens 
representanter på Familjecentralen i Uddevalla, har samverkan med mödravården och 
barnavården varit välfungerande. Det finns andra samverkanssammanhang med övriga 
vårdaktörer så som lokal närsjukvårdssamverkan barn och unga där deltagandet är högt och 
främjande och förebyggande insatser i samverkan tas upp.   
 

2. Nämndens mål- och inriktning 
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och Inriktningsdokument är vägledande 
för vilka hälsofrämjande insatser som folkhälsoråden ska prioritera.  
De uppdrag/aktiviteter som gäller nu är att skapa förutsättningar för: 
- insatser i tidig ålder 
- insatser till barn och unga i syfte att främja goda skolresultat  
- kost och fysisk aktivitet (i alla åldrar) 
- minska/motverka bruk av alkohol, tobak, narkotika och doping 
(Genomförda insatser redovisas tillsammans med rådets övriga insatser under rubrik nr 3) 
 

3. Folkhälsorådets prioriterade arbete  
a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för folkhälsorådets arbete t.ex. planer, prioriteringar m.m. 

Utifrån regionens och kommunens styrdokument och de delar som rör folkhälsa antog  
hälsopolitiska rådet mål och inriktning för rådets folkhälsoarbete 2020 enligt följande: 
 
Det övergripande målet med det gemensamma folkhälsoarbetet är att förbättra befolkningens  
hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Under 2020 prioriterades målgrupperna barn och unga samt  
äldre.  
 
Inriktning 2020-2023:  
Ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och  
utvecklande uppväxt, och till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt  
utveckling och hälsa genom livet.  
 
Fokus på:  
Utanförskapsområden  
Delaktighet   
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b) Beskriv kortfattat rådets insatser inom ramen för samverkansavtal folkhälsa för respektive  

mål under året. (Kopiera och använd en mall per mål.) 
 
 

Mål: 
Ge barn och unga trygga och utvecklande livsvillkor  

Insatser:  
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 
Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 
Få fler pojkar att lyckas i skolan 
Utbildning- öppen ungdomsverksamhet 
E-sporthall 
Tvärsektionella folkhälsoinsatser utifrån inkomna initiativ och ansökningar  
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☒                 ☐   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   
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Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 
Gruppen mot hedersrelaterat våld arbetar för att skapa större rörelseutrymme för unga 
människor som har rötter i kulturer med hedersbegrepp och att minska riskerna att bli utsatt för 
hedersrelaterat våld (inklusive könsstympning), bestraffningar och annan kränkande 
behandling.  

Fysiska föreläsningar har anpassats och genomförts digitalt under året. Positivt med detta har 
varit att antalet deltagare har ökat, vilket har möjliggjort deltagande från fler personalgrupper, 
något som också lett till ökad spridning och ett bredare erfarenhetsutbyte. Det negativa är att 
inte kunna möta frågor i den stund de uppkommer och följa upp föreläsningarna med 
diskussion på samma sätt. Föreläsningarna har dock varit uppskattade. Utöver föreläsningar har 
litteratur för kompetensutveckling köpts in till berörd personal. Insatsen genomförs i 
samverkan med Barnahuset och Hälsokällan och bidrar till kompetensutveckling hos 
kommunens personal som möter barn och unga med risk att utsättas för hedersproblematik.      

Gruppens arbete fyller ett viktigt behov av information och utbildning inom ämnet genom sina 
föreläsningar.      

 
Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 
17 000 fysiska kartor har delats ut i brevlådor till boende på kartan, till fler än 15 utlämningsställen 
och till flera skolor. Digital karta har funnits på hemsidan för Hittaut Uddevalla. På kartan finns 
totalt 120 checkpoints som satt ute till 10 oktober då Hittaut avslutades för säsongen. Minst elva 
grundskolor och gymnasieskolor har deltagit i skolutmaningen och provat på Hittaut. Östrabo 
yrkes, Agneberg, Östrabo1, Norrgårdenskolan, Sandersdalsskolan, Äsperödsskolan, 
Sommarhemsskolan, Ljungskileskolan, Unnerödsskolan, Fridaskolan och Västerskolan. 

På grund av Corona har insatsen haft något färre deltagare i Skolutmaningen än förväntat eftersom 
skolorna har haft mycket annat att tänka på. Det har ändå funnits flera intresserade idrottslärare som 
startat lag på sina skolor och engagerat sina elever. Elva skolor har provat på Hittaut under 
säsongen. Hittaut Uddevalla har haft 474 deltagare mellan 7-20 år som registrerat checkpoints. Det 
är ca en fjärdedel av alla registrerade deltagare. För allmänheten har Hittaut varit en succé. Vi har 
haft 2 052 registrerade deltagare vilket är fler än tre gånger så många jämfört med hela förra 
säsongen. Antagligen är det minst dubbelt så många som har provat på Hittaut vilket skulle 
innebära omkring 4000 personer. 100 st deltagare har tagit alla 120 checkpoints och totalt har 50 
510 checkpoints registrerats.  

 
Få fler pojkar att lyckas i skolan 
Under året har projektet, trots omständigheterna, gått från planeringsfas till implementeringsfas. 
Strukturer har identifierats kring hur man på de sju olika skolorna som valt att ansluta sig till 
projektet (f-9) på bästa sätt kan implementera arbetet kopplat till den egna skolans mål och 
organisering samt till de politiska målen. Tillsammans med rektorerna har varje skolas behov lett 
fram till en plan för hur de aktivt kommer arbeta vidare. I uppstartsfasen handlade det mycket om 
strukturer och kunskapsinhämtning.  Senare möten har handlar om uppföljning och 
erfarenhetsutbyte om processen. Med anledning av Covid-19 har större föreläsningar fått ställas 
in.  Alla skolor har påbörjat insatser ut och strävar åt samma mål, men utifrån respektive skolas 
lokala kontext ser dessa insatser väldigt olika. Exempel på insatser från flera olika skolor: 
föreläsningar för den egna personalgruppen, framtagande av en plan med tydliga mål och 
aktiviteter, kunskapsinhämtning och bearbetning via Zimmermans bok, användandet av 
Zimmermans digitala fortbildning kopplat till skolans mål,  genomlysning av läroplanen, ökad 
vuxennärvaro på rasterna, översyn och behovs orientering av skolgården, lagt in rörelsepass på 
alla lektioner under dagen för eleverna, strukturer för att ha ökat fokus på läs- och 
skrivutvecklingen, skapat trygghetsteam på skolorna, organiserat klasser för att skapa ökad 
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trygghet och studiero, en medvetenhet kring hur man planerar undervisningen och vilket resultat 
det faktiskt ger, jobbat med ledning och stimulans i undervisningen. 
 
Ovannämnda insatser och aktiviteter har redan börjat ge små förändringar som skillnad i 

bemötande till eleverna vilket möjliggör ”en bredare repertoar” för pojkarna vilket i sin tur kan 

leda till en bättre skolgång med ökad måluppfyllelse. Insatserna har även kunskapshöjt 

personalen vilket gör att de får syn på egna mönster och agerande som man tidigare inte var 

medveten om att man hade och hur det i sin tur påverkar eleverna särskilt pojkarnas 

förutsättningar, sätt att vara och bli bemött i skolan. Med anledning av covid-19 har en del 

inplanerade aktiviteter flyttats fram eller fått stått tillbaka, vilket gjort att arbetet har fördröjts 

något och inte riktig kommit igång på några skolor.  

Målgruppen rektorer och skolpersonal har haft inflytande och varit högst delaktiga. Målgruppen 

elever blir delaktiga när arbetet förs ut och genom att de pratat om exempelvis studieteknik, 

upplägg av lektioner och vikten av att ”bredda repertoaren” samt nolltolerans till skojbråk.  

 
Utbildning- öppen ungdomsverksamhet 
Uppdraget bottnar i en utredning kring hög/lågintensiva verksamheter inom kultur och fritid. 
Bortom det självklara- En kartläggning av kostnader och andra hinder som villkorar barns och 
ungas deltagande i fritidsaktiviteter. Kultur och fritid tog hjälp av Göteborgs Universitet för att 
göra en studie av öppen ungdomsverksamhet. I slutändan skulle studien ge svar på varför 
öppen ungdomsverksamhet finns i Uddevalla och även kunna ligga till grund för möjligheten 
att besvara frågor som var och hur den öppna ungdomsverksamheten ska genomföras samt vad 
den ska innehålla. Studien: Bortom demokratisk fostran - Den öppna ungdomsverksamhetens 
kärna, identitet och verkan.  

Mål med projektet var att alla fritidsledare skulle genomföra utbildning för att hitta ett 
gemensamt språk och att verktygen/metoderna som gruppen tar fram går att arbeta med i 
verksamheterna över tid. 

För att kunna fördjupa studien och faktiskt bidra med verktyg för fritidsledare att jobba med 
ansöktes om pengar hos hälsopolitiska rådet och kultur och fritid har nu genomfört en 7,5 
poängs utbildning för fritidsledare på grundnivå på Göteborgs universitet. Utbildningen 
kommer ge en samlad rapport som baserad på deltagarnas uppgifter, som kommer ligga till 
grund för verksamhetsutveckling. Målgruppen i form av de unga har ännu inte varit direkt 
delaktiga på grund av restriktioner och allmänna råd som förhindrat de planerade 
arbetsträffarna och fokusgrupperna’. 

 
E-sporthall 
Med hjälp av barn och ungas intresse för e-sport och gaming etableras en fysisk mötesplats likt 
hur en idrottshall fungerar för vanlig sport. Med hjälp av mötesplatsen möjliggörs arbete och 
insatser för ökad integration, fysisk och psykisk hälsa, öka föreningsdeltagandet i kommunen, 
påverka kostvanor, nå ut till hemmasittare och förebyggande arbete för ungdomar på glid.  

E-sporthallen(mötesplatsen) har byggts och färdigställts så verksamheten kan bedrivas. 
Medlemskap har sålts och verksamheten fick under en kort period bedrivas normalt med barn 
och unga vuxna som besökte hallen, kort därpå kom nya restriktioner pga Covid-19 och vi fick 
stänga ner igen.  

- E-sporthallen kommer ingå i projektgrupp med Vi-projektet (ESF-projekt) som arbetar 
med UVAS(Unga Vuxna som varken arbetar eller studerar) och med hjälp av e-sport 
aktivera dom för att sedan koppla deras engagemang till framtida arbetsmöjligheter. 
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Hallen används som fysisk mötesplats för att koordinera deras arbete i Fyrbodal och 
Sjuhärad. Uppstart februari-mars 2021.  

- Esportshallen kommer användas av Oddevold IK fotbollsförening som ska börja med 
esport för att bredda sin verksamhet och börja med esport. Spännande koppling mellan 
traditionell sport och e-sport. 

- Bilsportförbundet och E-sporthallen skall sätta upp en bilsimulator-liga (simracing) för 
att locka in unga med motorintresse och ge dom en mötesplats.  

- Samtliga gymnasieskolor kommer delta i en skolcup där de möts i e-sport och sport där 
E-sportshallen blir värd och koordinator – cupen leds av skolelever.   

- Dialoger med olika organisationer kring nätmobbing har inletts för att markera E-
sporthallens värderingsarbete online och offline.  

- Handbollsförbundet vill tillsammans med Uddevalla E-sportförening hitta en modell för 
hur de kan börja med e-sport. 

- Dialog har tagits upp med kommunens verksamhet ”Nike” som arbetar med UVAS – 
samverkan under 2021 med aktivering av hemmasittare är aktuellt och ska 
konkretiseras.  

- Intresse från utbildningsplattformar att nå unga med spelintresse och ge dom 
möjligheten att utvecklas inom e-sporten.  
 

Eftersom Covid-19 satt så många käppar i hjulen är det svårt att dra några större lärdomar ännu, 
mängden tid och arbete som krävs för att hålla igång olika samarbeten har eventuellt 
underskattats lite. Ett mål för 2021 är att koppla på mer ideella krafter in i föreningen för att 
bistå med projektledning. Intresset för att bli medlem i föreningen har underskattas, vi kommer 
behöva se över hur vi förvaltar intresset från alla gamers och lägger fokus på att växa långsamt 
och inte släppa på för mycket.  

I de flesta samarbeten och projekt så kommer grundidén av målgruppen och sedan stärks 
strukturen och idén upp av t.ex. projektledare i föreningen ex. med en esports-cup mellan 
skolorna så föddes idén av medlemmar i föreningen, sedan bistod vi med hur det skulle kunna 
utföras. 
 
Tvärsektionella folkhälsoinsatser utifrån inkomna initiativ och ansökningar 
Flera utbildningsinsatser har genomförts med stöd från Hälsopolitiska rådet under 2020, 
samtliga fick utföras digitalt. Det har varit en fortbildning inom föräldrastöd med fokus på 
familjer i etableringsfas, en konferens om barn som upplevt fysiskt våld riktad till personal som 
arbetar med barn och unga och utbildning samt handledning i barnkonventionen riktad till 
förskola och skola samt till nämnd och personal inom Kultur och fritid. Familjeförskolan har 
fått stöd för att kunna anlita en matkonsulent för kostrådgivning för barn och föräldrar som är 
aktuella för verksamheten och kompetensutveckling för personalen. Stöd har också beviljats till 
nätverket för föräldraskapsstöd för deras behov av en nystart genom gemensam 
kompetensutveckling och förnyade samverkansformer. Utveckling av ett mobilt elevhälsoteam 
kommer att utgöra en ansökan om för Uddevallas sociala investeringsmedel, projektet har 
under höstens givits stöd från hälsopolitiska rådet för förarbete, förankring och uppstart.  
Medel har också fördelats till insatsen dans för hälsa som främjar fysisk och psykisk hälsa hos 
flickor med, eller i risk för, ohälsa. En öppen digital föreläsning kring psykisk ohälsa erbjöds i 
samband med den internationella dagen för psykisk ohälsa i september.  
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Medverkande aktörer: 
Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 
Barnahuset i Uddevalla och Trollhättan och Hälsokällan 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 
Uddevalla OK, Uddevalla IS, Herrestad AIF och Ljungskile OK arrangerar Hittaut tillsammans och 
Svenska orienteringsförbundet är initiativtagare. Vi har haft tre vinstdragningar där Fritidsforum, 
MIO och Friskis och Svettis har skänkt priser. 
 
Få fler pojkar att lyckas i skolan 
Två skolor samverkar med Hälsokällan 
 
Utbildning- öppen ungdomsverksamhet 
Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, Åsa Andersson och Peter 
Korp 

E-sporthall 
Vi-projektet, Fältenheten, Oddevold, Bilsportsförbundet, Handbollsförbundet, 
Esportsförbundet, Uddevalla Hem, Kultur och Fritid, Lenovo och Intel.  

Tvärsektionella folkhälsoinsatser utifrån inkomna initiativ och ansökningar 
Uddevalla kommun, Barnahus, regionen (funktioner kopplade till föräldraskapsstöd). 

      

 

 
 

 
 

Mål: 
Förebygga utanförskap, främja inkludering  

Insatser:  
Sund frukost  
POP! 
Stöd till stöttare  
Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet  
 
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☐                 ☒   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   
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Sund frukost  
Öka kunskapen om hur god hälsa kan bibehållas hos familjer i socialt utsatta områden. Att ge 
föräldrar och hela familjen ökade redskap för att visa på möjligheter att genom små medel och 
liten arbetsinsats ge förutsättningar för god och näringsrik frukost. Projektet vill öka kunskapen 
om hur livsstil och kostvanor kan minska komplikationer för personer med diabetes. Samt 
förmedla kunskap om kostens betydelse för munhälsa och kariessjukdomar 

Vårens planer för Sund frukost fick ställas in på grund av Covid-19 restriktionerna, men under 
höstterminen kunde tre av fyra planerade frukostträffar genomföras. De tre träffarna besöktes 
av elever och lärare från Vuxenutbildningens program; Yrke- & servicepersonal och 
Rengöringsservice samt föräldrar och personal från Öppna förskolan. Deltagarantal per gång 
var cirka 15 personer. Till den fjärde träffen hade elever från IM-programmet på 
Margretegärdeskolan bjudits in vilket fick ställas in. 

På grund av Covid-19 restriktionerna delades deltagarna in i två grupper i två separata lokaler; 
caféet och spegelsalen och grupperna turades om att få till sig informationen som gavs i de 
olika lokalerna.  Vid varje träff fick deltagarna information om vad en bra frukost kan och bör 
innehålla. En tandsköterska föreläste om sockerinnehållet i olika livsmedel, förebyggande 
åtgärder samt vikten av bra kost för att behålla en god tandhälsa. En diabetessköterska föreläste 
om diabetes och frukostvaneundersökningen ”Vad äter du för frukost?” där 48 Uddevallabor 
från nio olika ursprungsländer svarat på frågor om sina frukostvanor redovisades för att visa på 
att frukostvanorna är olika beroende på vart man kommer från. Alla deltagare erbjöds möjlighet 
att testa sitt blodsocker innan de fick testa att gå stavgång runt området. Istället för den 
planerade frukostbuffén fick alla deltagare och lärare med sig en Goodiebag innehållande bra 
livsmedel som passar att kallas en sund frukost. De genomförda aktiviteterna har visat på ett 
intresse och en nyfikenhet att lära sig mer bland deltagarna. Många frågor ställdes och 
diskuterads vid aktiviteterna. Brobyggare med språk och kulturkompetens var delaktiga i 
starten av projektet. Eftersom aktiviteten byggde på både föreläsning och dialog var 
målgruppen delaktig. 

 
POP! 
Power of pink är en grupp för kvinnor och eftersom vi håller till i norra Uddevalla som är ett så 
kallat utanförskapsområde, riktar vi oss främst mot kvinnor med invandrarbakgrund. Många av 
kvinnorna är segregerade i betydelsen att de inte arbetar, studerar eller på annat sätt har kontakt 
med samhället utanför sitt bostadsområde. Genom att skapa ett forum för kvinnor att umgås 
och vidga sitt sociala nätverk samtidigt som de får med sig kunskaper genom till exempel 
föreläsningar bidrar vi till att stärka kvinnorna och motivera dem till aktivitet. Genom POP får 
kvinnorna också med sig kunskaper om både fysisk- och psykisk hälsa, jämställdhet och 
kulturella koder etcetera. För att stärka dem är det viktigt att de får med sig kunskaper om det 
svenska samhället och vilka vägar ut i samhället det finns. Att kunna erbjuda detta är ett steg i 
ledet mot att bryta segregationen.  

Genom att göra aktiviteter tillsammans och umgås i aktivitetsform stärker vi banden till 
varandra och personalen bygger upp ett förtroende med deltagarna. När man får prova på nya 
saker kan man hitta nya intressen och talanger vilket kan bidra positivt till det psykiska 
måendet. Det stärker också ordförrådet att få prata om nya saker. Vi har haft bakning, ” Sy 
klänning” projekt och målning med olika material och färgtyper. Under höstterminen har vi gått 
promenader tillsammans och haft föreläsningar och diskussioner med olika teman, som 
skönhetsvård, psykisk- och fysisk hälsa, ”Sverige och jag”. Vi finns alltid där för kvinnor som 
har frågor eller vill prata, vi är en bro till samhället och de möjligheter som finns. 

Några av kvinnorna har kommit i arbete, studier eller gör praktik. Andra hjälper vi att finna 
vägar. Kvinnorna blir stärkta av kunskapen och informationen om hur samhället ser ut. Vi ser 
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att de själva vågar ta initiativ på ett annat sätt än de har gjort som nya hos oss.  Att få en plats 
att komma till och känna en social gemenskap är mycket viktigt och vi ser att deltagarna 
uppskattar vårt forum. Föreläsningarna har genererat spännande efterdiskussioner där åsikter 
och nya synvinklar har utbytts. Den nya informationen till exempel kring hälsa tar sig 
säkerligen former som vi inte ser som att man har en annan möjlighet att välja hälsosam mat i 
butiken eller att se över sitt sömn- och motions mönster. Delaktigheten och inflytandet består 
av att deltagarna får vara med och välja områden som känns relevanta för dem att lära sig mer 
om. Utefter deras önskemål har vi sedan satt ihop teman och bjudit in föreläsare.  

 
Stöd till stöttare  
Genom att medlen funnits till arvoderad samordnare har denna kunnat vara insatt i situationen 
för de ensamkommande. Alla vet till vem de kan vända sig. Det har de gjort när de 
känner behov av det. Ungdomarna har en utmanande period i sitt liv och även 
ungdomarna vänder sig till samordnaren när de behöver stöttning. Det har varit ungdomar som 
inte har fått vara kvar i Sverige och samordnaren har kunnat stötta så att de gör ett så informerat 
val som möjligt om sin framtid. De som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd har kunnat 
fortsätta sina kontakter med volontärer och när det finns frågor vänder sig både ungdomar och 
volontärer till samordnaren. 
 
Verksamheten har under året: 
- ordnat en fest med ungdomar och volontärer och andra föreningar som är engagerade i 
Målgruppen (tidig vår, före corona) 
- Stöttat ungdomar i ekonomikunskap 
- Kontakt med volontärer och unga om stöttning i att få ungdomarna in i eget boende 
- Sommarkurs i samarbete med IOP:t i Uddevalla för ensamkommande 
- Mycket arbete har lagts ned på att få politiker och kommunen att stötta de allra 
svagaste i målgruppen. 
- Stöttat omkringliggande organisationer till att söka pengar som gör att ungdomarna 
kan få ytterligare alt stöd som sträcker sig längre mot framtiden. 
- Boendet Äsperöd har avslutats och arbete med att stötta ungdomarna in i eget boende 
och avslut av själva boendet. 
- Framtidsspaning med Agapes Vänner UMT. 
- Försökt att locka fler volontärer men det har varit svårt i dessa Coronatiden, dock har 
det kommit till en ny värdfamilj och även en ny fadderfamilj. 
 
Perioden då ungdomarnaär i behov av stöd har blivit längre än vi förutsett. Bland annat på 
grund av lång asylperiod, ändringar i migrationspolitiken och Corona. Några värdfamiljer som 
trott att de tagit på sig ett projekt på något år känner att de inte orkar längre. Flera volontärer är 
trötta och det är svårt att hitta nya och hitta engagemang hos de som finns kvar. Men ibland 
hittar man någon ny som inte ger upp utan fortsätter. Flera av ungdomarna mår dåligt, speciellt 
de med låg nivå av svenska, och även om kontaktnätet försöker på alla sätt att stötta är det svårt 
att räcka till. Corona har gjort att vi har fått tänka annorlunda och det har blivit merjobb, men 
en bra effekt av till exempel sommarkursen var att när ungdomarna kom tillbaka efter 
sommaren var de i bättre psykologiskt läge än vad de har varit förr om åren, baserat på 
samordnarens och andra kollegors upplevelse. Det var positivt att ha en fysisk sommarkurs då 
undervisningen på distans under våren gjort att de blivit mycket isolerade och tappat i svenska. 
Corona och distanseringen har gjort det svårt att göra lustfyllda aktiviteter med ungdomar och 
stöttare. Många bland stöttarna har isolerat sig då de tillhör riskgruppen. Arbetet har skett i 
dialog med volontärerna och ungdomarna. 
 
Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet  
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En utbildning/information i ämnet ’Idrott för ALLA genomfördes under tidig vår. 
Inbjudningarna gick ut till en vid krets, bland annat till flera av Uddevalla kommuns berörda 
förvaltningar som deltog med flera representanter. Idrottskonsulenterna Stina Wikström och 
Dick Stenberg från Parasport Göteborg rustade deltagarna med förklaringar av definitioner, 
konkreta verktyg, pedagogiska tips samt allmän förståelse för olika funktionsnedsättningar. 
FUOP:s föreningar har var för sig genomfört aktiviteter tills dessa förändrades i mars på grund 
av de restriktioner och rekommendationer som utfärdades av Folkhälsomyndigheten, 
Riksidrottsförbundet, Sveriges Parasportförbund och Uddevalla kommun i och med COVID-19 
pandemin. Aktiviteter genomfördes igen efter sommaren av många föreningar fram till dess att 
nya restriktioner/rekommendationer kom i slutet av oktober. Det är för FUOP glädjande att 
våra medlemsföreningar inom handboll, gymnastik & parkour, golf och ridsport, med vissa 
anpassningar, kunnat hålla träningar igång under det gångna året. FUOP har varit i fortlöpande 
kontakt med våra föreningar för att hålla oss uppdaterade om deras verksamhet under året och 
varit behjälpliga med stöd vid behov. De samarrangerade fysiska aktiviteterna har till stor del 
tvingats ställas in. Detta har skett efter ingående och under året löpande samråd med våra 
föreningar, Barn och Utbildning- och Socialförvaltningen samt Uddevalla kommuns 
Folkhälsostrateg. Säkerheten och hälsan har satts i fokus för vår målgrupp som tillhör 
riskgrupper under pandemin. 

Pandemin har satt sina tydliga spår i hur 2020 års verksamhet har kunnat genomföras. Trots 
detta har FUOP under året knutit nya samt fördjupat befintliga kontakter med intressenter. 
Goda möten och kontakter har hållits med bland andra Kultur och Fritidsnämnd/förvaltning, 
Socialförvaltningen samt Folkhälsostrategen under hösten. Detta ger FUOP uppfattningen, trots 
rådande pandemi, att möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i fysiska 
aktiviteter i Uddevalla kommun kommer kunna stärkas ytterligare framöver. FUOP har 
ytterligare ökat vår målgruppsmedverkan genom tätare kontakter med ett flertal 
intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning. Arbetet mot ökad fysiska 
aktiviteter hos personer med funktionsnedsättning går framåt. Mycket arbete återstår och vi 
söker ständigt nya vägar för att nå våra mål. Pandemisituationen har ytterligare belyst vikten av 
god fysisk grundhälsa.  
 
Medverkande aktörer: 
Sund frukost  
Närhälsan Dalaberg, Folktandvården, kommunens Integrationsenhet, Kommunala 
Vuxenutbildningen samt Öppna förskolan Dalaberg. 

POP! 
Svenska Kyrkan Dalaberg och T-hus Fyrbodal. 

Stöd till stöttare 
Uddevalla kommun, Agapes Vänner, Svenska Kyrkan, Ljungskile Folkhögskola, och Rädda 
Barnen Region Väst. 

Bra fysik ger god hälsa och ökad livskvalitet  
Föreningar ingående i Föreningen Uddevalla Open Parasport, Uddevalla kommun, Sveriges 
Parasportförbund, Bohuslän – Dals Parasportförbund, RF-SISU Västra Götaland  
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Mål: 
Främja hälsan hos äldre 

Insatser:  
Livsberättargrupper 
Digital föreläsning om psykisk ohälsa  
                                                                                                                  Ja               Nej 
Syftar målet till att utjämna skillnaderna i hälsa?                                      ☒                ☐  

Syftar målet till att öka andelen elever med fullföljda studier?                 ☐                 ☒   

Är målet satt med utgångspunkt på prioriterade grupper?                         ☒                 ☐   

Har målgruppen haft inflytande och varit delaktiga i insatserna?              ☒                 ☐   

Vilka är de viktigaste effekterna (resultaten/lärdomarna) av insatserna? 
 
Livsberättargrupper 
I januari 2020 åkte två personal på handledarkurs i Stockholm för att utbildas i arbetssättet för 
livsberättargrupper. Därefter följde planering för uppstart av en första ”test” grupp som 
handplockades av handledarna. Första gruppträffen genomfördes 18 februari och följdes av 
ytterligare tre träffar där den sista genomfördes 10 mars till följd av Covid-19 pandemin. Under 
året har handledarna och gruppdeltagarna haft kontinuerlig kontakt på telefon, de allra flesta så 
ofta som en gång i veckan.  Under hösten diskuterades möjligheten att starta upp digitala 
träffar, men att för nå målgruppen i störst behov skulle det innebära att det dessutom behövde 
ordnas med kurser för att lära gruppdeltagarna att hantera tekniken. I samband med att vi hade 
dessa diskussioner lättades det på de särskilda restriktionerna som gällde för personer som var 
70+, vilket gjorde att vi började planera för att genomföra de fysiska träffarna på ett säkert sätt 
istället. En vecka efter det skärptes dock restriktionerna för alla i länet och Ryttarens café som 
bidrar med lokal stängde för andra gången onsdag 4 november och vi blev tvungna att ställa in 
träffarna igen. Konsekvenserna av att många av våra ”äldre äldre” inte har samma tekniska 
färdigheter och möjligheter som många yngre i samhället har blivit synliga under pandemin. Vi 
hoppas fortfarande att vi vid något tillfälle ska kunna genomföra fysiska träffar och det känns 
som en viktig del av projektet att förutse behov som kan finnas när vi har fysiska träffar så som 
behov av olika hjälpmedel för att kunna delta. Vi kommer dock behöva se på alternativ för 
digitala livsberättargrupper under 2021 också.  

Digital föreläsning om psykisk ohälsa 
Digital föreläsning om psykisk ohälsa arrangerades i september i samband med den 
internationella dagen för psykisk ohälsa. Föreläsningen planerades av ett tvärprofessionellt 
nätverk för psykisk ohälsa och deltagande skedde företrädelsevis digitalt, men kyrkan erbjöd 
möjlighet att ta del av föreläsningen i grupp i en rymlig lokal.  

 
Medverkande aktörer: 
Livsberättargrupper 
Ryttaren café & aktivitetscenter, Hemmafixarna, Anhörigcentralen, Biståndsavdelningen  
 

 

4. Folkhälsostrategens yrkesroll 
Vilka är de största/huvudsakliga processerna eller uppdragen som du har varit 
involverad i under året?  
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 Folkhälsostrategen har i huvudsak arbetat utifrån Hälsopolitiska rådets årshjul. 
Folkhälsostrategen har ansvarat för processen kopplat till utvecklingsmedlen. Projekt som 
beviljats medel har följts upp och kontakter inför nya projekt har tagits. Folkhälsopriset har 
administrerats och det tvärsektoriella folkhälsoarbetet har planerats och genomförts utifrån 
rådets inriktning. Utöver rådets arbete är folkhälsostrategen processledare för ÖK Idé, en 
samverkansplattform mellan idéburen sektor och kommunen. En annan betydande process 
som folkhälsostrategen är involverad i rör kommunens sociala investeringsmedel. 
Riktlinjerna för dessa har reviderats under året och en ny struktur har arbetats fram. 
Hälsopolitiska rådet bereder ansökningar om sociala investeringsmedel inför beslut i 
Kommunstyrelsen.  

I hur stor omfattning har ovanstående arbete varit på eget, folkhälsorådet eller andra 
förvaltningar/nämnders initiativ? (uppskatta i %) 
Möjlighet att motivera svaret: Processledarskapet för ÖK Idé är beslutat till 20 % men har periodvis tagit mer 
tid än så i anspråk. Under året har folkhälsostrateg fått prioritera detta arbete för att skapa förutsättningar förr 
rekrytering av en ny processledare. Ny processledare kommer att rekryteras under tidig vår 2021, 
folkhälsostrateg kommer att vara tillgänglig för överlämning till denne, och avslutar därefter sitt eget 
processledarskap för ÖK Idé. 

5. Ekonomisk redovisning 
Den ekonomiska uppföljningen redovisas i separat excel-bilaga. 

6. Avslutande kommentarer 

Om ni har något ytterligare som ni vill förmedla, kopplat till folkhälsorådet och som inte 
har redovisats under rubrik 1 – 5 kan det skrivas här. 
2020 har varit ett mycket speciellt år med stor påverkan av coronapandemin. 
Hälsopolitiska rådet har genomfört sina möten som planerat, men digitalt och 
inledningsvis med reducerat innehåll. Folkhälsostrateg har haft kontinuerlig kontakt med 
samtliga projekt som får medel från Hälsopolitiska rådet och följt upp deras anpassningar 
utifrån rådande pandemi. Folkhälsostretegen som varit relativt ny under 2020 har på 
grund av pandemin inte kunnat arbeta lika utåtriktat och uppsökande som önskat. Utöver 
konsekvenser till följd av pandemin har den politiska situationen förändrats i kommunen 
och i juni ersattes den förra majoriteten av en ny. Detta innebar ny politisk representation 
i Hälsopolitiska rådet, som då också valde att ta ett omtag kring rådets arbete genom 
kompetens- och processutveckling. Rådet besitter hög kompetens och engagemang, men 
har alltså saknat kontinuitet. Framåt behöver rådet satsa på strategi och långsiktighet.   
 

7. Underskrift 

 

____________________________       den          /          202     
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__________________________ 

Ordförande i folkhälsorådet 
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1. Avtalsparter
Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden nedan kallad nona HSN och avser samverkan och
samfinansiering av gemensamma folkhälsoinsatser och tjänst i Uddevalla kommun.

2. Avtalsperiod
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2020 till3l december 2023.

3. Förutsättningar för samverkansavtalet
Internationella och nationella styrdokument anger riktningen medan de regionala och
lokala styrdokumenten lägger grunden fcir prioriteringar och insatser inom
samverkansavtalet.

I FN:s Agenda 2030 har flera av de 17 globala målen för hållbar utveckling en direkt
koppling till jämlik hälsa.

FN:s allmänna ft)rklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om att alla
människor är födda fria, är lika i värdighet och har samma rättigheter.

För att ytterligare vämabarns rättigheter upprättades Barnkonventionen. Den
innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter ftir barn. Arlikel 2,3, 6 och 12
utgör grundprincipema och ska alltid beaktas i frågor som berör barn. Bams
rättigheter har en betydande roll i folkhälsoarbetet.

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är

"att skapa samhcilleligaförutscittningar fAr en god och jdmlik halsa i hela
befolkningen och sluta de påverkbara hälsokffiorna inom en generation"

och dess tillhörande åtta målområden.

Andra regionala och kommunala styrdokument som ligger till grund ftir det lokala
folkhälsoarbetet är:

vG 2030
Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument

Uddevalla kommuns strategiska plan samt kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens styrkort

4. Det gemensamma folkhälsoarbetet
Det övergripande målet med det gemensalnma folkhälsoarbetet är att ftirbättra
befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. För att uppnå målet krävs
gemensamma insatser och samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter.

Folkhälsoarbete handlar om insatser som förbättrar folkhälsan generellt och som
bidrar till att hela befolkningen ges förutsättningar för en god hälsa.

Avsikten med ar,talet är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att fa ett
bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft. Folkhälsoarbetet ska ha en
politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå. Arbetet ska omfatta
hälsofrämjande och/eller tidigt ftirebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska bygga på
långsiktighet och utgå från befolkningens behov.

Pt
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En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt
hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle
innebär att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper
missgynnas strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt
uppmärksammas.

Det är viktigt att foftsätta det arbete som påbörjades under föregående avtalsperiod
med att synkronisera planeringsprocessen med den kommunala planerings- och
budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektiv i de olika aktörernas ordinarie
verksamhet och att styra mot insatser för att främja en jämlik hälsa för befolkningen.

4. 1 Utvecklingsområde under avtalsperioden
Att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i de insatser
som görs.

5. Organisering samverkan
5.L Forum för folkhälsofrågor
I kommunen ska det finnas ett tvärsektoriellt sammansatt forum för folkhälsofrågor,
har fortsattningsvis omnämnt som folkhälsoråd. De lokala behoven och
förutsättnin garna är styrande för folkhälsorådets sammansättning.

I folkhälsorådet ska ftirtroendevaldafrän kommunen och norra HSN ingå.
Folkhälsorådet är beslutande gällande de medel som är knutna till samverkansavtalet.
Beslutande är förtroendevalda från kommunen och norra HSN. Ordftirande utses
bland de förtroendevalda från kommunen och vice ordförande från noffa HSN.
Ordftirande och vice ordförande deltar i folkhälsorådets beredande möten.

Ledande tjänstepersoner från kommun, primärvård, tandvård, försäkringskassa,
arbetsftirmedling, polis, frivilligorganisationer och företag kan med fördel ingå i
folkhälsorådets ordinarie arbete. Folkhälsorådet har möjlighet att bjuda in
tjänstepersoner eller andra aktörer utifrån behov.

Folkhälsorådet ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga
befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån
dessa samt verka ftir att folkhalsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens
ordinarie verksamheter. Folkhälsorådets insatser och prioriteringar ska vara fcirenliga
med båda avtalspafters respektive styrdokument.

Folkhälsorådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir
en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Förtroendevalda och
tjänstepersoner i folkhälsorådet ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive
nämnder/styrelser/ftirvaltningar till folkhälsorådet samt att återföra folkhälsorådets
arbete tillbaka till dessa. Varje folkhälsoråd ska ha en arbetsordning som tydliggör de
medverkandes ansvar i folkhälsorådet. Arbetsordningen revideras i samband med
nytt avtal.

5.2 Folkhälsostrateg
En heltidstjänst ska finnas för folkhälsoarbetet och innehas av en strateg med
folkhälsovetenskaplig utbildning eller liknande. Det åligger kommunen att informera tu'(,h
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kontaktperson på avdelning social hållbarhet vid förändringar, till exempel av tjänst
vid nyanställning, omplacering eller längre vikariat.
Strategen ska vara anställd med kommunen som huvudman för tjänsten. Tjänsten ska
vara centralt och strategiSk placerad i kommunens förvaltning. Strategen ska ha
tillgång till kommunledning.

I uppdraget ingår att:
- arbetapå uppdrag av folkhalsorådet

- ansvara for att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrdokument

- ansvara för att arbetet bedrivs utifrån den inriktning och prioritering som beslutas

- verka ftir att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk nivå och i

samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter

- ansvarar ftir budget, uppföljning och ekonomisk redovisning samt att göra

folkhälsoavtalet känt för samtliga medverkande aktörer

- analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen

5.3 Uppföljning
Parterna ska varje år kunna följa folkhälsoarbetets utveckling genom uppföljning,
både skriftligt (bilaga 1a insatser och lb ekonomi) och i dialog kring det
gemensamma folkhäl soarbetet bland annat avseende :

- samverkansavtalfolkhälsa

- folkhälsorådetsprioriterade arbete

- ekonomisk redovisning av kostnaden ftir folkhälsostrateg inklusive dess

omkostnader och folkhälsoinsatser

Det åligger folkhälsostrategen att fortlöpande folja upp och rapportera eventuella
awikelser gällande planerade folkhälsoinsatser eller budget till folkhälsorådet.

Uppföljning ska ske årligen. Insatserna ska sammanställas senast denZljanuari och
den ekonomiska uppföljningen senast den 15 februari. Redovisningarna ska
tillhandahållas nora HSN och kommunstyrelsen i Uddevalla kommun ska ställa sig
bakom uppföljningen.
Uppfölj ningsbilagorna kan komma att revideras under avtalsperioden.

Avdelning social hållbarhet tar,pänora HSNs uppdrag, initiativ till dialogmöte med
kommunchef eller motsvarande under avtalsperioden.

5.4 Regiongemensam insamling av hälsodata
Parterna är överens om att tillsammans stödja de undersökningar som är av
gemensamt intresse för att ffi statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor, till
exempel Centralförbundet ftir Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)s
drogvaneundersökning och Elevens hälsa i fokus som baseras på elevhälsosamtal.

CANs drogvaneundersökning genomfors vart tredje år. Norra HSN står för de
finansiella kostnaderna som är ftirenat med enkäten. Kommunen står för insamlandet
av data och sprider resultatet lokalt.
Elevens hälsa i fokus kommer attvara ett utvecklingsområde under avtalsperioden.

PL
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6 Ekonomi

6.1 Finansiering
Fördelningsprincipen ftjr finansieringen är hälften vardera ftir norra HSN och
kommunen. Parterna svarar gemensamt ftir finansieringen av:
- lön och omkostnader ftir en heltid folkhälsostrateg

- insatserutifrån gemensafirmaprioriteringar

6.2 Ersättning
Norra HSN ersätter ftir perioden 2020 - 2023,2 350 000 kronor per år, ftir
gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun bidrar med
motsvarande belopp.

6.3 Utbetalning

Utbetalning av ersättning från norra HSN till Uddevalla kommun görs två gånger per år, i
mars och september, med lika delar ftir första respektive andrautbetalningen.

6,4 Budget
Folkhälsorådet ska årligen, senast den lll2,lämna ett budgetunderlag enligt mall
(bilaga 2) för kommande verksamhetsår. Budgeten ska bestå av insatser och
prioriteringar som är förenliga med båda ar,talsparters respektive styrdokument.

6.5 Ekonomiska riktlinjer
Kopplat till detta samverkansavtal finns ekonomiska riktlinjer för utvecklingsmedel
till folkåälsoinsatser (bilaga 3 ).

7 Omförhandling
Om ftirutsättningarna för detta avtal väsentligt andras under avtalsperioden har parterna
rätt att kräva omförhandling. Avtalet kan omförhandlas inför årsskifte. En skriftlig begäran
om omftirhandling ska då inkomma senast sex månader innan.

B Tvist
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i ftirsta
hand genom ftirhandlingar mellan parterna. I annat fall löses tvisten i allmän dom-
stol.

9 Hävning av avtal
Vardera part äger rätten att häva avtalet om den andraparten i väsentligt hänseende inte
utftir sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran.
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Avser år 2020  
Avser kommun: Uddevalla
Redovisningen är antingen:  

Slutlig Ja  

Preliminär*

Budget Utfall
HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt Till 2021

Intäkter

Ingående saldo från föregående år 17 0 0 17 0 0 0

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2 350 1 170 1180 2 244 1 081 1180 113

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSTASER 2367 1170 1180 2261 1081 1180 113

 

Kostnader

Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:

Lön (inkl. lönebikostnader) 325 325 241 241 83,7

Överskott för vakant tjänst (återbetalas till 

respektive avtalspart)  

Omkostnader (ex. administration, utbildning, resor 

m.m.) 149 149 189 189 -39,5

Tvärsektionellt Folkhälsoarbete utifrån 

Hälsopolitiska rådets inriktning 120 120 101 101 25,7

SUMMA KOSTNADER FÖR FOLKHÄLSOSTRATEG 594 594 0 530 530 0 69,9

 

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:

 

Pågående fleråriga insatser med medel från 

tidigare år 

Samverkanskoordinator/Ungdomsnavet 17 17 17 17



Nya ettåriga insatser med medel från 2020 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 80 80 80 80

Stöd till stöttare 200 200 200 200

Sund frukost
100 100 100 100

Bra fysik ger god hälsa och livskvalié 150 150 150 150

POP! Power Of Pink 100 100 100 100

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld 70 70 70 70

Uppdragsutbildning, öppen ungdomsverksamhet 150 150 150 150

Satsning på utanförskapsområden 141 141 98 98 43

Nya fleråriga insatser med medel från 2020 **  

Esporthall 550 550 550 550

Livsberättargrupper 100 100 100 100

Få fler pojkar att lyckas i skolan 115 115 115 115

 

Överskott som understiger 10 % av budgeterade 

kostnader för instaser som överförs till nästa år    113

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 367 1 187 1 180 2 373 1 080 1 180 112,9

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER) 0 -17 0 -112 1 0 113

* 15 februari - sista datum förslutlig redovisning.

** Planerade insatser redovisas under budget och 

slutförda insatser redovisas under utfall.

Eventuella kommentarer  kring den ekonomiska 

uppföljningen.  



Den ekonomiska uppföljningen mailas till:         

Agneta Eriksson, agneta.eriksson@vgregion.se







Januari 2021 

Budget 2021 
De avtalade medlen från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden landande på ett överskott på 113 tkr 

för 2020, dessa medel överförs till 2021.  

Posten Satsning på utanförskapsområden ligger kvar med medel som är kvar efter 2020, det vill säga 

43 tkr. Hälsopolitiska rådet kommer att planera insatser för dessa medel, som då också ska 

finansieras med motsvarande summa av kommunal part.  

Övrigt överskott läggs under posten Tvärsektionellt folkhälsoarbete, som en post för rådet att fördela 

till lokalt folkhälsoarbete under året, dessa medel (överskottet) ska finansieras med 50 % av 

mottagande part.  

I budgeten är det nya projektet, Förstudie hälsopedagog jobbcentrum, tillagt. Projektet ska följas upp 

av rådet under 2021 men kommer inte tilldelas nya medel under 2021. 

Kommunen har höjt kommunbidraget något för folkhälsoinsatser inom ramen för avtalet samt för 

lönekostnader. Differensen mellan kommunbidraget och den avtalade summan som Norra- hälso- 

och sjukvårdsnämnden lägger, finansieras av respektive projekt som beviljas medel från 

hälsopolitiska rådet, så att 50/50 finansiering uppnås i enlighet med samverkansavtalet.  

  



Januari 2021 

Budget 2021     

Uddevalla kommun      

  HSN Kommun Övrigt  

Intäkter        

Ingående saldo från föregående år  113      

Årets medel enl. samverkansavtal folkhälsa 2350 606    

SUMMA INTÄKTER FÖR ÅRETS INSATSER 2 463 606 0  

Kostnader        

Folkhälsostrateg, fördelas enligt följande:         

lön (inkl. lönebikostnader) 333 333    

omkostnader  (adm.kostnader, resor, kurser 
m.m.) 149 149    

Tvärsektionellt folkhälsoarbete utifrån 
Hälsopolitiska rådets prioriteringar  188 120    

SUMMA KOSTNADER FÖR 
FOLKHÄLSOSTRATEG, samt tvärsektionellt 
folkhälsoarbete 670 602 0  
         

Folkhälsoinsatser, fördelas enligt följande:        

Pågående insatser med medel över från 
föregående år (planerade som 1-åriga 2020)        

Förstudie Hälsopedagog Jobbcentrum         

Pågående fleråriga insatser med medel från 
tidigare år      
Livsberättargrupper 100 100   2021 

Få pojkar att lyckas i skolan 115 115   2022 

E-sporthall 550   550 2022 

Satsning på utanförskapsområden 43     2021 

Nya ettåriga insatser med medel från 2021         

Förebyggande arbete mot hedersrelaterat 
våld 40 40    

Nya fleråriga insatser med medel från 2021        

Jämlikt föräldraskapsstöd 580 580   2023 

Bokstart 185 185   2023 

En funkis hälsa! 100   100 2022 

Hitta ut i Uddevalla och Ljungskile 80   80 2023 

SUMMA KOSTNADER TOTALT 2 463 1 622 730  
         

SUMMA TOTALT (INTÄKTER - KOSTNADER) 0 -1 016 -730  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 2021/00045  

Revidering av bestämmelser för hälsopolitiska rådet 

Sammanfattning 

Enligt Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla Kommun för perioden 2020-2023, ska varje Hälsopolitiskt 
råd ska ha en arbetsordning som tydliggör de medverkandes ansvar i folkhälsorådet. 
Arbetsordningen ska revideras i samband med nytt avtal. Revideringen skulle därmed 
varit gjord i samband med att det nya samverkansavtalet trädde i kraft 2020, men görs 
först nu. Hälsopolitiska rådet finns organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen som 
har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. Bestämmelserna 
beskriver rådets uppdrag, organisering och arbetsformer, baserat på aktuellt 
samverkansavtal.  
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Förslag till reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet  
Nu gällande bestämmelser för Hälsopolitiska rådet 
 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet. 
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-01-12 Dnr KS 2021/00045 

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Revidering av bestämmelser för hälsopolitiska rådet 

Sammanfattning 

Enligt Samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla Kommun för perioden 2020-2023, ska varje Hälsopolitiskt 
råd ska ha en arbetsordning som tydliggör de medverkandes ansvar i folkhälsorådet. 
Arbetsordningen ska revideras i samband med nytt avtal. Revideringen skulle därmed 
varit gjord i samband med att det nya samverkansavtalet trädde i kraft 2020, men görs 
först nu. Hälsopolitiska rådet finns organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen som 
har det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen. Bestämmelserna 
beskriver rådets uppdrag, organisering och arbetsformer, baserat på aktuellt 
samverkansavtal.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Förslag till reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet  
Nu gällande bestämmelser för Hälsopolitiska rådet 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att anta reviderade bestämmelser för Hälsopolitiska rådet 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 



BESTÄMMELSER FÖR UDDEVALLA HÄLSOPOLITISKA RÅD  
 
Uddevalla Hälsopolitiska råd inrättades 1998 efter kommunstyrelsebeslut 1997-09-30 
(1997/495.87).  
Hälsopolitiska rådet är ett samverkansforum för Uddevalla kommun och Västra 
Götalandsregionen knutet till Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i 
Uddevalla kommun (KS 2015/00347).  
Hälsopolitiska rådet finns organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen.  
 
Rådets uppdrag och befogenheter  
Hälsopolitiska rådets uppdrag är:  
- att utgöra ett tvärsektoriellt forum för utveckling kring folkhälsa, social hållbarhet och 
välfärd,  
- att bidra till ökad kunskap om folkhälsa och social hållbarhet bland politiker och anställda i 
Uddevalla,  
- att administrera och besluta om de medel som är knutna till Samverkansavtal avseende 
gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun,  
- att bereda ansökningar gällande Uddevallas sociala investeringsmedel inför beslut i 
kommunstyrelsen,  
- att årligen utse Uddevallas folkhälsopristagare.  
 
Grundläggande styrdokument för Hälsopolitiska rådet är: 

 VG 2030 
 Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktningsdokument 
 Uddevalla kommuns strategiska plan samt kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens styrkort 
 Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun 
 

 
 Organisation  
Uddevalla Hälsopolitiska råd består av följande ledamöter:  
– 5 stycken politiska ledamöter utsedda av Uddevalla kommunstyrelse bland dess ledamöter 
och ersättare, en av dessa utses av kommunstyrelsen till ordförande,  
– 2 stycken politiska ledamöter utsedda av Västra Götalandsregionens Norra Hälso- och 
Sjukvårdsnämnd, en av dessa utses av hälso- och sjukvårdsnämnden till vice ordförande,  
– samtliga förvaltningschefer för Uddevalla kommun. Dessa kan i sin tur utse ersättare inom 
sin egen förvaltningsledning för att säkra närvaro på rådet,  
–  Ledande tjänstepersoner från kommun, primärvård, tandvård kan med fördel ingå i HPRs 
ordinarie arbete. 

– Vid behov kallas försäkringskassa, arbetsförmedling, polis, räddningstjänsten, 
frivilligorganisationer, företag och andra som har med folkhälsoarbete i Uddevalla att göra.  
 
Beslutande är de förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
Rådet har möjlighet att adjungera ytterligare tjänstemän eller förtroendevalda när sådant 
behov uppstår.  
 
Arbetsformer  



Hälsopolitiska rådet ska med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga 
befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån 
dessa samt verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens 
ordinarie verksamheter. Hälsopolitiska rådets insatser och prioriteringar ska vara förenliga 
med båda avtalsparters respektive styrdokument. 
 
Hälsopolitiska rådets uppgift är att bedriva arbetet så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir 
en del av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Förtroendevalda och 
tjänstepersoner i Hälsopolitiska rådet ansvarar för att ta med sig inspel från sina respektive 
nämnder/styrelser/förvaltningar till Hälsopolitiska rådet samt att återföra rådets 
arbete tillbaka till dessa. Varje Hälsopolitiskt råd ska ha en arbetsordning som tydliggör de 
medverkandes ansvar i folkhälsorådet. Arbetsordningen revideras i samband med 
nytt avtal. 
 
Hälsopolitiska rådet sammanträder cirka fem gånger per år, sammanträdesschema fastställs 
senast vid årsskiftet för nästkommande år.  
 
Vid beslutsmöte för budget inför kommande år kan del av mötet avdelas för endast 
förtroendevalda samt rådets tjänstemannastöd.  
 
Kallelse sänds ut senast sju dagar före sammanträdet efter beredning av ordförande, vice 
ordförande samt rådets tjänstemannastöd. Frågor och ärenden bör anmälas senast tre veckor 
före sammanträdet.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp ansvarar för att inför varje möte med Hälsopolitiska rådet 
förbereda ärenden som kommunen avser att anmäla till rådets sammanträde.  
 
Protokoll från mötet delges ledamöterna i rådet senast tre veckor efter mötet samt anmäls till 
kommunstyrelsen respektive Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
Resurser  
Folkhälsostrategen administrerar Hälsopolitiska rådets ekonomi och erbjuder 
tjänstemannastöd knutet till rådets uppdrag. I Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun fastslås att folkhälsostrategen skall vara heltidsanställd 
med kommunen som huvudman, att tjänsten ska vara strategiskt och centralt placerad i 
kommunens förvaltning samt ha tillgång till förvaltningsledning.  
 
Hälsopolitiska rådet förfogar över ekonomiska resurser knutna till Samverkansavtal avseende 
gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Dessa resurser ska, utöver finansiera en 
heltidstjänst för strategiskt folkhälsoarbete, användas för kostnader knutna till rådets uppdrag 
samt utvecklingsinsatser som beslutas av Hälsopolitiska rådet.  
 
För sammanträdesarvode och i förekommande fall reseersättning ansvarar respektive 
huvudman.  
 
Revidering och antagande av bestämmelserna  
Revidering av bestämmelserna för Hälsopolitiska rådet kan initieras av rådet, Uddevalla 
kommunstyrelse och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Götalandsregionen.  
Bestämmelserna fastställs av Uddevalla kommunstyrelse. 
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BESTÄMMELSER FÖR UDDEVALLA HÄLSOPOLITISKA RÅD 
 
Fastställda av kommunstyrelsen den 26 september 2007, § 292, och reviderad 16 
december 2015, § 382 
 
Allmänt 
Uddevalla Hälsopolitiska råd inrättades 1998 efter kommunstyrelsebeslut 1997-09-30 
(1997/495.87). 
Hälsopolitiska rådet är ett samverkansforum för Uddevalla kommun och Västra 
Götalandsregionen knutet till Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun (KS 2015/00347).  
Hälsopolitiska rådet är finns organisatoriskt direkt under kommunstyrelsen som har 
det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna i kommunen.  
 
Rådets uppdrag och befogenheter 
Hälsopolitiska rådets uppdrag är: 
- att utgöra ett tvärsektoriellt forum för diskussion, utbyte och utveckling kring 

folkhälsa, social hållbarhet och välfärd, 
- att bidra till ökad kunskap om folkhälsa och social hållbarhet bland politiker och 

anställda i Uddevalla, 
- att administrera och besluta utifrån Samverkansavtal avseende gemensamma 

folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun, 
- att utgöra tvärsektoriell styrgrupp för arbetet utifrån certifieringen En säker och 

trygg kommun/Safe Community, 
- att bereda ansökningar till Uddevallas sociala investeringsfond inför beslut i 

kommunstyrelsen, 
- att årligen utse Uddevallas folkhälsopristagare. 
 
Grundläggande styrdokument för Hälsopolitiska rådet är: 
Strategisk plan och 
kommunfullmäktiges styrkort 
 

Uddevalla kommun 

Mål och inriktning Västra Götalandsregionen, Norra 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 

Samverkansavtal avseende gemensamma 
folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun 

Uddevalla kommun och Västra 
Götalandsregionen, Norra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden 

 
Organisation 
Uddevalla Hälsopolitiska råd består av följande ledamöter: 
– 5 stycken politiska ledamöter utsedda av Uddevalla kommunstyrelse bland dess 

ledamöter och ersättare, en av dessa utses av kommunstyrelsen till ordförande,  
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– 2 stycken politiska ledamöter utsedda av Västra Götalandsregionens Norra Hälso- 
och Sjukvårdsnämnd, en av dessa utses av hälso- och sjukvårdsnämnden till vice 
ordförande, 

– samtliga förvaltningschefer för Uddevalla kommuns förvaltningar, dessa kan i sin 
tur utse ersättare för att säkra närvaro på rådet, 

– Samordningsansvarig för Hälsopolitiska rådet utsedd i aktuell Närområdesplan 
VG Primärvård samt ytterligare lokala chefer från Västra Götalandsregionen. 

 
Beslutande är de förtroendevalda från kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Rådet har möjlighet att adjungera ytterligare tjänstemän eller förtroendevalda när 
sådant behov uppstår. 
 
Arbetsformer 
Hälsopolitiska rådet ska bedrivas så att ett folkhälsoinriktat synsätt blir en del 
av de ingående parternas ordinarie verksamhet. Deltagande politiker och 
tjänstemän i rådet är utsedda som representanter för respektive organisation och 
ska aktivt lyfta relevanta ärenden och frågor till rådet och systematiskt 
återkoppla dessa till den egna huvudmannen. 
 
Hälsopolitiska rådet sammanträder cirka fem gånger per år, sammanträdesschema 
fastställs senast vid årsskiftet för nästkommande år.  
Vid beslutsmöte för budget inför kommande år avdelas del av mötet för endast 
förtroendevalda samt rådets tjänstemannastöd. 
 
Kallelse sänds ut senast sju dagar före sammanträdet efter beredning av ordförande, 
vice ordförande samt rådets tjänstemannastöd. Frågor och ärenden bör anmälas 
senast tre veckor före sammanträdet. Kommundirektörens ledningsgrupp ansvarar för 
att inför varje möte med Hälsopolitiska rådet förbereda ärenden som kommunen 
avser att anmäla till rådets sammanträde. 
 
Protokoll från mötet delges ledamöterna i rådet senast tre veckor efter mötet samt 
anmäls till kommunstyrelsen respektive Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
 
Resurser 
Folkhälsoutvecklaren administrerar Hälsopolitiska rådets ekonomi och erbjuder 
tjänstemannastöd knutet till rådets uppdrag. I Samverkansavtal avseende 
gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun fastslås att folkhälsoutvecklaren 
skall vara heltidsanställd med kommunen som huvudman, att tjänsten ska vara 
strategiskt och centralt placerad i kommunens förvaltning samt ha tillgång till 
förvaltningsledning. 
 
Sekreterare för Hälsopolitiska rådet tillhandahålls av kommunledningskontoret.  
 



UaFS     
  Blad 3 

Hälsopolitiska rådet förfogar över ekonomiska resurser knutna till Samverkansavtal 
avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun. Dessa resurser ska, 
utöver finansiera en heltids tjänst för strategiskt folkhälsoarbete, användas för 
kostnader knutna till rådets uppdrag samt utvecklingsinsatser som beslutas av 
Hälsopolitiska rådet. 
 
För sammanträdesarvode och i förekommande fall reseersättning ansvarar respektive 
huvudman.  
 
Revidering och antagande av bestämmelserna 
Revidering av bestämmelserna för Hälsopolitiska rådet kan initieras av rådet, 
Uddevalla kommunstyrelse och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra 
Götalandsregionen. 
 
Bestämmelserna fastställs av Uddevalla kommunstyrelse. 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Hälsopolitiska rådet 

 

2021-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 2020/00721  

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i Västra Götaland 

Sammanfattning 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns 
beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med 
handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök 
i Västra Götaland med 40 procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet med 
nollvisionen. Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam grund för Västra 
Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner. Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer.  
  
Fyrbodals förbundsdirektion har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta 
handlingsplan för suicid 2020-2025. 
  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
Protokoll från Fyrbodals Kommunalförbund om handlingsplan för suicid 2020-2025 

 

Beslut 

Hälsopolitiska rådet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, samt  
  
att uppdra åt lokal närsjukvårdsgrupp psykiatri att upprätta en lokal handlingsplan.  
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1(2) 

2021-01-12 Dnr KS  

  

 

Handläggare 

Folkhälsostrateg Emelie Eék 
Telefon 0522-69 61 48 
emelie.eek@uddevalla.se 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 i Västra 

Götaland 

Sammanfattning 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns 
beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med 
handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök 
i Västra Götaland med 40 procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet med 
nollvisionen. Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam grund för Västra 
Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner. Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer.  
 
Fyrbodals förbundsdirektion har beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta 
handlingsplan för suicid 2020-2025. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-12 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
Protokoll från Fyrbodals Kommunalförbund om handlingsplan för suicid 2020-2025 

Förslag till beslut  

Hälsopolitiska rådet beslutar att föreslå kommunstyrelsen  
 
att anta Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025, samt  
 
att uppdra åt lokal närsjukvårdsgrupp psykiatri att upprätta en lokal handlingsplan  
 
 

Ärendebeskrivning 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns 
beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet 
med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och 
suicidförsök i Västra Götaland med 40 procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i 
arbetet med nollvisionen. Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam grund 
för Västra Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och 
framtagande av delregionala/lokala handlingsplaner. Det kan även utgöra grund för 
samarbete med andra aktörer.  
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I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och 
regionalt. Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional och lokal 
vårdsamverkan med genomförande av Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa. På samma vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och lokalt. 
Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa ansvarar för 
uppföljning av denna handlingsplan. För att följa handlingsplanens mål över tid har ett 
antal indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna ska göra det möjligt att 
jämföra processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med fördel identifiera egna indikatorer 
för den uppföljning/ utveckling man vill se. 
För att nå målet om att minska antalet suicid i länet krävs ett långsiktigt arbete som 
integreras i ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som regionens alla 
verksamheter.  
Områden som identifierades i samband med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter.  
 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer  
 Höjd kunskapsnivå  
 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  
 Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer  
 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap  
 Lära av händelseanalyser vid suicid 

 
 
 
 
Peter Larsson Emelie Eék 
Kommundirektör Folkhälsostrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
 
Annikki Norén, ordförande Lokal närsjukvårdsgrupp psykiatri, annikki.noren@uddevalla.se 





Tjänsteskrivelse 
2020-09-29 

 

 
 

 

Handlingsplan suicidprevention  

Förslag till beslut 

• Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta beslut om handlingsplan 
suicidprevention.  

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns 
beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med 
handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i 
Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma 
suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.  

En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för suicidprevention och 
denna skickades i november 2019 på remiss till huvudmännen. Synpunkter som inkom har 
omhändertagits.  

Bedömning och synpunkter 

Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa, Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) och SRO har ställt sig bakom handlingsplanen. VästKoms styrelse beslutade vid sitt 
möte 2020-09-01 att ställa sig bakom handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 och att 
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen.  

Koppling till mål 

Mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och 
omsorg. 
 
Ansvarig tjänsteperson 

Titti Andersson 
Teamchef Välfärdsutveckling 
Fyrbodals kommunalförbund 
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av 
män och äldre personer, medan suicidförsök främst 
genomförs av kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet 
med nollvisionen.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/ 
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa 

Räddningstjänst

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskolor

Företagshälsovård

Studieförbund
SOS Alarm

Kriminalvård

Länsstyrelsen

Regeringskansliet/ 
departementen

Polis

NASP

SiS

SKR

FoU

FoU

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa

Statliga myndigheter 
med uppdrag 
som berör 

suicidprevention

SiS

SOS Alarm

CIVILSAMHÄLLET

LOKAL NIVÅ
REGIONAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Aktörer
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2. Höjd kunskapsnivå

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en 
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, 
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått 
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är 
viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer 
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.
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4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Andel personer som får 

specialistpsykiatrisk vård inom tiden  
för vårdgarantin.

 > Upprättande av krisplaner inom 
specialistpsykiatrin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för 
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till 
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med 
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas 
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun 
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och 
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter riktade till 
beslutsfattare, chefer och ledare. 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter som innefattar 
samarbete med civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en 
individ som begår suicid har insatser från region och kommun 
bör en gemensam händelseanalys göras. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda 
parter  ger en mer detaljerad bild av suicid och dess 
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när 
det gäller samverkan eller kommunikation.
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På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!
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2020-08-11 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 
 

Förslag till ställningstagande 
 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 - 
2025 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna 
att ta beslut om handlingsplanen.  

 
Ärendet 
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram.  

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och 
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 

Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström, 
Hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck 
direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom.  

En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från VästKom 
och VGR utsågs att leda arbetet. Det Politiska Samrådsorganet, SRO skickade 2019-11-01 
förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar 
inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre 
brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa 
omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter 
har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, samt SRO per capsulam via e-post ställt sig 
bakom handlingsplanen.  

 

Göteborg 2020-08-11 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 
Verkställande Direktör, VästKom Chef välfärdsutveckling, VästKom 

 
 

Bilagor:  

Handlingsplan för suicidprevention 
Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2021-02-03 Dnr KS 2021/00070 

  

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 

Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla till Uddevalla 

Grand Prix of Sweden 2021 ärendenr 1363 

Sammanfattning 

BMK Uddevalla har inkommit med ansökan om sponsring med 600 000 kr, 
arbetsinsatser och material för VM-deltävling i motocross den 7-8 augusti 2021.  
BMK Uddevalla har under åren framgångsrikt arrangerat VM-deltävlingarna på 
Glimmingen 23 gånger. Antal deltagare beräknas till ca 200-250 st. och antal besökare 
beräknas till ca 20 000-22 000 under de båda dagarna. Tävlingarna i Uddevalla är en av 
ca 20 deltävlingar världen över. De kan ses av ca 900 miljoner människor i direktsänd 
TV över hela världen, samt i webb-TV, i eftersändningar och på YouTube. BMK 
Uddevalla är en av de motorföreningar i Sverige som ligger i täten vad det gäller bland 
annat miljöarbetet i sporten.  
Uddevalla kommun beviljade 400 000 kr i sponsring för tävlingarna år 2020, som  
skulle ha blivit den 24:e gången. Men pga Covid-19 blev det inställt. Kommunen 
betalade ut hälften av det beviljade beloppet dvs 200 000 kr innan tävlingarna ställdes 
in, som föreningen fick behålla.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-03 
Avtal mellan Uddevalla kommun och BMK Uddevalla, 2021-02-03 
Budgetförslag 2021 Uddevalla GP från BMK Uddevalla, 2021-01-21 
Ansökan om sponsring från BMK Uddevalla, 2021-01-21 
 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sponsra BMK Uddevalla med 400 000 kronor för VM-deltävlingarna i motocross 
2021 enligt upprättat avtal, 
 
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget för sponsring, 
 
att BMK Uddevalla får behålla maximalt 200 000 kronor av beviljad sponsring för 
upparbetade kostnader, om de på grund av restriktioner kring Covid-19 måste ställa in 
tävlingarna.  
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Kommunledningskontoret 
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Ärendebeskrivning 

BMK Uddevalla har inkommit med ansökan om sponsring med 600 000 kr, 
arbetsinsatser och material för VM-deltävling i motocross den 7-8 augusti 2021.  
BMK Uddevalla har under åren framgångsrikt arrangerat VM-deltävlingarna på 
Glimmingen 23 gånger. Antal deltagare beräknas till ca 200-250 st. och antal besökare 
beräknas till ca 20 000-22 000 under de båda dagarna. Tävlingarna i Uddevalla är en av 
ca 20 deltävlingar världen över. De kan ses av ca 900 miljoner människor i direktsänd 
TV över hela världen, samt i webb-TV, i eftersändningar och på YouTube. BMK 
Uddevalla är en av de motorföreningar i Sverige som ligger i täten vad det gäller bland 
annat miljöarbetet i sporten.  
Uddevalla kommun beviljade 400 000 kr i sponsring för tävlingarna år 2020, som  
skulle ha blivit den 24:e gången. Men pga Covid-19 blev det inställt. Kommunen 
betalade ut hälften av det beviljade beloppet dvs 200 000 kr innan tävlingarna ställdes 
in, som föreningen fick behålla.   
 
  
 
 
 
 
Peter Larsson Helena Henriksson 
Kommundirektör Utvecklare besöksnäring 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
BMK Uddevalla 
Kommunikationsavdelningen 
KLK avd juridik och administration, ekonomi 
Handläggare 
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Ärendenummer

#1363

Datum

2021-01-20 17:27

Ärendenummer: #1363 | Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON | Datum: 2021-01-20 17:27

 Mobilnummer
0705245242

 Kontaktpersonens funktion i förening/organisation
Organisationschef

 Namn på kontaktperson
Micke Andersson

 Antal aktiva medlemmar i förening/organisation
431

 Postnummer och ort
45192 Uddevalla

 Adress
Glimmingen 420

 Bankgironummer
250-4017

 Organisationsnummer
858500-6375

 Namn på sökande ideell förening/organisation
BMK Uddevalla

 Datum till
2021-08-08

 Datum från
2021-08-07

Arrangemangets namn eller benämning av vad 
 ansökan avser

Uddevalla Grand Prix of Sweden

Sponsring, ansökan

1. Kontaktuppgifter

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Typ av sponsring
Idrottsarrangemang

Datum

Kontaktuppgifter

Bankgiro/plusgiro
Bankgiro
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Inskickat av: MIKAEL ANDERSSONÄrendenummer

#1363

Datum

2021-01-20 17:27

Ärendenummer: #1363 | Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON | Datum: 2021-01-20 17:27

 Om ekonomiskt stöd ange belopp
600 000 sek

 Ange total budget inkl. sökta bidrag/tjänster mm. (SEK)
7 000 000 sek

 Typ av idrott
Motocross

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
micke@bmkuddevalla.se

E-post
Använd helst infomail eller annan mail som garanterat bevakas

2. Förening / organisation

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Idrottsarrangemang

Beskriv er verksamhet
Klubben bedriver motorsport verksamhet och är även delaktig i fler stora evenemang som genomförs i kommunen

På vilket sätt arbetar ni med antidoping, jämställdhet och inkludering?
Som alla idrotter som är anslutna till RF så följs de regler vad det gäller antidoping och finns med i de utbildningar som genomförs.

Då motorsporten är väldigt mansdominerad så är fördelningen inte riktigt som vi vill att det skall se ut men det är en sport som 

engagerar hela familjen.

Sporten kräver också att man har sin egna utrustning vilken innebär en högre kostnad.

Vi har prova på verksamhet som är populär hos ungdomar.

På vilket sätt arbetar ni i övrigt med hållbarhetsfrågor?
Både vad det gäller sporten och vår anläggning jobbar vi hela tiden med hållbarhetsfrågorna.

BMK är en av de motorföreningar som ligger i täten vad det gäller bl.a. miljöarbetet i sporten.

3. Ansökan

Uddevalla kommun arbetar med sponsring för att stärka kommunens varumärke

Beskriv arrangemanget och målgrupp
Det är en VM deltävling i motocross där vi är en av c:a 20 deltävlingar världen över.

2019 var den 23:e deltävlingen i BMKs historia, tyvärr gick inte deltävlingen att genomföras pga covid-19

Målgruppen är allt ifrån små barn till våra äldsta invånare.

Ansökan avser, ex. ekonomiskt stöd, arbetsinsatser, material
Ansökan avser ekonomiska medel, arbetsinsatser och även material.

Bifoga fil över budget
    (14 KB)Budget förslag 2021 Uddevalla GP.xlsx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Ärendenummer: #1363 | Inskickat av: MIKAEL ANDERSSON | Datum: 2021-01-20 17:27

 Förväntad publikstorlek
20-22 000 på 2 dagar

 Förväntat antal deltagare
200-250 st

Övriga samarbetspartners och sponsorer
Ange vilka, även kommunala bolag och Destination Uddevalla

Arbetet med sponsorer har pga av Covidläget inte kommit igång ännu, dock har en hel del av våra trogna samarbetspartner varit 

positiva till vara med under 2021 års tävling.

Vi räknar också med kommunen, U-a Energi, Destinationen och de 9-10 övriga föreningar som hjälper till under evenemanget.

Förväntad massmedial uppmärksamhet
Kommunen kommer att marknadsföras och synas över hela världen för de som går in och tittar på webb-TV, direktsänd TV samt 

eftersändningar. Idag har ungefär 900 miljoner personer möjlighet att se VM deltävlingen ifrån Uddevalla i direktsändning på TV.

Sedan tillkommer webbsändningar, youtube och eftersändningar.

Promotorn som tidigare haft namnet Youthsream är uppköpt av ett media företag vid namn Infront som jobbar med många av de 

större idrottsevenemangen runt om i Världen vilket gör att mycket fokus ligger på TV sändningar som hela tiden utökas.

Det är dock samma organisation som fortfarande jobbar med Motocross VM, tillika de gamla ägarna.

Motprestation
Beskriv hur arrangemanget eller verksamheten kommer att bidra till att stärka Uddevalla kommuns varumärke

Se ovan

På vilket sätt är arrangemanget tillgänglighetsanpassat
Tävlingen är tillgänglig för alla medborgare i samhället.

Övrigt
I de ansökta ekonomiska bidraget på 600 000 sek har vi även tagit höjd för de inkomst bortfall som covid-19 fört med sig då 2020 

års tävling blev inställd och del kostnader redan tagits som inte går att flytta till 2021 års tävling.



Budget U-a GP 2021
1 Uddevalla Grand Prix

Youthstream Contract    

Insurance Cover the persons, material, goods and the competitors

Föreningar Parking

VM-Fest GP Party BMK

Värdar Hosts Camping

Lön personal  Staff salaries 

 TOT: 3 700 000 kr        

2 COST BEFORE THE RACE:
BANARBETE och OMBYGGNAD Maintenance on the track

MATERIAL BAN & DEPÅ Track/paddock material

HYRA MASKINER Rental machinery

DATA & INTERNET Data & Internet

MATERIAL BANA ÖVRIGT Miscellaneous

PUBLIKVÄGAR Public roads

CAMPING Camping

GRÖNOMRÅDE Green areas

BEVATTNINGSANLÄGGNINGEN Sprinkler system

FÖRSÄLJNINGSKIOSKER Sales-stands

FUNKTINÄRSKLÄDER All Marshals , Officals clothing

RENOVERING SPEAKERTORN, TIDTAGN.KUR Speaker tower, time keeping house

STAKET Public fence

MÅLNING FASTIGHETER Painting houses

KONTORSMATERIAL Office material

MARKNADSFÖRING I PRESS Publishing, marketing press

TRYCKSAKER OCH PROMOTION MATERIAL Promotion material

PROGRAM ARBETE Program

ARMBAND Bracelets

STORTAVLA  Mediatech Big Screen

VÄGVISNING, SKYLTAR+UPPSÄTTNING Road signs

LÄKARE Doctors

AMBULANS Ambulances

VAKTER Stefan Sund

MÄSSKOSTNADER Exhibition

SPEAKERS Speakers 

LJUDANLÄGGNING Sound system 

PRESSCENTER Press centre

PRIS POKALER Tropehies

Cross Club + VM BANKETT VIP room + World Championship banquet

TOT: 1 238 000 kr        
4 COST BEFORE THE RACE:

ARBETSMASKINER TÄVLINGEN   Heavy machines for the track works

BRÄNSLE Fuel  

PORTO Post, stamps

CONTAINERTÖMMNING,SALTNING,KRANLYFT Container for rubbish

ORUST TRAFIKEN Bus Tranfer

Investering anläggning

TRANSPORTER Transports

BRANDSERVICE fire-extinguishers

UNDERHÅLLNING ÖLTÄLT Aktivities in the beer tent

TELEFON Telephone cost

ELFÖRSÖRJNING El

TOALETTER Toilets

TÄLT HYRA Rent a Tent

HOTELL Hotel

VAROR TILL FÖRSÄLJNINGEN Food and drinks for sale to public

FUNKTIONÄRS MAT Food officials

ÖVRIGT Other expenses

TOT: 1 998 000 kr        

TOTAL COST: 6 936 000 kr        

5 INCOME:
BILJETTER INTRÄDE Ticket

DEPÅ BILJETTER Paddock

PARKERING Parking fee

CAMPING Camping fee

REKLAMFÖRSÄLJNING Sponsring/Exhibitors

FÖRSÄLJNING KIOSKER Vending

FÖRSÄLJNING PROGRAM Program

TV REKLAM TV Advertising

Bidrag  INVESTERINGAR PÅ ANLÄGGNING Investment 



Budget U-a GP 2021
U-A KOMMUN   Help from Uddevalla township

TOT: 7 550 000 kr        

INCOME 7 550 000 kr        

COST 6 936 000 kr        

TOTAL SURPLUS 614 000 kr           
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Kommunledningskontoret 
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2021-02-03 Dnr: KS 2021/00070 

 

Handläggare 

Utvecklare besöksnäring Helena Henriksson 
Telefon 0522-69 84 71 
helena.henriksson@uddevalla.se 

 
 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Avtal mellan Uddevalla kommun och BMK Uddevalla 

avseende VM-deltävling i motocross i Uddevalla år 2021 
BMK Uddevalla och Uddevalla kommun har ingått ett sponsringsavtal enligt Uddevalla 
kommuns riktlinjer för sponsring. Uddevalla kommun sponsrar BMK Uddevalla med 
400 000 kronor för arrangemanget av VM-deltävling i motocross 2021 enligt följande 
kriterier och att arrangemanget genomförs i enlighet med ansökan; 
 

 Uddevalla kommuns logotype exponeras som en av BMK:s sponsorer i 
trycksaker, på hemsidor och i all övrig marknadsföring av arrangemanget såväl 
inför som efter tävlingsperioden. 

 Uddevalla kommun är synlig i anslutning till evenemanget och på arenan med 
skyltar, banderoller och annat material enligt kommunens önskemål.  

 Uddevalla kommun bjuds in till sponsringsmiddagar och andra 
sponsringsevenemang.  

 BMK Uddevalla är goda ambassadörer för Uddevalla kommun-hjärtat i 
Bohuslän och bidrar till att marknadsföra Uddevalla som en plats för möten, 
evenemang och en plats att besöka i programbladet och annan marknadsföring.  

 Representanter för Uddevalla kommun erhåller biljetter till tävlingarna och ges 
möjlighet att delta som prisutdelare eller dylikt.  

 Uddevalla kommun har möjlighet att anlita föreningen och dess medlemmar i 
olika sammanhang inom exempelvis idrott och hälsa.  

 BMK Uddevalla ska lämna en skriftlig redogörelse innan 2021-års utgång som 
en uppföljning av resultatet av tävlingarna och hur ovanstående åtagande har 
uppfyllts. 

 
 
Uddevalla kommun har möjlighet att frångå avtalet om kommunen anser att BMK 
Uddevalla inte uppfyller de ovan ställda kriterierna för sponsring, och BMK Uddevalla 
kan då bli återbetalningsskyldig. Uddevalla kommun har tolkningsföreträde.  
 
 
Marknadsföringsinsatserna sker i samarbete mellan BMK Uddevalla och Uddevalla 
kommuns kommunikationsavdelning.  
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Utbetalning sker till bankgiro nr 250-4017 för organisationsnummer 858500-6375.  
Hälften dvs 200 000 kr utbetalas när undertecknat avtal och skriftlig redogörelse 
gällande utbetald sponsring 2020 inkommit till kommunen. Resterande beviljad 
sponsring dvs 200 000 kr utbetalas ca 31 maj 2021.  
 
 
Uddevalla februari 2021 
 
 
 
Ingemar Samuelsson   Mikael Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande  Organisationschef 
Uddevalla kommun   BMK Uddevalla 
 
 
 
Denna överenskommelse är upprättad i två exemplar där varje avtalspart tar var sitt.  
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Handläggare 

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

 

Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2020. 
Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för verksamheterna och 
uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges styrkort. 
 
Kommunstyrelsen gör ett resultat om 23,7 mkr beroende på bl.a. att avsatt budget för 
validering/kompetensförsörjning ej förbrukats, minskning av avsättningen för 
räddningstjänstens skuldförda pensioner, statlig ersättning för sjuklönekostnader, 
överskott för avslutade projekt och att kostnaden för utbetalning av ekonomiskt bistånd 
blev lägre än budgeterat. 
 
Samtliga avdelningar visar positiv budgetavvikelse. Intäkterna uppgår till 138,3 mkr 
mot budgeterade 123,4 mkr. Kostnaderna på 448,9 mkr är lägre än budgeten på 
457,7 mkr. 
 
Till verksamhetsberättelsen har också lagts bilagan återrapportering av 
kommunstyrelsens beviljade medel från effektiviseringsfonden. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-10. 
Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen.      
Bilaga återrapportering av kommunstyrelsens beviljade medel från 
effektiviseringsfonden. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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1 (1) 

2021-02-02 Dnr:   

 

   
  
  

Kommunledningskontoret 

 Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

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

Återrapportering av kommunstyrelsens beviljade medel från 

effektiviseringsfonden (KS 2019/00909) 

 
Beviljade medel och årets utfall: 3 000 tkr har beviljats, utfallet blev 1 663 tkr. 
 
Kommentar till ekonomisk avvikelse: Utfallet blev 1337 tkr lägre än beviljade medel 
och beror på att det inte har varit så stor efterfrågan som beräknat till följd av pandemin. 
 
Syfte: De beviljade medlen var avsatta till automatisering och E-tjänst-utveckling. 
En följd av de övriga nämndernas ansökningar till effektiviseringsfonden, för att ha 
kapacitet att genomföra och stödja från kommunledningskontorets IT-avdelning. Där 
avdelningen skulle tillsätta resurser för att upprätta organisation för utveckling och 
förvaltning samt kompetensutveckling och konsultstöd för verksamhets- och RPA-
utvecklare.  
 
Genomförda aktiviteter: IT-avdelningen fick i uppdrag att under 2020 etablera en 
central organisation och processer för att kunna automatisera allt som är effektivt att 
automatisera efter en kommunövergripande screening som påvisade potential att spara 
92 mkr för kommunen under planperioden 2020-2022 genom automatisering av 
processer.   
 
IT-avdelningen har under 2020 etablerat en resurs av utvecklare som jobbar tätt 
tillsammans med verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering på förvaltningarna 
med utveckling och förvaltning av automatisering av manuella administrativa processer. 
Habilitetsersättning är ett exempel på process som automatiseras, den sattes i skarp drift 
12 september. Automatiseringen tar bort en halv till en dags arbete per månad bestående 
av manuell inmatning av uppgifter från Excel till Raindance.  
 
 



 Verksamhetsberättelse 2020 
  
 
  
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med bilaga Återrapportering av kommunstyrelsens beviljade medel från effektiviseringsfonden  
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Innehållsförteckning 

1 Avsnitt 1 ................................................................................................................................ 3 

1.1 Verksamhetens resultat - kommunstyrelsen ............................................................................... 3 

2 Avsnitt 2 ................................................................................................................................ 8 

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort .................................................... 8 
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och turism.......................................................................................................................... 10 
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1 Avsnitt 1 

Ekonomiskt resultat 

Resultatet på 23,7 mkr beror bl.a. på att avsatt budget för validering/kompetensförsörjning ej 
förbrukats, minskning utav avsättningen för räddningstjänstens skuldförda pensioner, statlig 
ersättning för sjuklönekostnader, överskott för avslutade projekt, kostnaden för utbetalning av 
ekonomiskt bistånd blev lägre än budget. Samtliga avdelningar visar positiv budgetavvikelse. 
Intäkterna uppgår till 138,3 mkr mot budgeterade 123,4 mkr. Kostnaderna på 448,9 mkr är lägre än 
budgeten på 457,7 mkr. 

1.1 Verksamhetens resultat - kommunstyrelsen 

Investeringar 

Investeringsutgiften uppgår till 17,8 mkr och budgeten till 30,4 mkr inklusive korrigering av ökat 
investeringsbelopp för Ljungskile brandstation. Årets avvikelse beror främst på lägre utfall för 
brandstationerna. 

Kommunstyrelsen politisk styrning 

Resultatet på 4,1 mkr beror främst på att avsatta 2,5 mkr för validering/kompetensförsörjning ej har 
förbrukats. Kostnaden för arvoden blev lägre än avsatt budget då två utskott avskaffades i augusti, 
dessutom minskade antalet ledamöter i några utskott. Kostnaden för kollektivtrafiken blev lägre än 
avsatt budget. 

Kommunledningskontoret 

Sammanfattande ekonomisk redogörelse 

Resultatet uppgår till 17,2 mkr. Intäkterna visar en budgetavvikelse på 14,9 mkr. Den främsta 
orsaken är högre intäkter för subventionerade anställningar inom arbetsmarknadsavdelningen, här 
finns å andra sidan en negativ avvikelse på kostnadssidan vad gäller personalkostnader. Även 
projektmedel för avslutade projekt bidrar till intäkternas positiva avvikelse. Med anledning av 
pandemin har verksamheterna erhållit statlig ersättning på drygt 2,0 mkr som kompensation för 
sjuklönekostnader. På kostnadssidan visas en budgetavvikelse på 2,4 mkr. Bortser man från de 
subventionerade anställningarnas negativa avvikelse för personalkostnader, är budgetavvikelsen 
9,7 mkr för kostnaderna inom övrig verksamhet. Genomgående har det varit lägre utfall för 
kurs/konferens, resor och personalaktiviteter till följd av Covid-19, medan det är högre utfall än 
budget avseende förbrukningsinventarier/förbrukningsmaterial. Under året har det gjorts en större 
mängd inköp av datorer/datautrustning, datakommunikations- och teleutrustning till följd av utbyte 
av äldre utrustning, samt upprustning med anledning av distansarbete och fler digitala möten. Inom 
arbetsmarknadsavdelningen har det uppstått kostnader med anledning av anpassningen av lokalerna 
på Junogatan 2 i och med övertagandet av försörjningsstödsverksamheten. Det var i mitten på 
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februari som det genomfördes en sammanslagning där socialtjänstens tidigare sektionen 
försörjningsstöd med två tillhörande enheter flyttades över till arbetsmarknadsavdelningen. 
Kommunens nettokostnad för ekonomiskt bistånd är 74,0 mkr, en ökning med 8,2 mkr eller 12 % 
jämfört med föregående år. Under hösten fick kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag utifrån 
årets prognos för utbetalningar av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Dock blev utfallet 2,7 mkr 
lägre än förväntat, vilket kan bero på arbetsmarknadsavdelningens nya arbetssätt ”integrerat 
försörjningsstöd”. Effekter på grund av Covid har ännu inte uppstått. 

Inom flera avdelningar visas positiva budgetavvikelser för personalkostnader till följd av vakanta 
tjänster, tjänstledigheter och sjukfrånvaro. Förvaltningsledningens avsatta medel för utredning och 
utveckling av verksamhet bidrar till överskottet. E-arkivets kostnader blev lägre än förväntat och 
HRM-systemet (Human Resources Management-system) har försenats. De medel som IT-
avdelningen erhållit till automatisering och utveckling av E-tjänster har ej nyttats fullt ut, då det inte 
har varit så stor efterfrågan som beräknat till följd av pandemin. 

Verksamheten i sammanfattning 

Under året har arbetet med att leda stadsutvecklingen fortsatt inom de fyra delområdena 
Rimnersområdet, centrumutveckling, skolor och boende samt hamnområdet. Bland annat har 
totalentreprenad för simhall upphandlats och projektering startats. Dialog har förts med 
föreningarna om olika förslag på ersättningsytor för de fotbollsplaner som kommer att tas bort 
under byggnationerna. Arbete med omläggning av råvattenledning pågår och ansökningar om 
eventuell markförläggning av kraftledningar är klara. Vägledande beslut om projektdirektiv för 
utveckling av Rimnersvallen är tagna och innefattar utredning av SM standard och superettan samt 
renoveringsbehov. 

Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så har kommunfullmäktige beslutat att avsluta 
utredningsfasen och påbörja projekteringsfasen. Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i projektet 
och en effektstudie är genomförd för ett nytt stadshus i centrum. Kommunstyrelsen har beställt ett 
planprogram för Västra centrum av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Samverkansavtal har tecknats med extern part gällande nya förskolor och skolor i Ljungskile, 
Råssbyn och Skäret. 

Ett nytt avtal är tecknat som reglerar stängning av bergtäkt vid Fröland innebärande färdigställd 
efterbehandling januari 2024 år. I samverkan med berörda företag har fastighetsytor pekats ut för 
möjlig flytt och nyetablering inom området. 

Pandemin och dess effekter har starkt påverkat kommunstyrelsens arbete, både vad gäller stabs- och 
ledningsfunktion och att hantera påverkan på verksamheterna. Politiska möten har till stor del skett 
digitalt vilket krävt ett omfattande omställningsarbete. Covid-10 har sammantaget inneburit att en 
hel del annat arbete fått skjutas på framtiden. 

En ny säkerhetsorganisation tog fram under hösten 2020 i syfte att stärka det kommunala 
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säkerhetsarbetet. Samordningen kommer att innebära ökade möjligheter att arbeta med gemsamma 
kommunala säkerhetsfrågor. 

På uppdrag av kommunfullmäktige har en övergripande plan för integration tagits fram och 
antagits. Arbetsmarknads- och integrationsutskottet har lett arbetet. Arbete har påbörjats med att 
fastställa uppdrag kopplade till planen. 

Sex kommuner i Bohuslän har ställt sig bakom bildandet av ett konsortium med det formella 
samlingsnamnet Transportkorridor Skagerrak i syfte att skapa en järnvägsförbindelse till Oslo. En 
handlingsplan har upprättats och utredningar genomförs. 

Arbetet enligt den digitala agendan har fortsatt med e-tjänster och automatisering på flera områden. 
Pandemin har ställt krav på en snabb omställning till digitala möten och distansarbete. 

Ekonomisk redogörelse per avdelning 

 

Förvaltningsledningens överskott är en följd av att den budget som avsatts för eventuella kostnader 
för utveckling av verksamhet, utredningar med mera inte har använts fullt ut. Även 
stadsutvecklingens kostnader blev lägre än avsatt budget. 

Det ekonomiska resultatet för avdelningen juridik och administration är främst en följd utav lägre 
omkostnader för verksamheten konsument- och budget och skuldrådgivning. E-arkivets kostnader 
blev lägre än förväntat då projektets anslutningsplan försenades. Flera av verksamhetssystemens e-
arkivexport har varit av en sådan kvalitet att utveckling av exporten varit nödvändig. Färre system 
har kunnat genomföra anslutningsprojekt. Med hjälp av extern konsult har en förstudie påbörjats 
kring ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem, då nuvarande avtal löper ut år 2023.  

Ekonomiavdelningens överskott är bland annat en följd av lägre personalkostnader på grund av 
vakanta tjänster, ökade intäkter för sålda konsulttjänster och att kostnaden för utbildningar har varit 
lägre till följd av Covid-19. Under året har det införts ett beslutsstödsystem som sammanställer 

                                        Belopp i mkr

Avdelning

Årsbudget

/kommunbidrag

Utfall

2020

Budgetavvikelse

jan-dec

Förvaltningsledning, stadsutveckling, kommundirektör 29,6 25,7 3,9

Avd för juridik och administration 12,3 12,1 0,2

Ekonomiavdelning 26,0 24,7 1,3

Avd för personal och kommunikation 42,8 39,7 3,2

Arbetsmarknadsavdelning 118,2 115,9 2,3

IT-avdelning 3,0 -0,4 3,4

Avd för Hållbar Tillväxt 13,7 10,7 3,0

SUMMA 245,7 228,5 17,2
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information från olika system vad gäller ekonomi, personal och annan verksamhetsinformation. 
Syftet med beslutsstödet är att alla chefer lättare ska kunna göra korrekta analyser av sin 
verksamhet och kunna ta faktabaserade beslut. Årets kostnad för systemet har blivit högre än avsatt 
budget. 

Avdelningen för personal och kommunikation visar ett överskott mot budget, vilket bland annat 
beror på att företagshälsovårdens kostnader blev lägre. En effekt av Covid-19 då det inte har gått att 
genomföra alla de aktiviteter som varit inplanerade, såsom sömn- och stresskola. Dock användes 
friskvårdssubventionen i större utsträckning än vad som avsatts i budget. Upphandlingen av nytt 
HRM-system (Human Resources Management-system) har försenats. Orsaken är en överprövning 
där upphandlingen fick göras om, och som därmed inneburit lägre kostnader för året. Inom 
Kontaktcenter har det varit lägre personalkostnader och hyreskostnader jämfört med avsatt budget. 
De fackliga kostnaderna visar underskott, mycket arbete har lagts på risk- och konsekvensanalyser 
och det har varit extrainsatta skyddskommittémöten kopplat till Covid-19.  

Arbetsmarknadsavdelningens ekonomiska resultat uppgår till 2,3 mkr. Under hösten fick 
kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag utifrån årets prognos för utbetalningar av ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd. Dock blev utfallet 2,7 mkr lägre än förväntat. Det var i mitten på februari 
som det genomfördes en sammanslagning där socialtjänstens tidigare sektion försörjningsstöd med 
två tillhörande enheter flyttades över till arbetsmarknadsavdelningen. Utöver posten för 
utbetalningar kring ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd visar verksamheten -0,4 mkr. I prognosen 
vid delårsbokslut april visade avdelningen ett större underskott på grund av de organisatoriska 
kostnaderna beträffande personalkostnader inom försörjningsstödsverksamheten, då det var fler 
tjänstemän än avsatt budget. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat rejält under de senaste 
åren och ligger fortsatt på hög nivå, personalbudgeten var inte anpassad till den ökningen. Under 
våren tog kommunstyrelsen beslut om att för året tillföra avdelningen 6,4 mkr. Avsikten var att 
medlen skulle användas till riktade insatser för att minska antalet personer som lever i 
försörjningsstöd genom att öka de subventionerade anställningarna, rikta personalresurser som 
arbetar med de som saknar arbetsförmåga. På grund av pandemin och även avdelningens prognos 
har man varit försiktig att tillsätta tjänster för dessa medel. Prioriteringen har varit att komma in i 
rätt takt 2021.  

Medlen var även tänkta att användas till processförändringen kring digitalisering och 
automatisering. Denna är nödvändig för att anpassa organisation och kostnaderna framöver, något 
man får arbeta vidare med under nästkommande år. Det har varit färre anvisade deltagare från 
arbetsförmedlingen i köpta arbetsträningsplatser, då arbetsförmedlingen fortsatt står i reformering. 
Arbetsmarknadsinsatserna har prioriterat extratjänster som är en kostnadseffektiv insats. Under april 
månad gavs information om statlig extrasatsning för sommarjobb till ungdomar, där kommunen 
erhållit statsbidrag på 0,9 mkr. För mötesplats Tureborg har det saknats finansiering för årets 
kostnader avseende lokalhyra och avveckling. Dessutom har det varit lägre intäkter för 
Servicecenter Fridhems uppdrag, bland annat en följd av färre deltagare då Arbetsförmedlingen har 
färre anvisade deltagare. Kostnader för inventarier och ombyggnation av lokaler på Junogatan 2 har 
belastat året, en anpassning till den nya organisationen. Externa medel i form av projektmedel har 
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påverkat avdelningen positivt. Inom integrationsenheten har det gjorts personalneddragningar under 
året till följd av flyktingmottagandet och medföljande minskning av schablonersättning från 
Migrationsverket vad gäller ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända. 
Verksamheten Nike har ökat sina kostnader till följd av högt elevantal. 

Överskottet inom IT-avdelningen är främst en följd av lägre personalkostnader då tjänster har 
tillsatts senare än planerat, samt tjänstledigheter och sjukfrånvaro som inte har ersatts av vikarie. 
Dessutom har personal varit utlånad. Dock har avdelningen fått göra inköp till följd av inbrott och 
skadegörelse. Avdelningen har för året tillförts 3,0 mkr för automatisering och E-tjänst-utveckling. 
Syftet med satsningen har varit att etablera en central organisation och processer för att kunna 
automatisera allt som är effektivt att automatisera. 1,3 mkr av de avsatta medlen har ej förbrukats 
och beror på att det inte har varit så stor efterfrågan som beräknat till följd av Covid-19. 
Konsultkostnaderna har därmed inte varit så höga som förväntat.  

Avdelningen för Hållbar tillväxts uppdrag har under året omfattat näringsliv, folkhälsa, 
översiktsplan, VA-plan, miljö och hållbar utveckling, samt tillväxtprojekt. Den positiva 
budgetavvikelsen beror framförallt på avslutade projekt som gett överskott, detta gäller bland annat 
KOBRA och Urban Platsinnovation. Även lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster 
bidrar till det positiva ekonomiska resultatet, samt projektverksamhetens behov av internt köp av 
personal, vilket under första halvan av året kunnat göras på ett framgångsrikt sätt. Den andra halvan 
har kantats av allt striktare samhällsrestriktioner vilket i sin tur påverkat projektens utförandegrad 
kraftigt och därmed också möjligheten till att internt köpa personal i samma utsträckning som 
tidigare. Planerade aktiviteter, konsultativa insatser och event som inte kunnat genomföras som 
tänkt på grund av Covid-19 har bidragit till lägre förbrukning än budgeterat. Det har varit ett 
händelserikt år för avdelningen dels med anledning av fusionen som gjordes mellan de tidigare 
avdelningarna tillväxtavdelningen och strategisk samhällsplanering, dels en digital omställning för 
att kunna utöva verksamhet mot näringsliv i pandemitider. 

Räddningstjänsten 

Resultatet visar en avvikelse på 2,4 mkr på grund av pensionerna. Dels är det en minskning på drygt 
2,7 mkr kring avsättningen för "skuldförda pensioner" som avser upplupna pensionskostnader som 
inte betalas ut löpande utan skuldförs i respektive kommun. Dels behöver inte årets avsatta budget 
på 1,5 mkr för det långsiktiga åtagandet användas. Ny statistik visar att personalomsättningen bland 
brandmän är något högre än vad som tidigare antagits. När brandmän slutar före 58 års ålder 
försvinner rätten till brandmanspension. En ökad avgångssannolikhet innebär att antalet framtida 
förväntade uttag av brandmanspension kommer bli lägre och att pensionsavsättningen blir lägre i 
motsvarande mån. Dock blev årets medlemsavgift 1,9 mkr högre på grund av att uppräkningen av 
pensionskostnaderna har släpat efter. 

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommunb

idrag 
Resultat 

2020 
Resultat 

2019 

Kommunstyrelsen, politisk styrning 0,0 -33,2 37,2 4,1 2,2 
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Kommunledningskontoret 138,3 -366,7 245,7 17,2 16,0 

Räddningstjänsten 0,0 -48,9 51,3 2,4 -5,2 

Summa 138,3 -448,9 334,3 23,7 13,0 

2 Avsnitt 2 

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Antalet markanvisningar, ska öka   3 

Kommentar Tre markanvisningar av verksamhetsmark blev resultatet för 2020 vilket fortfarande är en låg nivå. Skälet 
är en mycket begränsad tillgång till befintlig verksamhetsmark, inte heller iordningsställd sådan. På boendesidan, 
exploatering av bostadsbyggande, sker ett jämnt antal markanvisningar likvärdigt de senaste tre-fyra åren. 

  Antalet torskfiskar i Byfjorden, ska öka   -  

  Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   95 

Kommentar Kontaktcenter har under året sammanfört tidigare växelfunktion på IT-avdelningen med kontaktcenter 
och utbildat all personal till kommunvägledare. Under 2020 har kontaktcenter totalt hanterat 64 365 ärenden, med en 
lösningsgrad på 84% vilket är en markant ökning jämfört med 2019 då antalet ärenden var 42 458 och lösningsgraden 
76%. 

Med de servicemätningar som genomförs löpande under året och som sker inom ramen för KKiK, kan vi följa vår egen 
utveckling inom kommunal service och jämföra den med likvärdiga kommuner. Resultatet av servicemätningen för 
2020, visar att vi ständigt håller en toppnivå sedan Kontaktcenter infördes och våra resultat är också klart bättre än 
snittet för likvärdiga kommuner inom samtliga serviceområden som mäts i rapporten. Rapporten mäter tillgänglighet, 
svar på frågan, information, intresse och engagemang, bemötande, svar på e-post inom ett dygn, avsändaruppgifter 
samt svarskvalitet. 

Resultatet för måttet bemötande är 95%, vilket är samma resultat som föregående år och visar på en jämn och stabil 
nivå som ligger klart över snittet för likvärdiga kommuner (68%). 

  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka 

  75 

Kommentar Resultatet enligt servicemätningen för 2020, är 75% vilket är klart över snittet för likvärdiga kommuner 

(53%). Däremot kan vi se en skillnad i vårt resultat jämfört med förra året beroende på att tidigare växel numera ingår i 
Kontaktcenter. Vi har noterat att det framförallt är svårt att nå personer inom vår egna organisation beroende på att 
personalen i många fall inte hänvisar sin telefon vid ex frånvaro, semester, möten eller dy. Det är en enkelt att hantera 
sin telefon och det finns många funktioner som gör det enkelt och användarvänligt. KC informerar och visar hur man 
gör men här behöver alla förstå och ändra sitt beteende för att vi ska nå ett gott resultat. Det här är ett känt problem 
från tidigare växel och alla måste ta sitt ansvar för att hela kundresan - från Kontaktcenter till varje enskild 
medarbetare - uppfyller kraven på service och bemötande. 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka   99 

Kommentar Resultatet enligt servicemätningen för 2020, visar att 99 % av all e-post besvarades inom ett dygn vilket 
är klart över snittet för likvärdiga kommuner (82%) och i nivå med förra mätningen (100%). 
 

  Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät   257 

Kommentar Under 2020 har Uddevalla halkat ner 12 placeringar. Svenskt Näringsliv har både gjort betydande 
förändringar i sin undersökning och bytt strategi. Strategin är idag inriktad på konstruktiv dialog med kommunerna i 
syfte och den tidigare så medialt framgångsrika strategin att ranka kommunerna för att kittla tävlingsinstinkten (eller 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

skapa en skam-faktor) har fått stå tillbaka. Under tredje tertialet inleddes ett samarbete med Svenskt Näringsliv just 
med syfte att skapa en bättre dialog om förbättring av företagsklimatet. 

  Antal företag i kommunen, ska öka   5 438 

Kommentar I slutet av december fanns 5438 företag med huvudarbetsställe i Uddevalla kommun (AB, HB/KB,EF). 
Det är en ökning med 55 företag sedan slutet av augusti månad, trots Corona-pandemin. 
 
Det har uppdagats att den tidigare statistikkällan som använts i VuV-IT (Bolagsverket) inte fullt ut har fångat det som 
avsetts att mätas. Avdelningen följer nu därför statistiken från SCB fr o m tertial 1. 
 

  Företagsklimat, ska bli bättre   74 

Kommentar Måttet redovisas med ett års eftersläpning. NKI 74 är alltså för helåret 2019. Det preliminära NKI-
resultatet för 2020 ligger på 78 vilket är väldigt bra. En process för förbättringsaktiviteter har etablerats, vilket konkret 
innebär att i samtliga myndighetsområden genomförs varje år en revisionsliknande aktivitet för att identifiera möjliga 
förbättringar. En effekt detta lett till är en ökad informell kontakt mellan handläggare och företagare vilket 
avdramatiserat tillsynsärenden betydligt. Vidare har kommunikationen om kommunens aktiviteter och NKI 
intensifierats i syfte att öka medvetenheten om kommunens arbete med företagsklimatet. Under tredje tertialet har 
även ett samarbete med Svenskt Näringsliv initierats för att förbättra näringslivets attityder till Uddevalla kommun. 
 
 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka   31,7 

Kommentar Nytt livsmedelsavtal som började gälla under våren har ökat sortimentet av ekologiska livsmedel, 

Arbetsinsatser sker kontinuerligt för att öka andelen ekologiska livsmedel. 
 

  Antal resor med kollektivtrafiken i Uddevalla tätort, ska öka   62,2 

Kommentar Antalet resor i stadstrafiken 2020 uppgick till 62,2 resor/invånare och minskade med 21 % jämfört med 
2019. Förklaringen är pandemin som utbröt under året och som medförde olika reserestriktioner och förändrade 
arbetsmönster osv. För Västtrafik som helhet beräknas resandeminskningen ligga i nivå med vad som kunnat 
konstateras i Uddevalla. Under 2020 har Västtrafiks prioritering varit att upprätthålla en stabil trafik med det trafikutbud 
som gällde före pandemin. Det minskade resande har dock fått stora konsekvenser för Västtrafiks ekonomi och 
bolaget planerar utifrån Västra Götalandsregionens anvisningar nu för ett nedskalat trafikutbud motsvarande en 
resandeminskning på 10 % – 15 %. 
 

  Öka andelen förnybar och återvunnen energi i kommunala byggnader                                             87 

Kommentar Resultatet är det samma som förra året. Inga förändringar har skett under året som påverkar den totala 
andelen förnybar och återvunnen energi. 
Detta mått redovisar både värme och elanvändningen i kommunala byggnader. 
Drygt 60% av energianvändningen går till uppvärmning av kommunala byggnader där nästan alla byggnader är anslutna 
till fjärrvärme. Fjärrvärmen innehåller både förnybart och återvunnet material och en stor del av materialet som bränns 
består av sopor som innehåller plast och som räknas som fossilt. Beräkningar på andelen fossilt i soporna som bränns i 
fjärrvärmenätet bygger på schablon från Naturvårdsverket.  

Kommunen har sedan flera år tillbaka köpt el enligt naturskyddsföreningens märkning "bra miljöval" som innebär att den 
el som kommunens verksamhet använder är förnybar. Kommunen har ökat andelen solceller med 1 204 m2 under 2020 
i jämförelse med 2019 ingångsvärde 688 m2. Totalt har kommunen nu 1 892 m2 solceller vilket motsvarar ca 1 % av 
kommunens verksamheters elanvändning. Under 2020 färdigställdes projekten Källdalskolan, Mistelgatan 
samt Ramnerödsskolan. Större om- och nybyggnadsprojekt där solceller kommer att installeras är bland annat 
Uddevallas nya brandstation och Nya simhallen. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Minska fossilbränsleanvändning i kommunala fordon   91 

Kommentar 
Andelen fossila bränslen, såsom diesel och bensin har minskat med 1 % under 2020 från 92% år 2019 till 91% 2020. 
Det klart dominerande bränsleslaget är diesel (63 %). För att främja användningen av biodrivmedel  har regeringen 
infört reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska 
växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel. För 2020 var 
reduktionsnivån 4,2 procent inblandning av förnybart i bensin och 21 procent förnybart i diesel. 
Inblandning av biogas i fordonsgasen är minst 60%. Etanol har 15% inblandning av bensin. 
 
För att minska fossilbränsleanvändningen i kommunala fordon arbetar kommunen med att succesivt byta ut till fordon 
som drivs på förnyelsebart bränsle. Det finns idag stora utmaningar i att minska fossilbränsleanvändningen i 
kommunala fordon ytterligare. Bland annat när det gäller möjligheten till att ladda elbilar då det saknas infrastruktur för 
detta i kommunen samt en ekonomisk fråga, då elbilar är betydligt dyrare i inköp. Det är också är lång väntetid på att 
få elbilar. I och med att elbilssatsningen är prioriterad nationellt blir det färre av dessa. Gasfordonen finns ett fåtal att 
beställa, Under året har man inte kunnat byta ut ytterligare fordon till fordon som drivs på förnyelsebart bränsle, på 
grund av ovanstående orsaker. 

2020 har 18 stycken ladd-hybrider köps in till fordonsparken för att bidra till måttet. Dock är det var och en 
förvaltningen som väljer vilken typ av bil som ska köpas in. 

  Nettokostnadsandelen inklusive finansnetto högst 99 % av 
skatter och bidrag 

  98,5 

  Soliditeten ska förbättras   12,4 

  Egenfinansiering av investeringar minst 30 %   55,2 

  Finansiell profil, kommunens placering   39 

  Budgetföljsamhet i %   102,6 

  Prognossäkerhet i %   102,5 

  Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta eller studera, ska öka 

20,7 28,1 24,8 

Kommentar 24,8 % (68 av 274) gick vidare till arbete eller studier efter avslutad insats. Det är en försämring från förra 
årets 30,3 % (139 av 460). Orsaken är framför allt den åtstramade arbetsmarknaden på grund av covid-19. 
Arbetsförmedlingen har inte varit aktiva i samverkan under större delen av året och inte heller anvisat arbetslösa i 
samma utsträckning. Deltagarna har i huvudsak varit personer i försörjningsstöd, där endast ett mindre antal haft 
tillgång till arbetsförmedlingens insatser. Ett nytt utvecklat arbetssätt inom arbetsmarknadsavdelningen, där personlig 
coachning står i centrum, har bidragit till att 23,6 % från denna målgrupp från försörjningsstöd, gått vidare till arbete 
eller studier (41 av 174). 

  Nyregistrerade företag i kommunen, ska öka   361 

Kommentar Under tertial 3 har 108 företag nyregistrerats med huvudarbetsställe i Uddevalla kommun (AB, EF, 
HB/KB), vilket innebär att 361 företag har nyregistrerats totalt under 2020. Trots pandemin ser vi att antalet 
nyregistrerade företag ligger på ungefär samma nivå som tertial 2, dock något lägre än tertial 1. På hela året 2020 
registrerades alltså 361 nya företag i Uddevalla, vilket är en mycket positiv utveckling trots svåra tider. 

2.1.1 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 
och turism 
Kommunledningskontoret är representerad i arbetsgruppen för Bassholmen som arbetat med 
möjligheterna att stärka kommersiella förutsättningar. arbete med ny skötselplan pågår som 
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Samhällsbyggnad som förvaltare jobbar med i nära samverkan med Länsstyrelsen. 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att möjliggöra laxtrappa i Bäveån till 
ovanliggande vattensystem (KF ÖS 15) 

Under våren 2020 har en fiskräknare placerats i 
Bäveån under ett år framåt som ett test.  
Laxtrappans tillkomst och infriandet av det politiska 
uppdraget, förtydligas under kommande tertial. 

2.1.2 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 
Kommunledningskontoret har under året arbetat med följande delar: 
 
● Leaderprojektet ”Fisken i fokus – Bäveån” syftar till att öka kunskapen om fisken i Bäveån och 
öka attraktiviteten för Uddevalla centrum. Under året har en fiskräknare med kamera installerats i 
Strömberget. Dessutom har flera informationsskyltar om Bäveån, Hasselbacken och fisken i Bäveån 
satts upp i Hasselbacken och längs Bäveån. En tv-skärm i centrum där filmer från fiskräknaren visas 
har också satts upp. Allt för att öka kunskapen om fisken i Bäveån. Uddevalla kommun är 
projektägare och projektet har förlängts fram till juni 2021. Styrgruppen består av representanter 
från Uddevalla kommun, Uddevalla Energi, Uddevalla Sportfiskeförening, Åtta fjordar, Destination 
Uddevalla och privata företagare. 
Fiskräknaren, filmerna och informationsskyltarna, blir viktiga komponenter för information, 
kunskap och attraktion av Bäveån och fiskens betydelse. På sikt är detta även betydelsefullt för en 
fisketurism i vårt område. 
● Tidningen Näringslivet har getts ut av avdelningen med 6 nummer där ett utökat sommarnummer 
skickades ut till alla sommarboende i kommunen. 
● Fortsatt strategiskt arbete med Convention Bureau, som under året haft digitala möten i det 
regionala nätverket för Convention Bureaus i Västsverige, suttit med i arbetsgruppen gällande 
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares årsmöte 2020 (preliminärt flyttats fram till 2021 p.g.a. 
pandemin), samt tillsammans med Bohusläns Judoförbund lämnat in ansökan om arrangemang av 
Judo SM 2022. 
● Kontinuerligt sponsringsarbete, hanterat inkomna ansökningar, genomfört digitalt möte med 
arrangör, haft uppföljning och möten i Tjänstemannaberedningen för sponsring. 
● Fokusområdena inom Ett enat Bohuslän (främst cykelleder och vandringsleder), samt haft 
dialoger internt och externt kring ställplatser för husbilar, för bättre förutsättningar för 
besöksnäringens affärsutveckling och paketeringsmöjligheter. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Öka förutsättningarna för 
affärsutveckling av 
besöksnäringsverksamheter 

Affärsutvecklingsfrågeställningarna kopplat till besöksnäringen har pausats med 
anledning av Corona-pandemin 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att skapa ett destinationsbolag med 
inriktning om genomförande 2021 (KF ÖS 16) 

En utredning är färdigställd och presenterad för 
bl.a. kommunstyrelsen. Inriktningsbeslut om vidare 
arbete är ej fattat. 

2.1.3 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 
Gällande simhall så har Peab AB har tilldelats uppdraget att utföra en totalentreprenad för bygget 
och WE-GROUP är upphandlade som arkitekter. Projektering och framtagning av systemhandlingar 
pågår. Dialog har förts med föreningarna om olika förslag på ersättningsytor för de fotbollsplaner 
som kommer att tas bort under byggnationerna. Arbete med omläggning av råvattenledning pågår 
och ansökningar om eventuell markförläggning av kraftledningar är klara. 
 
Styrgruppen tog vägledande beslut om projektdirektiv för utveckling av Rimnersområdet 12 maj. 
Trafikutredning och arkeologisk utredning över Rimnersområdet är beställd. Upphandling av 
processledare för föreningsdialoger är klar. Principbeslut om nya konstgräsplaner är tagna. 
 
Det tagna projektdirektivet inkluderar utredning av SM standard, superettan standard samt 
renoveringsbehov och tillgänglighetsanpassning av Rimnersvallen. Miljöteknisk undersökning, 
geoteknisk undersökning och besiktning av huvudläktare pågår. Grov kalkyl är framtagen och 
dialog förs med svenska fotbollsförbundet och friidrottsförbundet. 
 
Dialogdag mellan presidier och tjänstepersoner är genomfört i syfte att 
lyfta helhetsfrågor som skyfallsproblematik, översvämningsskydd, infrastruktur, 
exploateringsförutsättningar och utvecklingen av Kampenhof i ett större sammanhang. 
 
Gällande kajpromenad med översvämningsskydd så har kommunfullmäktige beslutat att avsluta 
utredningsfasen och påbörja projekteringsfasen. Frågan om nytt resecentrum har lyfts in i projektet 
och en effektstudie är genomförd för ett nytt stadshus i centrum. Markanvisning för Windingsborg 
avvaktas för att invänta förhandlingar om markaffär gällande Anegrund 10. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 16 december att beställa ett planprogram för Västra centrum av 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Samverkansavtal har tecknats med Hemsö gällande nya förskolor och skolor i Ljungskile, Råssbyn 
och Skäret.  

 Förskola Hälle, förstudie genomförd för inplacering och tidig programhandling. Avrop 1 
och 2 är taget och programfas uppstartad. 

 Skola Skäret, förstudie pågår och en ny detaljplan tas fram, dialog har förts med boende i 
området. Avrop 1 är taget. 

 Nya Ljungskileskolan, projektet är startat och avrop 1 är taget. 
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Gällande Badö så har samverkan pågått med parter inom området med anledning av permanent risk 
för skred i området. Körscheman är framtagna för att minska belastning på kajerna och 
säkerhetsronder har återupptagits. Projektet inväntar, en försenad, slutrapport från åtgärdsutredning 
med olika åtgärdsalternativ beroende på efterföljande markanvändning. Ett avgörande underlag för 
kommande inriktningsbeslut. 
 
Ett nytt avtal är tecknat som reglerar stängning av bergtäkt vid Fröland och färdigställd 
efterbehandling 2024-01-01. I samverkan med berörda företag har fastighetsytor pekats ut för 
möjlig flytt och nyetablering på Fröland. Projektet är beroende av utredning av järnvägsreservatets 
sträckning för att kunna beräkna skyddsavstånd, ta fram byggbar mark och värdera inför 
exploatering. Natur och miljöinventering är genomförd vid Rävsdal som visar att exploatering är 
möjlig och mindre planlagt område för fastbränslemottagning omplaneras till industrimark. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Förstärk tillgängligheten till 
kommunens besöksmål via 
utvecklad kollektivtrafik, cykel- samt 
vandringleder samt verka för att 
åstadkomma en nationell cykelled 
genom Bohuslän 

Under året har fortsatt arbete skett med att förstärka tillgängligheten till 
kommunens besöksmål genom samarbeten inom Ett enat Bohuslän, 
Turistrådet Västsverige, Västkuststiftelsen och berörda aktörer inom 
kommunen genom bland annat: 
 
- Intern samordning i kommunen kring sträckningen av en planerad ny nationell 
cykelled, Västkustleden. 
- Medverkan till att Bovik skyndsamt ersattes med Bjursjön som etappmål 
längs Bohusleden inför årets vandringssäsong, för bättre tillgänglighet med 
kollektivtrafik och andra färdmedel. 
- Vandringsförslag och bilder inför publicering av kuststigen.se, för att 
synliggöra besöksmål som Strandpromenaden, 
Skalbankarna/Skalbanksmuseet, centrum, Skärgårdsbåtarna och Gustafsberg. 
- Bidragit till överenskommelse mellan kommunen och Västkuststiftelsen för 
långsiktigt bevarande av lederna Kuststigen och Bohusleden. 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  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) 

Arbete med uppdraget pågår och rapportering 
förväntas lämnas under tertial 1 2021. 

2.1.4 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 
Under året har en utredning om förutsättningarna för ett så kallat biosfärområde i Bohuslän 
genomförts. Slutrapporten visar att alla förutsättningarna finns och att ett biosfärområde i Bohuslän 
(BOB) skulle kunna bidra betydligt till en hållbar utveckling (Agenda 2030) genom att mobilisera 
lokalsamhället. Sättet att betrakta hållbar utveckling och skydda den känsliga kustmiljön kan vändas 
till att förstärka ett stadigvarande boende och förbättra levnadsvillkoren i den känsliga kustmiljön. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Arbeta för att utveckla 
biosfärsområden som bidrar till ökad 
hållbar turism. 

Under året har en utredning om förutsättningarna för ett så kallat 
biosfärområde i Bohuslän genomförts. För uppdraget upphandlades 
konsultbolaget WSP som finansierades av VGR, Fyrbodal samt Uddevalla. Ett 
stort antal semistrukturerade intervjuer/workshops med representanter för 
lokalsamhället har genomförts. En större digital konferens/workshop med 
tjänstepersoner och politiker som huvudmålgrupp hölls i början av november. 
Konferensen hade ca 40 deltagare. 
 
Slutrapporten visar att alla förutsättningarna finns och att ett biosfärområde i 
Bohuslän (BOB) skulle kunna bidra betydligt till en hållbar utveckling (Agenda 
2030) genom att mobilisera lokalsamhället. Ur rapporten: Sammanfattningsvis 
kan ett biosfärområde i Bohuslän vara ett hållbart ”tillväxt-hormon” som tar 
området in i framtiden och samtidigt blir en unik förebild för resten av världen. 
BOB bör ta rollen som koordinator av de aktiviteter som redan finns och tillföra 
olika resurser för att öka effekten av lokalsamhällets initiativ. Kvar att göra är 
att skapa samsyn bland kommunerna i Bohuslän om en kandidatur till 
biosfärprogrammet. 

2.1.5 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 
social utveckling 
Klimatanpassning finns med i kommande Översiktsplan, där även en skyfallskartering har gjorts. 
En skyfallsutredning har beslutats att göras med stöd från konsulter. Skyfallsutredningen ger stöd 
för anpassning och höjdreglering som är väsentligt för hållbar stadsutveckling. 
 
Kommunen kommer också att anta en ny Energi och klimatplan, som tar med nödvändiga 
perspektiv kring hållbar utveckling. Kommunen behöver också hitta effektiva sätt att redovisa 
hållbarhetsperspektivet kopplat till klimatförändringarna. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Förstärka kommunens utveckling 
genom ett kontinuerligt 
översiktsplanearbete som metod 

Under året har arbetet fortsatt med översiktsplaneprojektet. Planen har varit på 
internremiss och de sista remissvar har inkommit den sista november. Planen 
har reviderats efter internremissen och samråd planeras ske i början av 2021. 
Tidsplanen för antagande av den nya översiktsplanen beräknas kunna ske i 
slutet av 2021. 
 
Framtagande och utveckling av den digitala kartan för översiktsplanen har varit 
framgångsrik. Arbetet med innehållet av översiktsplanen har inneburit 
avvägningar mellan långsiktiga samhällsintressen, bevarandeintressen och 
utvecklingsintressen. 

Trygga viktiga samhällsfunktioner 
genom att ställa ökade hållbarhets- 
och totalförsvarskrav vid 
upphandling 

Möten har hållits med kommunens säkerhetsfunktion för att utreda hur man 
ska kunna ställa krav gällande säkerhet i upphandlingar. Tillvägagångssättet 
kommer i nuläget vara så att säkerhetschefen får titta igenom alla planerade 
upphandlingar för 2021 och göra en bedömning av vilka av dessa där 
kravställning behöver göras utifrån ett säkerhetsperspektiv. 
 
En hållbarhetssamordnare har engagerats som stöd för ökade hållbarhet vid 
upphandlingar. 

Sträva efter att där så är möjligt att 
bygga i trä 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Verka för att minska utsläpp av 
växthusgaser inom Uddevallas 
kommuns geografiska område 

Kommunen har anslutit sig till kommunernas klimatlöften som Västra 
Götalandsregionen har tagit fram. Utav 20 löften har kommunen beslutat att 
genomföra 11. Ny resepolicy har tagits som manar till minskat bilåkande och 
välja gång, cykel eller åka kollektivt i första hand. Antalet fordon som drivs med 
förnybara bränslen har ökat. Ny tillfällig tjänst på 20 % som stödjer hållbar 
upphandling, har stöttat med att ställa krav bland annat på fossilfria transporter 
i upphandlingen. Ny energi och klimatplan håller på att tas fram. Kommunen 
har gått med i Vätgas Sverige och har fått resurser för en förstudie kring 
nollemission i hamnområdet. 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  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) 

Inför 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att 
kommunstyrelsen ska besluta i samtliga ärenden 
som innebär ingående av idéburna offentliga 
partnerskap (IOP). Utifrån detta beslut har fokus 
under 2020 legat på att skapa strukturer för 
kommunens hantering och beslutsvägar kopplat till 
initiativ till IOP från idéburen sektor. Avsaknaden av 
struktur kopplat till beslutet innebar fördröjda 
processer och svarstider. I juni kunde 
Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny 
handläggningsordning som arbetats fram under 
våren samt om en styrgrupp för ÖK Idé, inklusive 
för hanteringen av IOP. 
 
Kommunen har under 2020 haft åtta IOP:er, varav 
ett skrevs fram under året. Åtta initiativ till IOP har 
inkommit under året varav sex är under fortsatt 
beredning. 
 
Under hösten 2020 möjliggjordes en ny 
samverkansform mellan Uddevalla kommun och 
idéburen sektor, idéburen offentlig samverkan, som 
ett sätt att möta behov som uppstått i befolkningen 
till följd av corona. Ambitionen var att få till en 
snabb hantering av initiativ, vilket resulterade i en 
för svagt förankrad process. Processen brast 
gällande kriterier för ansökningar och dess 
beredning. Av 20 initiativ beviljades sex 
ansökningar. 
 
En extern utvärdering av kommunens och idéburen 
sektors samverkan, ÖK Idé, gjordes hösten 2020. 
Utvärderingen kommer ligga till grund för process 
för fortsatt samverkan samt för revidering av ÖK 
Idé. 
 
En politisk styrgrupp för arbetet har varit mycket 
betydelsefullt och gett arbetet styrning och mandat. 
Handläggningsordningen var nödvändig för att 
hantera den nya beslutsordningen, men blev snabbt 
inaktuell då förutsättningar kring styrning och 
finansiering förändras. Handläggningsordningen 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

kommer att revideras inom kort. Kommunens 
processledarskap av ÖK Idé har inte omfattat 
samordning och stöd kopplat till varje enskilt IOP, 
något som efterfrågats. Processledarskapets 
omfattning har setts över och Avdelningen för 
hållbar tillväxt har inlett en rekryteringsprocess av 
en ny processledare för ÖK Idé på 100 % från och 
med 2021, med ansvar för samordning och stöd 
kring kommunens IOP:er och utvecklingen av 
socialt företagande kopplat till kommunal 
verksamhet. 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att ta fram en övergripande plan 
"Välfärd 2030" (KF ÖS 5) 

Den långsiktiga planen har under våren processats 
fram med arbetsgrupp från Avdelningen för Hållbar 
Tillväxt och Arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet. Ett flertal workshops med 
utskottet har bildat underlag för ett framtaget 
dokument som samlar målområden, uppnåendemål 
och utpekade satsningar som underlag för 
handlingsplaner. Fokus för kommunen är att bli 
attraktiv och konkurrenskraftig, samtidigt vara en 
möjliggörare för förändringsbehov och omställning. 
Planen betonar också vikten av framtidsorienterat 
ledarskap och förnyelseförmåga. Planens 
övergripande mål är att förstärka förutsättningarna 
för ökad och bibehållen välfärd i Uddevalla 
kommun. Under maj genomfördes den sista 
workshopen med Arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet. På utskottets möte i juni 
presenterades ett förslag till remissversion av Plan 
Välfärd 2030 vilken återremitterades för revidering. 
En reviderad förankringsversion med förslag till 
handlingsplan, från förankringsprocess till 
remissarbete, presenterades för utskottet i 
september. Förankringsversionen av planen gick ut 
på remiss i oktober med sista svarsdatum 2 
december. Det innebär att den föreslagna 
arbetsprocessen med handlingsplaner kommer att 
påbörjas först under vårvintern 2021 om och när 
planen antas i kommunfullmäktige. 

 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Uddevalla kommun ska förbättra sin placering i aktuell 
hållbarhetslista över de hållbaraste kommunerna i Sverige 

  55 

Kommentar Uddevalla kommun hamnar för år 2020 på plats 55 av 290 kommuner i årets kommunrankning. Det är en 
liten nedgång jämfört med plats 33 i 2019 års rankning. 
Länsplacering: 7 av 49 i Västra Götalands län. 
Placering i kommungrupp: 21 av 108 större städer och kommuner nära större stad. 
Poäng: 27,8 av totalt 52 poäng. 
Den här rakningen bygger på flera olika parametrar både på enkätfrågor och på extern data. 
Det tillkommer och tas bort frågor i enkäten varje år. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Olika extern data hämtas till rakningen och varierar mellan åren. 
Det innebär att man inte i förväg vet vilka frågor som är aktuella för året och det går heller inte ge någon prognos för 
nästa år. 
Resultatet är bra. Under de elva år som denna rakning har pågått har kommunen placerats mellan 68-17:e plats. 

2.1.6 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 
förebyggande arbete 
Flera av insatserna mot utanförskap sker direkt ute i kommunens utanförskapsområden, så som 
Jobbcafé, Bovärdar (samverkan med bostadsstiftelsen Uddevallahem), riktade 
arbetsmarknadsprojekt, samt arbete i samverkan utifrån våra mötesplatser. Avdelningens 
Samhällsvägledare finns tillgängliga för att lotsa framför allt nyanlända lättare in i samhället. Flera 
integrationsaktiviteter bedrivs för att öka inkluderingen i samhället. Ett exempel är projektet 
”Jämlikt föräldraskapsstöd” med projektstöd från Hälsopolitiska rådet. När det gäller det 
samordnande arbetet med våra nationella minoriteter och minoritetsspråk, så antog 
kommunfullmäktige nya riktlinjer den 13 maj 2020, som klargör innehållet av kommunens 
minoritetspolitiska arbete och ansvarsfördelningen mellan olika nämnder. 
Kommunledningskontorets avdelning Hållbar tillväxt har under året haft uppdraget att ta fram en 
övergripande plan Välfärd 2030. Där betonas kopplingen mellan social hållbarhet, bibehållen 
välfärd och de tillväxtkomponenter som tillsammans kan skapa samhälleliga resurser för socialt 
hållbar välfärd. Utvecklingsarbetet var i slutet av året ute på remiss och sammanställning. Beslut är 
nästa steg i början av 2021. 
 
Inför 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att kommunstyrelsen ska besluta i samtliga 
ärenden som innebär ingående av idéburna offentliga partnerskap (IOP). Utifrån detta beslut har 
fokus under 2020 legat på att skapa strukturer för kommunens hantering och beslutsvägar kopplat 
till initiativ till IOP från idéburen sektor. Avsaknaden av struktur kopplat till beslutet innebar 
fördröjda processer och svarstider. I juni kunde Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny 
handläggningsordning som arbetats fram under våren samt om en styrgrupp för ÖK Idé, inklusive 
för hanteringen av IOP. 
 
En politisk styrgrupp för arbetet har varit mycket betydelsefullt och gett arbetet efterlängtad 
styrning och mandat. Handläggningsordningen var nödvändig för att hantera den nya 
beslutsordningen, men blev snabbt inaktuell då förutsättningar kring styrning och finansiering 
förändras. Handläggningsordningen kommer att revideras inom kort. Kommunens processledarskap 
av ÖK Idé har inte omfattat samordning och stöd kopplat till varje enskilt IOP, något som 
efterfrågats. Processledarskapets omfattning har setts över och Avdelningen för hållbar tillväxt har 
inlett en rekryteringsprocess av en ny processledare för ÖK Idé på 100 % från och med 2021, med 
ansvar för samordning och stöd kring kommunens IOP:er och utvecklingen av socialt företagande 
kopplat till kommunal verksamhet. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Stärka det brottsförebyggande 
arbetet Uddevalla kommun i 
samverkan med andra aktörer 

Säkerhetsverksamhetens huvuduppgift under 2020 var att agera stabs och 
ledningsfunktion i kommunens arbete med hanteringen av den nya influensan. 
Arbetet startade i månadsskiftet februari/mars och pågår fortfarande. Uppdraget 
med Covid -19 har inneburit att en stor mängd arbetsuppgifter fått skjutas på 
framtiden.  

En ny säkerhetsorganisation tog fram under hösten 2020 i syfte att stärka det 
kommunala säkerhetsarbetet. Samordningen kommer att innebära ökade 
möjligheter att arbeta med gemsamma kommunala säkerhetsfrågor.  

Brottsförebyggande rådet har under 2020 prioriterat trygghetsskapande åtgärder i 
bostadsnära miljö och drogförebyggande arbete. BRÅ har som grupp agerat som 
krishanteringsråd under hanteringen av Covid 19, detta för att underlätta 
informationsspridning och gemensamt agerande. 

En grundstudie avseende möjligheterna att aktivt arbeta mot felaktiga 
utbetalningar och bidragsfusk har tagits fram och redovisats i kommundirektörens 
ledningsgrupp.   

Arbeta för en ökad jämlikhet All avdelningens verksamhet handlar om att förhindra eller ta ur personer från 
ett utanförskap. Flera av insatserna sker direkt ute i kommunens 
utanförskapsområden, så som Jobbcafé, Bovärdar (samverkan med 
bostadsstiftelsen Uddevallahem), riktade arbetsmarknadsprojekt, samt arbete i 
samverkan utifrån våra mötesplatser. Avdelningens Samhällsvägledare finns 
tillgängliga för att lotsa framför allt nyanlända lättare in i samhället. Flera 
integrationsaktiviteter bedrivs för att öka inkluderingen i samhället. Ett exempel 
är projektet ”Jämlikt föräldraskapsstöd” med projektstöd från Hälsopolitiska 
rådet. När det gäller det samordnande arbetet med våra nationella minoriteter 
och minoritetsspråk, så antog kommunfullmäktige nya riktlinjer den 13 maj 
2020, som klargör innehållet av kommunens minoritetspolitiska arbete och 
ansvarsfördelningen mellan olika nämnder. 
 
Utifrån samverkan med Västra Götalandsregionen syftar kommunens 
folkhälsoarbete till att bidra till ökad jämlikhet. Målområden, målgrupper och 
geografiska områden för främjande och förebyggande insatser har prioriterats 
utifrån behov. Under 2020 har folkhälsoarbetet fokuserat på barn och ungas 
möjlighet till likvärdiga livsvillkor till en god start i livet genom en trygg och 
utvecklande uppväxt. Hälsopolitiska rådet har prioriterat utvecklingsprojekt som 
främjar fullföljda studier, delaktighet och inkludering, fysisk aktivitet och social 
gemenskap på trygga arenor samt insatser som förebygger machokulturer och 
våld, utanförskap och psykisk ohälsa. Det främjande och förebyggande 
arbetet, så som vi brukat utföra det, har försvårats av coronapandemin, men 
har efter hand kunnat anpassas och sällan har det varit så viktigt som det är nu 
och kommer att vara kommande år. Folkhälsoarbetet för att öka jämlikhet är en 
viktig dimension i arbetet för hållbar utveckling och Agenda 2030. 
 
För att synliggöra eventuella skillnader mellan könen arbetar 
ekonomiavdelningen med könsuppdelad statistik. Statistik redovisas även 
utifrån ett socioekonomiskt perspektiv när så är möjligt och lämpligt. På så vis 
kan omotiverade skillnader uppmärksammas och analyseras och åtgärder för 
att öka jämlikhet kan vidtas. 
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Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Ökad grad av utförande hos civilsamhället genom IOP och ASF   - 

Kommentar Måttet upphör fr.o.m. styrkort 2021 och har inte mätts under perioden. 
 

  Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 
andel (%) av befolkningen 

  - 

Kommentar Resultat för år 2020 levereras under första halvåret 2021. 

2.1.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 
Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet ”Nike” vänder sig till ungdomar som är mellan 16–20 år 
och som inte slutfört grundskolan/gymnasieskolan eller som är på väg att hoppa av gymnasiet. 
Verksamheten jobbar utifrån konstnärliga processer, i kombination med studier och praktik. Antal 
ungdomar i denna verksamhet fortsätter att öka och drygt 30 ungdomar har varit inskrivna under 
året. Resultatet för året är att 65 % av de som avslutat sin tid på Nike, gick vidare till studier eller 
arbete. 

2.1.8 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 
Säkerhetsverksamhetens huvuduppgift under 2020 var att agera stabs och ledningsfunktion i 
kommunens arbete med hanteringen av den nya influensan. Arbetet startade i månadsskiftet 
februari/mars och pågår fortfarande. Uppdraget med Covid -19 har inneburit att en stor mängd 
arbetsuppgifter fått skjutas på framtiden. 
 
En ny säkerhetsorganisation tog fram under hösten 2020 i syfte att stärka det kommunala 
säkerhetsarbetet. Samordningen kommer att innebära ökade möjligheter att arbeta med gemsamma 
kommunala säkerhetsfrågor. 
 
Brottsförebyggande rådet har under 2020 prioriterat trygghetsskapande åtgärder i bostadsnära miljö 
och drogförebyggande arbete. BRÅ har som grupp agerat som krishanteringsråd under hanteringen 
av Covid 19, detta för att underlätta informationsspridning och gemensamt agerande. 
 
En grundstudie avseende möjligheterna att aktivt arbeta mot felaktiga utbetalningar och bidragsfusk 
har tagits fram och redovisats i kommundirektörens ledningsgrupp 
 
Via personal från arbetsmarknadsavdelningens integrationsenhet, i samverkan med civila samhället, 
så har det bedrivits nattvandring i de norra stadsdelarna i Uddevalla. Detta sker även i samverkan 
med föräldragrupperna för att få föräldrarna mer engagerade i området. 

2.1.9 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 
mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 
En hållbarhetssamordnarfunktion har inrättats för att stödja en mer hållbar upphandling. 
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2020 

  Andel ramavtal och avtalstrohet   - 

Kommentar Måttet har inte mätts under perioden. 

2.1.10 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 
Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer som uppbär 
försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Här samverkar kommunen med arbetsförmedlingen och 
sedan nyligen även Försäkringskassan, primärvården och samordningsförbundet. 
 
Avdelningen samordnar kommunens integrations-och etableringsarbete. De flesta nyanlända 
bosätter sig på egen hand i en kommun efter uppehållstillstånd. En del behöver hjälp med 
bosättning och dessa skall vi som kommun tillhandahålla bostad till enligt bosättningslagen (12 
personer år 2020 och 25 personer 2021). Antal mottagna nyanlända fortsätter att sjunka. År 2019 
flyttade 169 nyanlända in i kommunen och för år 2020 är prognosen 90. 
Vi erbjuder nyanlända ett Mottagningssamtal, där information ges om kommunen på det egna 
språket. Samhällsorientering (SO) är en 100 timmars kurs, som skall erbjudas till vuxna nyanlända 
och den ges i dialogform på modersmålet. Här pratar man bland annat om hur det är att bo i 
Sverige, försörja sig, bilda familj, rättigheter och skyldigheter, att vårdas i Sverige, jämställdhet, 
mänskliga rättigheter, samt att påverka. Samhällsguide Uddevalla är en frivillig verksamhet där 
etablerade Uddevallabor matchas ihop med nyanlända. Förutom matchningsverksamheten så 
anordnas flera gemensamma gruppaktiviteter, samt olika träffar öppna för allmänheten (i samarbete 
med Ryttaren och studieförbundet Vuxenskolan). 
Frivilliga Pappa och Mamma grupper har anordnats, där innehållet styrs till stor del av föräldrarnas 
behov och önskemål, föräldracirklar samt brobyggare. 
Under året har det förvaltningsövergripande projektet "Jämlikt föräldraskapsstöd", startat upp med 
medel från Hälsopolitiska rådet. Syftet är att bland annat att påvisa den röda tråden av sammanhållet 
föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. 
Mötesplatserna Tureborg och Dalaberg har tidvis varit stängda på grund av pandemin. Trots detta 
har driften med värdar varit igång, medborgare har kunnat få tillgång till Jobbcaféts tjänster och 
samhällsvägledning, samt fysiska och digitala möten. Sociala samverkansgruppen har fortsatt att 
träffas. Insatsen ”Tältet”, ett förvaltningsövergripande samarbete för att öka kunskap om 
smittskydd/civid-19 och dämpa social oro, har lett till att öka förståelsen kring hur viktigt det är att 
arbeta tillsammans. Mötesplats Tureborg är stängd och under avveckling. 
Genom projekt ”Uddevalla mot minskad segregation” har vi kunnat starta upp Bovärdar i området i 
samverkan med Uddevallahem. Nätverket Tillsammans mot segregation, som består av många 
samverkansaktörer, framför allt det civila samhället, har planerat aktiviteter genom de tre 
aktivitetsgrupperna: rättighetsgruppen, föreningsgruppen och kulturmötesgruppen. 
 
Förutom deltagande i utskottet Arbetsmarknad och integration, har avdelningen samordnat och 
processat fram förslaget till övergripande Plan välfärd 2030, samt drivit projektområdet EFES, eget 
företag egen stolthet, där nyanländas ambitioner till eget företagande tas om hand och lotsas till rätt 
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aktör. Ett fördjupat arbete är under uppbyggnad som kopplar ihop arbetet med idéburen sektor och 
förutsättningar för arbetsintegrerade sociala företag. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Samverka med näringslivets 
arbetsmarknad och civilsamhället 
för ökad integration, samverkan, 
arbeten och tillväxt 

Gemensam handläggning av arbetslösa, inklusive nyanlända och personer 
som uppbär försörjningsstöd, sker genom Jobbcentrum. Här samverkar 
kommunen med arbetsförmedlingen och sedan nyligen även med 
Försäkringskassan, primärvården och samordningsförbundet. 
 
Samhällsguide Uddevalla är en frivillig verksamhet där etablerade 
Uddevallabor matchas ihop med nyanlända. Förutom 
matchningsverksamheten så anordnas flera gemensamma gruppaktiviteter, 
samt olika träffar öppna för allmänheten (i samarbete med Ryttaren och 
studieförbundet Vuxenskolan). 
 
Genom projekt ”Uddevalla mot minskad segregation” har vi kunnat starta upp 
Bovärdar i området i samverkan med Uddevallahem. Nätverket Tillsammans 
mot segregation, som består av många samverkansaktörer, framför allt det 
civila samhället, har planerat aktiviteter genom de tre aktivitetsgrupperna: 
rättighetsgruppen, föreningsgruppen och kulturmötesgruppen. 
 
Förutom deltagande i utskottet Arbetsmarknad och integration, har 
avdelningen samordnat och processat fram förslaget till övergripande Plan 
välfärd 2030, samt drivit projektområdet EFES, eget företag egen stolthet, där 
nyanländas ambitioner till eget företagande tas om hand och lotsas till rätt 
aktör. Ett fördjupat arbete är under uppbyggnad som kopplar ihop arbetet med 
idéburen sektor och förutsättningar för arbetsintegrerade sociala företag. 

 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap 60,1 63,9 62,4 

Kommentar Uddevalla kommun har följt utanförskapet som ett mått på integration sedan år 2008. Faktorerna som 
mäts är förvärvsarbetande, utbildningsbakgrund och valdeltagande, där samtliga mått strävar efter att nå en så hög 
andel som möjligt. 
Dessa faktorer slås sedan samman till ett mått – Utanförskapsindex. Tittar man på hela kommunens resultat av dessa 
tre faktorer, så har det ökat från 79,9 % år 2012 till 82,1 % år 2020. Vi har tre områden som skiljer sig stort mot 
kommunsnittet och det är Dalaberg, Hovhult och Tureborg, som alla ligger ca 20 %-enheter lägre än kommunsnittet. 
Det är svårt att påverka måttet i dessa områden, eftersom det hela tiden fylls på med nya invånare som befinner sig i 
ett nytt utanförskap. Det är därför viktigt att även följa resultatet för kommunen i sin helhet. Resultatet 2020 i våra tre 
områden är oförändrat från år 2019, 62,4 %. Tittar man även här tillbaka åtta år så har resultatet försämrats från 
62,7 % år 2012 till 62,4 % år 2020. 
 
Tittar man på andelen förvärvsarbetande, så har klyftorna inte bara ökat mellan dessa tre områden och kommunen i 
sin helhet, utan framför allt ökat bland kvinnorna. Skillnaden år 2012 mellan förvärvsarbetande kvinnor totalt i 
kommunen och förvärvsarbetande kvinnor i dessa tre områden var 20,1 %-enheter och år 2020 är skillnaden 25,1 %-
enheter. En ökning med 25 %. 
Skillnaden mellan männen i utanförskapsområdena och kommunsnittet män, har däremot minskat med 13 % (från 
19,7 %-enheter till 17,1 %-enheter). Andelen förvärvsarbetande är nu: 
Kvinnor kommunsnitt - 78,2 % 
Kvinnor utanförskapsområden - 53,1 % 
Män kommunsnitt - 80,8 % 
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2020 

Män utanförskapsområden - 63,7 % 
 
Valdeltagandet går ej att ta fram könsuppdelat män/kvinnor, varför det könsuppdelade måttet endast innehåller 
faktorerna arbete och utbildning. 
 
Utbildningsbakgrunden är oförändrad i kommunen som helhet i jämförelse med förra året (85,9 % har minst 
gymnasieutbildning). Däremot har andelen sjunkit i våra utanförskapsområden från 69,7 % år 2019 till 68,8 % år 2020. 
Utbildningsbakgrunden har förbättrats totalt i kommunen de sista åtta åren mellan år 2012 och 2020, från 84,9 % till 
85,9 %, meden den har försämrats i våra utanförskapsområden från 70,7 % till 68,8 %. 
 
Statistiken släpar efter två år, vilket innebär att resultat 2020 bygger på statistik från 2018-12-31 (valdeltagandet 
senaste valet). 
 
Arbetsmarknadsavdelningens bidrag till att minska utanförskapet: 

All avdelningens verksamhet handlar om att förhindra eller ta ur personer från ett utanförskap. Målet är att personen 
efter insats går vidare till arbete eller studier och blir självförsörjande. Av alla arbetslösa som varit inskrivna för insats 
genom avdelningen år 2020, så har 49 % (285 personer) en adress i någon av dessa tre utanförskapsområden (46 
NYKO områden i kommunen). Flera av insatser sker i dessa områden, så som Jobbcafé, Bovärdar (samverkan med 
bostadsstiftelsen Uddevallahem), riktade arbetsmarknadsprojekt, samt arbete i samverkan genom mötesplatser. 
Insatser till ungdomar är bland annat sommarlovspraktik och Nike ungdom. Avdelningens Samhällsvägledare finns 
tillgängliga för att lotsa framför allt nyanlända lättare in i samhället. Flera integrationsaktiviteter bedrivs, dels inom 
etableringsuppdraget (samhällsorientering och mottagningssamtal), men även andra aktiviteter i samverkan som tex 
föräldrastödjande insatser. 

  Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)   - 

Kommentar Resultat för år 2020 levereras under första halvåret 2021. 

2.1.11 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 
bland annat genom en utökad digitalisering 
I november 2019 antog kommunfullmäktige den digitala agendan som beskriver kommunens 
målbild för utveckling av IT och digitalisering inom kommunen. Kopplat till agendan finns en 
handlingsplan som är fastställd av kommundirektören. Nedan följer en kort redovisning av de 
aktiviteter som utförts under 2020 under respektive huvudpunkterna i handlingsplanen. 

Digital kompetens 

Projekt Digital kompetens, digitala profiler utifrån befattningskategorier startades upp mars 2020 
under ledning av personalkontoret. Syftet är att definiera nödvändig digital kompetens utifrån 
befattningskategorier samt koncept och plan för hur detta ska uppnås och upprätthållas över tid, 
inkluderande förslag till organisation, genomförande och finansiering. Målgruppen är all anställd 
personal inklusive kravställning vid nyrekrytering. 
Projektet har tagit fram kompetensmatriser för ett antal yrkesgrupper och skapat grunden till en 
utbildningsmodell med tillhörande verktyg. Projektet fortgår och planeras vara klart under första 
delen av 2021 för att sedan gå in i förvaltningsfas i linjestrukturen. 
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Digital ledning 

Projekt Digital ledning, beslutsprocess IT genomfördes mellan maj och oktober 2020. Projektmålet 
är att ta fram och etablera struktur och verktyg för IT-råd och dess arbete. 
Projektet definierade processer och verktyg för att enklare och strukturerat fånga upp IT-behov, 
bereda, prioritera och fatta beslut. Etablerade och fungerande IT-råd förväntas finnas på alla 
förvaltningar, inklusive ett centralt IT-råd innan 2020-12-31. KDLG är överens om att principerna 
ska vara införda och följas fr.o.m. årsskiftet 2021-01-01. 

Automatisering 

IT-avdelningen fick i uppdrag att under 2020 etablera en central organisation och processer för att 
kunna automatisera allt som är effektivt att automatisera efter en kommunövergripande screening 
som påvisade potential att spara 92 mkr för kommunen under planperioden 2020-2022 genom 
automatisering av processer. 
IT-avdelningen har under 2020 etablerat en resurs av utvecklare som jobbar tätt tillsammans med 
verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering på förvaltningarna med utveckling och 
förvaltning av automatisering av manuella administrativa processer. Habilitetsersättning är ett 
exempel på process som automatiseras, den sattes i skarp drift 12 september. Automatiseringen tar 
bort en halv till en dags arbete per månad bestående av manuell inmatning av uppgifter från Excel 
till Raindance. 

Digitalt först 

Under denna rubrik startade projekt upp för upphandling och utbyte av kommunens e-
tjänstplattform i syfte att få en mer effektiv och attraktiv plattform för kommunens e-tjänster. 
Upphandling och installation genomfördes under januari till oktober 2020. I den nya plattformen 
finns bl.a. stöd för fler sätt att logga in och signera, folkbokföringsuppgifter hämtas från 
skatteverkets Navet, varje användare kan följa sina ärende och hantera sina kontaktuppgifter via 
Mina sidor. Arbete pågår med att överföra ca 60 befintliga e-tjänster till den nya plattformen. Den 
nya plattformen planeras vara i drift 31 mars 2021. 
 
Breddinförandet av E-arkiv Väst (samverkansavtal mellan 14 kommuner) har fortgått under 2020. 
Kommunarkivarien i Uddevalla är ordförande i arkivrådet och administrativa chefen, KLK, ingår i 
den operativa styrgruppen för den övergripande förvaltningen av e-arkiv Väst. Tidplanen för 
breddinförandet blir troligen något förskjuten .p.g.a. leverantörsbyten m.m. och breddinförandet blir 
troligen klart under våren 2022. Den lokala projektgruppen i Uddevalla kommun ligger i fas med 
tidplanen. Under hösten 2020 har den lokala projektgruppen bl.a. arbetat med att förbereda vårt 
dokument- och ärendehanteringssystem för leverans till e-arkivet. Även förberedelserna för att 
kunna föra över material från bygg- och miljösystemet har inletts. 
 
Projektet TUFF påbörjades i början av 2020 tillsammans med Socialförvaltningen. Projektet 
pausades på våren på grund av coronapandemin och återupptogs i augusti. Syftet med TUFF är att 
implementera resultat från innovationsprojektet iCare4Fyrbodal. Genom utvecklingsstöd i form av 
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strukturer, processer, metoder och verktyg ska verksamheterna kunna ta vara på digitaliseringens 
möjligheter. Projektet utgår från verksamheternas behov av utvecklingsstöd, där utvecklings- och 
ledningsteam har till uppgift att skapa de förutsättningar som krävs. Under hösten har samtliga 
enhetschefer för Uddevallas äldreboende valt att ingå i TUFF. 
 
Under året har ett beslutsstöd implementerats i hela organisationen. Så gott som samtliga chefer har 
genomgått en utbildning i hur systemet fungerar. Systemet kommer möjliggöra för chefer att 
enklare få en överblick över sin verksamhet. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Uddevalla kommun är en attraktiv 
arbetsgivare bland annat med fokus 
på medarbetarnas 
kompetensutveckling, arbetsmiljö 
och friskvård 

KDLG har identifierat tre kommungemensamma utvecklingspunkter som ska 
prioriteras i det övergripande kompetensförsörjningsarbetet. Dessa är; att höja 
den digitala kompetensen inom kommunen, att ta fram ett arbetssätt för 
ersättare/successionsplanering samt utveckla ambassadörskapet. 
 
Digitala kompetensprojektet drivs av HR-enheten och projektet är uppdelat i tre 
etapper och en del av den digitala agendan. Första etappen blev klar den 18 
juni och innebär att en kompetensmatris finns för befattningskategorierna; 
ekonomer, avdelningschefer samt politiker. Under Etapp 1 har vi även skapat 
grunden till en central kompetensmatris omfattande IT-systemen, med fyra 
kunskapsnivåer. Etapp 2 av projektet är nästa klar och baspersonalen inom 
Socialtjänsten har fått kompetensmatris. 

Arbetssätt och instruktion till kompetensinventering och successionsplanering 
är framtagen och förankrad bland utvecklarna inom respektive förvaltning samt 
Kommundirektörens ledningsgrupp. Arbetet med digitalisering av processen 
har påbörjat och kommer att bli klar under första tertialet av 2021. 
 
Kopplat till ambassadörskap har en s.k. karriärsida arbetats fram under hösten. 
Den är kopplad till uddevalla.se och beskriver Uddevalla kommun som 
arbetsgivare. Medarbetare har intervjuats för att berätta om sitt yrke och hur de 
är med och utvecklar kommunen 

Löpande genomförs kommunens interna grundutbildning i arbetsmiljö som 
vänder sig till nya chefer och skyddsombud. Utbildningen utgår från Sunt 
arbetslivs modell och utbildningsledarna är representerade av både HR och 
fackliga parter. Implementeringen av det kommungemensamma årshjulet för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet har startats upp enligt tidsplanen. Samtliga 
verksamheter har nu tillgång till att rapportera tillbud/arbetsskador digitalt. 
Under perioden genomfördes den första pulsade undersökningen digitalt och 
verksamheterna arbetade med resultatet utifrån den framtagna rutinen. 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
driva kommunens fastigheter i bolagsform (KF ÖS 
2) 

Utredningsarbete har pågått men inväntar för 
närvarande resultatet av förhandlingar om området 
Anegrund 10. 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att Uddevalla kommun vill vara en 
attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen 

Under 2020 har Uddevalla kommun avvaktat SKR 
och Kommunals centrala förhandling. 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som 
en möjlighet (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) 

Samverkan gällande lokalutnyttjande ingår i 
lokalförsörjningsgruppens ordinarie arbete och varje 
nytt ärende utmanas med detta som utgångspunkt. 
En projektorganisation för stadsutveckling har 
skapats och den tar ett geografiskt grepp om 
investeringarna i syfte att optimera synergierna i 
levnadsmiljöerna och där ingår samverkan kring 
lokalutnyttjandet som en komponent. 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 8) 

Breddinförandet av E-arkiv Väst (samverkansavtal 
mellan 14 kommuner) försorg har fortgått under 
2020. Kommunarkivarien i Uddevalla är ordförande 
i arkivrådet och administrativa chefen, KLK, ingår i 
den den operativa styrgruppen för den 
övergripande förvaltningen av e-arkiv Väst. 
Tidplanen för breddinförandet blir troligen något 
förskjuten .p.g.a. leverantörsbyten m.m. och 
breddinförandet blir troligen klart under våren 2022. 
Den lokala projektgruppen i Uddevalla kommun 
ligger i fas med tidplanen för breddinförandet. 
Under hösten 2020 har den lokala projektgruppen 
bl.a. arbetat med att förbereda vårt dokument- och 
ärendehanteringssystem för leverans till e-arkivet. 
Även förberedelserna för att kunna föra över 
material från bygg- och miljösystemet har inletts. 
Avdelningens innovationsutvecklare har under året 
certifierats i Ramverk för digital transformation och 
deltagit som adjungerad i Strategiskt e-råd på 
Fyrbodals Kommunalförbund. Som ett led i 
samverkan med Fyrbodals kommunalförbund kring 
digitalisering har innovationsutvecklaren även varit 
en del i RUN-projektet ”Digitala processer” – 
utveckling av digital metodhandbok för 
verksamhetsutveckling. Syftet är att kunna 
implementera metodhandboken och inspelade 
kursdelar som kompetenshöjningsprogram i för 
verksamhetsutvecklare kopplade till digitalisering av 
processer på förvaltningsnivå. 
 
Ett pilotprojekt med digital e-signering har påbörjats 
gällande avtal och delegationsbeslut. Utfallet är 
mycket positivt. 
 
Under 2020 har löneenheten arbetat intensivt med 
upphandling av ett nytt personalsystem. Nuvarande 
lönesystem är uppbyggt för en centraliserad 
lönefunktion, ett nytt system kommer istället att 
bygga på självservice. För såväl medarbetare som 
chefer kommer lönehanteringen att förenklas och 
alla processer på löneadministrationen blir digitala. 
De flesta processer som finns kvar att digitalisera 
kommer att lösa sig när nytt personalsystem är på 
plats. 
HR-enheten har påbörjat en kartläggning av vilka 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

HR-processer som kan digitaliseras. Syftet med 
kartläggningen är att se vilka behov 
verksamheterna har samt att underlätta vardagen 
för cheferna. Processer som hittills har identifierat 
och digitaliserats: personalanteckningar 
(medarbetarsamtal), det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Ett förslag till en digital 
chefsintroduktion har tagits fram. 
Kontaktcenter hanterar alla ärenden digitalt i ett 
ärendehanteringssystem och all dialog och 
kommunikation med förvaltningarna sker digitalt. 
Under våren har kommunikationsenheten utvecklat 
och förbättrat strukturen i ärendehanteringssystem. 
Livestreaming av event på uddevalla.se har 
påbörjat under våren och ett projekt tillsammans 
med IT för att se över förbättringar och utvecklingar 
av intranätet har påbörjat under perioden. 

  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 

Avdelningen för juridik och administration har inlett 
förberedelser för en upphandling. 

  Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen 
(kommundirektören) i uppdrag att utreda 
ansvarsmässiga och organisatoriska förändringar 
som förtydligar kommunens förvärv och försäljning 
av mark 

 

 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Attraktiv arbetsgivarindex, ska öka   98 

Kommentar Under 2019 bestämde Uddevalla kommun att mäta Arbetsgivarindex (AVI) som visar hur attraktiv 
organisationen är som arbetsgivare genom att beskriva arbetsvillkoren i organisationen ur ett medarbetarperspektiv. 
Nio nyckeltal räknas sammatill ett index och omfattar följande områden:   

 andel tillsvidareanställda 

 medianlön 

 lika karriärmöjligheter 

 utbildningstid 

 övertid 

 korttidssjukfrånvaro 

 långtidssjukfrånvaro 

 personalansvar (antal anställda per chef) 

 avgångar (andel som slutat) 

Siffrorna för 2019 redovisas under tertial 1 2020. Poängen för år 2019 blev 98 av 180 möjliga och ligger över 
medianvärdet för deltagande kommuner (medianvärde 94). Områdena med lägst poäng var lång- och 
kortidssjukfrånvaro och personalansvaret där i jämförelse men andra kommuner och näringslivet har Uddevalla 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

kommun ett högt genomsnitt anställda per chef. 

2.1.12 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 
där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 
Under året har näringslivsarbetet fokuserat på utveckling och tillväxt i befintliga företag, ständigt 
förbättra företagsklimatet, skapa nya företagsetableringar, utveckla samverkan med den sociala 
ekonomin och förstärka närvaron av forskning och utveckling i kommunen. 
 
Pandemins effekter har påverkat utvecklingstakten under året vilket också påverkar den 
entreprenöriella utvecklingen. Utmaningarna kring etableringar och marktillgång har konstaterats 
vara en central utvecklingspunkt för 2021. 
 
Pandemins effekter på näringslivet i Uddevalla har varit mångskiftande. Sammanfattningsvis har 
det inte blivit extrema konsekvenser vad gäller små företag, vilket sannolikt kan förklaras av den 
struktur av många väldigt små företag som finns i Uddevalla i kombination med nationella 
stödprogram. 
 
Arbetet med den sociala ekonomin, där överenskommelsen med idéburen sektor har prioriterats 
politiskt har lett till utvecklade strukturer och ökade resurser. I uppdraget kring övergripande Plan 
Välfärd 2030 har utvecklingsarbetet kring entreprenöriell och innovativ kultur formulerats. 
Innovationsarbetet har förstärkts via flera utvecklingsprojekt. 
 
Under oktober- november genomfördes en utvärdering av ÖK Idé av externa utvärderare. Processen 
kring detta ledde till fördjupad förståelse mellan parterna och en samlad bild att utgå ifrån i vidare 
process och revidering av överenskommelsen. 
 
Kontaktcenter har under året sammanfört tidigare växelfunktion på IT-avdelningen, med 
Kontaktcenter och utbildat all personal till kommunvägledare. Under 2020 har Kontaktcenter totalt 
hanterat 64 365 ärenden, med en lösningsgrad på 84% vilket är en markant ökning jämfört med 
2019 då antalet ärenden var 42 458 och lösningsgraden 76%. Den löpande servicemätningen visar 
på fortsatt goda resultat vad gäller både tillgänglighet och bemötande. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Stimulera den sociala ekonomin/det 
sociala företagandet 

Arbetet med den sociala ekonomin, där överenskommelsen med idéburen 
sektor har prioriterats politiskt har lett till utvecklade strukturer och ökade 
resurser. 
 
Under oktober- november genomfördes en utvärdering av ÖK Idé av externa 
utvärderare. Processen kring detta ledde till fördjupad förståelse mellan 
parterna och en samlad bild att utgå ifrån i vidare process och revidering av 
överenskommelsen. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

Hälsopolitiska rådet har betalat ut utvecklingsmedel till tio folkhälsoprojekt 
under året, varav fem bedrivits i idéburen regi. Projekten har stöttats och följts 
upp tertialvis av hälsopolitiska rådet. Denna samverkan har lett till att 
folkhälsoinsatser nått målgrupper som kommunen inte alltid når i egna insatser 
samt en uppväxling av resurser genom den kapacitet och lokalkännedom som 
idéburen sektor besitter. 
 
Kommunens sociala investeringsfond har omarbetats till sociala 
investeringsmedel och nya riktlinjer har antagits av kommunfullmäktige. 
Omarbetningen innebär att återbetalningen tagits bort och ersatts av en 50/50-
finansiering där sökande part går in med egen finansiering på 50 procent av 
investeringskostnaden från start. 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att skapa bra företagsklimat med 
särskilt fokus på små företag med 2-9 anställda (KF 
ÖS 1) 

Pandemins effekter på näringslivet i Uddevalla har 
varit mångskiftande. Sammanfattningsvis har det 
inte blivit extrema konsekvenser vad gäller små 
företag, vilket sannolikt kan förklaras av den 
struktur av många väldigt små företag som finns i 
Uddevalla i kombination med nationella program för 
korttidspermittering etc. Små företag har ofta lättare 
att styra om verksamheten. Små företag i Uddevalla 
är till mycket stor del enskilda firmor, vilket också 
gör dem svårare att analysera då kostnadsbortfall 
kan täckas av annat arbete. 
 
En bransch som har väldigt många hårt drabbade 
är besöksnäringen som har många små företag, 
men här finns även flera exempel på kreativa 
lösningar utifrån restriktioner för restauranger. Detta 
coronaår har inneburit svårigheter att sätta fokus på 
denna målgrupp.  

 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Antalet anställda i företag med 2-9 anställda, ska öka    

Kommentar Måttet är under arbete. 

2.1.13 Säkra kompetensförsörjningen 
Kommunledningskontoret samordnar och genomför samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser som 
kommunen är inblandad i. Genom aktiviteter såsom kartläggning/introduktion, jobbcoachning, 
arbetsträning och subventionerad anställning rustas och stärks personer som står långt från 
arbetsmarknaden till att gå vidare till arbete eller studier med egen försörjning. Deltagarna matchas 
ut till förvaltningarna utifrån uttalat behov. Några exempel är kultur och fritids 
kvällsvärdinnor/Café kulturskolan, Café Bullen i nya fritidsgården RAMPEN, Fritidsbanken, 
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servicegruppen (grönyteskötsel, transport, städar) och Emaus lantgård. Andra exempel är barn och 
utbildnings 22 arbetsplatser inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning och 
samhällsbyggnads samarbete med lokalvård, måltidsservice, gata och park, samt fordon. 
 
Uddevalla kommun har 2020, tillsammans med Tanum och Färgelanda kommun, skrivit en 
gemensam överenskommelse som syftar till att genom samverkan, förbättra lokal och regional 
kompetensförsörjningen och påskynda individers etablering i arbetslivet. Kompetensförsörjningen 
ska ske genom jobbspår och respektive kommun ska anordna jobbspår som samtliga 
samverkansparter kan använda. 
 
Många ungdomar får sin första erfarenhet av arbetslivet genom de sommarlovspraktikplatser som 
Uddevalla kommun erbjuder. I år har 262 ungdomar bland annat fått arbeta inom barnomsorg, 
ridläger, seglarskola, grönyteskötsel, strandstädning och hjälpa till vid kulturskolans 
sommaraktiviteter. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Öka utbudet av eftergymnasial 
utbildning i kommunen 

Ansvaret för eftergymnasial utbildning ligger helt under barn- och 
utbildningsnämnden. Strategin upphör inför 2021. 

2.1.14 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 
Utgångspunkten för årets arbete har varit att förädla den turistiska samverkansplattformen Enat 
Bohuslän, till ett mer ändamålsenligt infrastrukturarbete, kopplat till transportkorridoren mellan 
Göteborg och Oslo. En avsiktsförklaring som beskriver detta arbete, färdigställdes i början av året, 
och blev utgångspunkt för beslut i kommunerna. De sex kommunerna Kungälv, Stenungsund, 
Uddevalla, Lysekil, Munkedal och Strömstad står bakom ett nytt konsortium med det formella 
samlingsnamnet Transportkorridor Skagerrak, i tal Skagerrak-korridoren. Arbetet organiseras i tre 
nivåer; storgrupp, styrgrupp och operativ arbetsgrupp. Ett flertal möten har genomförts på varje 
nivå. 
 
En prioriterad handlingsplan har upprättats och målbilden utgår från följande fokusområden: 
● förstärka utvecklingen av järnvägar, väg och hamnar mellan Göteborg och Oslo 
● snabba, miljövänliga och effektiva transportsystem 
● ny standard för gods och persontransporter som kan möta framtidens behov 
● tillskapa ett dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla 
 
Två centrala möjlighetsstudier har under året bearbetats till tryckta utgåvor. Dessa beskriver dels 
hur en snabb järnväg (Skagerrakbanan) kan finansieras, byggas och drivas helt med en 
externfinansierad bas. Dels hur transportkorridoren mellan Sverige och Norge (Skagerrak-
korridoren), enkelt kan öka sin transportkapacitet med 500 procent, genom att bygga den saknade 
spårsträckan på Bohusbanan Strömstad – Halden, den så kallade ”Missing link”. 
Investeringskostnaden för denna lösning minskar från 25 miljarder till 4 miljarder. 
 
Kommunerna i konsortiet Skagerrak-korridoren arbetar nu med att utreda bästa transportkorridor till 
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Oslo, genom Bohuslän. Arbetet är koncentrerat till en gemensam järnvägskorridor. 
 
Ett nytillkommet hot är Trafikverkets ambition att lägga ner både Lysekilsbanan och Norra 
Bohusbanan, genom att förändra båda banornas status. Ingen av dem är idag av Riksintresse, vilket 
kräver och legitimerar att starta och kommunicera arbetet med nya lösningar av infrastrukturen 
mellan Bohuslän och Östfold under 2021. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Genom att åstadkomma en 
välutvecklad och snabb järnvägs- 
och transportinfrastruktur för såväl 
person- som godstransporter ska 
Uddevalla kommun bli en del av 
både Göteborgs och Oslos 
arbetsmarknadsregioner 

Utgångspunkten för årets arbete har varit att förädla den turistiska 
samverkansplattformen Enat Bohuslän, till ett mer ändamålsenligt 
infrastrukturarbete, kopplat till transportkorridoren mellan Göteborg och Oslo. 
En avsiktsförklaring som beskriver detta arbete, färdigställdes i början av året, 
och blev utgångspunkt för beslut i kommunerna. De sex kommunerna Kungälv, 
Stenungsund, Uddevalla, Lysekil, Munkedal och Strömstad står bakom ett nytt 
konsortium med det formella samlingsnamnet Transportkorridor Skagerrak, i 
tal Skagerrak-korridoren. Arbetet organiseras i tre nivåer; storgrupp, styrgrupp 
och operativ arbetsgrupp. Ett flertal möten har genomförts på varje nivå. 
 
En prioriterad handlingsplan har upprättats och målbilden utgår från följande 
fokusområden: 
- förstärka utvecklingen av järnvägar, väg och hamnar mellan Göteborg och 
Oslo 
- snabba, miljövänliga och effektiva transportsystem 
- ny standard för gods och persontransporter som kan möta framtidens behov 
- tillskapa ett dubbelspår på Bohusbanan mellan Göteborg och Uddevalla 
 
Två centrala möjlighetsstudier har under året bearbetats till tryckta utgåvor. 
Dessa beskriver dels hur en snabb järnväg (Skagerrakbanan) kan finansieras, 
byggas och drivas helt med en externfinansierad bas. Dels hur 
transportkorridoren mellan Sverige och Norge (Skagerrak-korridoren), enkelt 
kan öka sin transportkapacitet med 500 procent, genom att bygga den 
saknade spårsträckan på Bohusbanan Strömstad – Halden, den så kallade 
”Missing link”. Investeringskostnaden för denna lösning minskar från 25 
miljarder till 4 miljarder. 
 
Kommunerna i konsortiet Skagerrak-korridoren arbetar nu med att utreda 
bästa transportkorridor till Oslo, genom Bohuslän. Arbetet är koncentrerat till 
en gemensam järnvägskorridor. 
 
Ett nytillkommet hot är Trafikverkets ambition att lägga ner både Lysekilsbanan 
och Norra Bohusbanan, genom att förändra båda banornas status. Ingen av 
dem är idag av Riksintresse, vilket kräver och legitimerar att starta och 
kommunicera arbetet med nya lösningar av infrastrukturen mellan Bohuslän 
och Östfold under 2021. 
 

Den lokala trafikinfrastrukturen skall 
möjliggöra effektiva 
kommunikationer för alla inom 
kommunen 

Kommunen har antagit en trafik- och parkeringsstrategi (KF 2018) som visar i 
vilken riktning Uddevalla ska utvecklas och som ger stöd för stadens planering. 
Inriktningen innebär bl.a. att transportsystemet ska stärka möjligheterna till en 
god livskvalité och en attraktiv stad. 
 
Ansatsen är bred och tidshorisonten lång för att planering inom områden 
kopplade till trafik, transportsystem och parkering ska harmonisera och sträva 
mot kommunens målsättningar vilka kommer till uttryck i översiktsplaner, 
samhällsbyggnadsstrategi och bostadsförsörjningsprogram osv. I en attraktiv 
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Nämndsstrategier Kommentar 

stad måste människan få större utrymme i stadsrummet. Staden ska vara trygg 
och inbjuda till aktivitet och vistelse. Strategin är därför 
transportslagsövergripande, dvs. behandlar alla trafikslag från gång och cykel 
till olika slag av motorfordonstrafik. 
 
Södra Bohusbanan har en central roll för pendlingsnavet Uddevalla. Västra 
Götalandsregionen vill att tåget ska vara stommen för de regionala resorna. 
Trafikverket genomförde under 2020 en åtgärdsvalsstudie för södra 
Bohusbanan som underlag för åtgärdsplanering i den nationella 
transportinfrastrukturen 2022 och framåt. Studien föreslår endast 
kostnadseffektiva åtgärder som är positiva ur kapacitets- och 
framkomlighetssynpunkt. Den egentliga utmaningen som Uddevalla kommun 
och Bohuslän har med att radikalt förbättra restiden behandlas inte i 
åtgärdsvalsstudien.  

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
effekterna av omläggningen av linjenätet för 
stadsbussarna (KF ÖS 3) 

Kommunledningskontorets utvärdering redovisar 
effekter från linjenätsomläggningen och resultatet 
har värderats utifrån vad som varit själva avsikten 
med omläggningen. Antalet resor i stadstrafiken har 
blivit fler. Ökningen är måttlig men ett steg i rätt 
riktning mot målet om fler resor och en högre 
marknadsandel för de hållbara resorna. Turtätheten 
har blivit väsentligt högre i befolkningstäta områden 
och till viktiga målpunkter. Fler har fått fördelar i det 
nya linjenätet genom tätare avgångar och snabbare 
resor. Linjenätet är nu tydligare uppbyggt med 
dubbelriktad trafik i stråk. Stadstrafiken har tagit 
viktiga steg mot att bli mer attraktiv och tilltala fler. 
För att nå målen om fördubblat antal resor 2025 
och en marknadsandel om 50 % för de hållbara 
resorna 2035 måste dock fler åtgärder vidtas. 
Staden måste i högre grad skapa ännu bättre 
förutsättningar för hållbara resor vilket i grunden 
handlar om att skapa ett samhälle som prioriterar 
kollektivtrafik, gång och cykel. 

  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) 

Kommunen har inom ramen för den s.k. cykelpotten 
i regional plan för transportinfrastrukturen i Västra 
Götaland ansökt om utbyggnad av gång- och 
cykelvägar (GC-vägar) efter statligt vägnät inom 
Uddevalla kommun. Cykelväg längs väg 172 liksom 
väg 675 vid Ulvesund har tagits med som objekt i 
kommunens ansökan. Beslut om åtgärder i 
cykelpotten väntas under 2021. 
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2.1.15 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T3 

2020 

Resultat man 
T3 2018 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat 
totalt T3 2019 

Resultat 
totalt T3 2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,04 2,86 1,88 3,49 1,92 3,11 

Kommentar 
Korttidssjukfrånvaro har marginellt ökat inom kommunledningskontoret till följd av pandemin; från 2,92% 2019 till 
3,11% (jan-dec) 2020. Korttidsfrånvaron har varierat under året, med en topp i mars/april, och en lätt ökning i augusti/ 
september för att sen gå ner under november/ december. Detta speglar pandemins variation i smittspridning över 
året, men även till viss del tidigare års säsongsvariation. 

Den snabba omställningen i arbetssätt och införandet av digitala lösningar har varit en stor del i att sjukfrånvaron 
kunnat hållas med en marginell ökning, trots rådande omständigheter. I de delar av förvaltning där medarbetaren har 
förmånen till arbete hemifrån vid lättare symtom har vi sett en lättare ökning av korttidssjukfrånvaro medan de delar 
där anställda arbetar operativt i verksamheterna och får istället sjukanmäla sig även vid lättare symtom har 
korttidsjukfrånvaro ökat. Förvaltningen arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningar 
genomförs regelbundet i kommunen. 

Målsättningen har inte kunnat nås. 

2.1.16 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 
Politiska uppdrag Kommentar 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag 
av kommunfullmäktige att beställa 
projektet "Framtidens bad" (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att beställa projektet "Framtidens bad. 
 
Projektet är beställt. 
 

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag 
av kommunfullmäktige att tillskapa 
en organisation för styrning gällande 
projektet framtidens bad (dnr KS 
2019/00769) (KF ÖS 4) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att tillskapa en organisation för styrning gällande 
projektet framtidens bad. 
 
Organisation är skapad enligt uppdraget. 
 

Kommunstyrelsen har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att överföra ansvaret för 
försörjningsstöd från socialnämnden 
till kommunstyrelsen (KF ÖS 8) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att överföra ansvaret för försörjningsstöd från 
socialnämnden till kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11, ärende KS 2019/00668 §296, att 
överföra ansvaret för verksamheterna försörjningsstöd, förmedlingsmedel, 
dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden till kommunstyrelsen 
från och med den 15 februari 2020. 

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. 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, 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 
 
Förslag till fördelning av sparbeting har lagts fram inom ramen för 
planeringsförutsättningar enligt uppdraget. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Det skall även resultera i ett förslag 
till fördelning per nämnd, av 37 mkr i 
effektivisering/besparing för 2021 
(KF ÖS 8) 

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) 

Kommunfullmäktige har 2020-12-09 godkänt kommunstyrelsens 
slutrapportering av uppdraget, att under 2020 avsätta 2,5 mkr för 
validering/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsområdet. 
 
Medlen har inte förbrukats under 2020. De utbildningsinsatser m.m. som 
planerades har inte gått att genomföra som planerat på grund av pandemin. 
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Handläggare 

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

 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 

upphandling och inköp av varor och tjänster 

Sammanfattning 

Upphandlingsenheten bedömer att avsnittet Upphandling och inköp av varor och 
tjänster i kommunstyrelsens delegationsordning har behov av en genomgripande 
översyn varför en genomlysning med förslag till förändringar är gjord. 
 
För bättre anpassning till inköpsprocessen och dess beslutsprocesser innebär förslaget 
bl.a. att beslut om upphandling samt tecknande av avtal ändras från att vara ett 
delegationsbeslut till att behandlas som en verkställighetsåtgärd. Vidare föreslås att det 
införs nya delegationer för beslut att avbryta upphandling samt för beslut att häva avtal.  
  
Det föreslås även att underavsnittet Verkställighet av inköp ändras till 
Direktupphandling samt att det införs två nya underavsnitt; Avrop/inköp ramavtal och 
Övrigt. Avsnittet Övrigt föreslås innehålla delegationer för sekretessbeslut samt 
överklagan av sekretessbeslut och yttrande avseende överprövning av upphandling, 
vilka tidigare har omfattats av avsnitten Utlämnande av allmän handling och Allmänna 
ärenden. 
 
Det nuvarande upphandlingsavsnittet antogs 2018 och ett av målen då var att skapa 
likvärdighet i delegationerna genom att samtliga nämnder skulle införa motsvarande 
delegationer i sina respektive delegationsordningar. Så föreslås även denna gång.  
 
Upphandlingsavdelningen har reviderat den kommentar till delegationsordningen som 
togs fram 2018. Kommentaren följer ärendet för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-11. 
Förslag till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-11. 
Kommentar till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-
02. 
Nu gällande avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta förslaget till ändrad delegationsordning avseende avsnitt upphandling och inköp 
av varor och tjänster, 
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att ändringen ska gälla från och med 2021-03-01, 
 
att rekommendera samtliga nämnder att i sina respektive delegationsordningar införa 
motsvarande delegationer inom upphandlingsområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Markus Hurtig 
Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Upphandlingsenheten 
 



 
Handläggare, Charlotta Dovén 
Charlotta.doven@uddevalla.se 

Kommentar till delegationsordning för upphandling och inköp av 

varor och tjänster 
 

 

 

 

Bakgrund 
Mot bakgrund av att inköpsprocessen etablerades som begrepp under 2015 i samband med 

ett processkartläggningsarbete1 och därefter beslutades i kommunfullmäktige om reviderad 

upphandlings- och inköpspolicy2 där begreppet inköpsprocessen infördes i punkt 2, får 

inköpsprocessen numer anses utgöra en centralt förvaltad kommunövergripande process som 

omfattar alla verksamheter i kommunen.  

En kommunövergripande process bör ha samstämmiga styrdokument som säkerställer att 

tillämpningen av regelverket är densamma oavsett verksamhet. Till dessa hör 

delegationsordningen. Med regelverk avses både lag och andra föreskrifter samt kommunens 

internt beslutade riktlinjer och tillämpningsanvisningar, men också att det finns en tydlighet i 

organisationen för att både fatta beslut och att verkställa dessa. 

 

Allmänt om delegationsordningen 
Eftersom inköpsprocessen är en kommunövergripande process delvis styrd av lagstiftningen 

inom upphandlingsområdet, där vissa beslut och begrepp är centrala, behöver 

delegationsordningen avspegla terminologin i bland annat Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling (nedan LOU). Det rör sig om begrepp där upphandlande myndighet enligt lagen 

förväntas att agera genom till exempel att meddela tilldelningsbeslut, skriva avtal eller att 

avbryta upphandling.  

I nuvarande delegationsordning finns en hierarkisk uppdelning av beslut på olika nivåer med 

sikte på upphandlings- respektive avtalsvärde. Tilldelningsbeslutet ges större vikt än 

avtalstecknandet som mer är av verkställighetskaraktär och alltid förhåller sig till 

tilldelningsbeslutet. 

Avtalsvärdet är värdet under avtalets giltighetstid inklusive eventuella förlängningar. 

                                                           
1 Actea Consulting AB, ”Processkartläggning med hjälp av verktyget 2c8”, 2015-02-24 
2 Antagen av kommunfullmäktige den 9 oktober 2013, § 156, reviderad den 9 september 2015, § 195 

Version Kommentar Datum 

1.0 Första utgåvan 2018-03-27 

1.1 Andra utgåvan 2021-02-02 



Det finns även poster i ärende- och beslutsförteckningen gällande rätt att besluta om 

upphandling, rätt att besluta om avbrytande av upphandling och att besluta om att göra avrop 

på ramavtal hos inköpscentral.  

Delegationsordningen är uppdelad i fem delar. Den första delen avser kommunövergripande 

upphandling, den andra delen avser förvaltningsspecifika upphandlingar. Dessa gäller för alla 

verksamheter. Den tredje delen avser direktupphandlingar och den fjärde delen avser 

Avrop/inköp ramavtal. För den tredje och fjärde delen kan nämnderna efter eget val besluta 

om eller reglera genom egen försorg. Den femte delen gäller Övrigt och omfattar delegationer 

för sekretessbeslut samt överklagan av sekretessbeslut och yttrande avseende överprövning av 

upphandling. Denna del gäller för alla verksamheter. 

Delegationsordningen omfattar endast upphandling och direktupphandling, varför delegering 

beträffande avtal om hyra av fast egendom inte finns med.  

 

Ärende- och beslutsförteckning med detaljmotivering 

Kommunövergripande upphandling och avtal, U 1 

1. Besluta om upphandling (verkställighet) 

Behov av upphandling föregås alltid av en behovsanalys och ett beslut att en vara eller 
tjänst ska införskaffas. Detta sker i respektive förvaltning/ar. Först när behovsanalys 
genomförts och beslut tagits kontaktas upphandlingsenheten.  

Att inköp av varor och tjänster är upphandlingspliktigt och ska upphandlas enligt 
LOU/LUF, när värdet överstiger gränsen för direktupphandling, är inte valfritt utan 
följer av lag. Att upphandling ska ske är därmed en verkställighetsåtgärd som följer av 
ett beslut att en vara eller tjänst ska införskaffas och bör verkställas av 
förvaltningschef. 
 

2. Beslut att avbryta upphandling (delegationsbeslut) 
 
Eftersom beslut att avbryta upphandling är baserat på bedömningar och avväganden 
samt är överprövningsbart bör beslutsrätt delegeras upphandlingschef. 
 

3. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid förnyad konkurrensutsättning för 
varor och tjänster med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor 
(delegationsbeslut) 

Enligt LOU ska upphandlande myndighet meddela beslut om tilldelning av kontrakt 
eller ingående av ramavtal i en upphandling. Eftersom ett tilldelningsbeslut är ett 
centralt beslut i upphandlingsprocessen samt är överprövningsbart bör det vara ett 
delegationsbeslut.  

För tilldelningsbeslut som gäller högre värden finns anledning att delegera 
beslutsrätten för tilldelningsbeslut högre upp i tjänstemannahierarkin. Syftet med det 
är att säkerställa processefterlevnad och en kunskap på högre tjänstemannanivå om de 
stora kostnadsposterna som finns inom inköpsprocessen.  
 



Kommundirektör bör därför delegeras rätt att teckna tilldelningsbeslut i upphandlingar 
eller vid förnyade konkurrensutsättningar med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner 
kronor. Kommundirektör ska förvänta sig en redogörelse före beslutet och de 
eventuella komplikationer ett sådant kan medföra, av antingen ansvarig upphandlare 
eller upphandlingschef.  
 

4. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid förnyad konkurrensutsättning för 
varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner kronor 
(delegationsbeslut) 

Vid kommunövergripande upphandlingar eller förnyade konkurrensutsättningar med 
ett värde upp till 10 miljoner kronor bör upphandlingschef delegeras rätt att teckna 
tilldelningsbeslut. 
 

5. Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett avtalsvärde över 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 

Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknandet är en ren 
verkställighet av tilldelningsbeslutet. Därför är avtalsvärdet för respektive 
befattningsnivå högre än det som gäller för tilldelningsbeslut. 
 
Kommundirektör bör teckna kommunövergripande avtal med ett avtalsvärde på över 
20 miljoner kronor. 
 

6. Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 

Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknandet är en ren 
verkställighet av tilldelningsbeslutet. Därför är avtalsvärdet för respektive 
befattningsnivå högre än det som gäller för tilldelningsbeslut. 
 
Upphandlingschef bör teckna kommunövergripande avtal med ett avtalsvärde upp till 
20 miljoner kronor.  
 

7. Häva avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor 
(delegationsbeslut) 
 
Häva avtal är ett delegationsbeslut som bör fattas av samma person som tecknade 
avtalet. Om avtalsvärdet är över 20 miljoner kronor bör beslut att häva avtal delegeras 
kommundirektören. 
 

8. Häva avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (delegationsbeslut) 
 
Häva avtal är ett delegationsbeslut som bör fattas av samma person som tecknade 
avtalet. Om avtalsvärdet är upp till 20 miljoner kronor bör beslut att häva avtal 
delegeras upphandlingschef. 
 

9. Förlänga avtal med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor (verkställighet) 
 



Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknande samt förlängning av 
avtal är en ren verkställighet av tilldelningsbeslutet. Förlängningar bör tecknas av 
samma person som tecknade avtalet. 
 
Kommundirektör bör därför teckna förlängning av avtal med ett avtalsvärde över 20 
miljoner kronor.  
 

10. Förlänga avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 
 
Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknande samt förlängning av 
avtal är en ren verkställighet av tilldelningsbeslutet. Förlängningar bör tecknas av 
samma person som tecknade avtalet. 
 
Upphandlingschef bör därför teckna förlängning av avtal med ett avtalsvärde upp till 
20 miljoner kronor. 
 

11. Avropsanmälan på ramavtal hos inköpscentral där Uddevalla kommun är 
avropsberättigad (verkställighet) 

Avropsanmälan är en verkställighetsåtgärd som bör verkställas av Upphandlingschef. 
Avrop ska göras från ramavtal hos inköpscentral i de fall det bedöms mer 
kostnadseffektivt än att genomföra egen upphandling och där inte särskild hänsyn 
beträffande mindre företags möjlighet att lämna anbud eller särskilda 
hållbarhetskriterier är påkallade. Gäller exempelvis SKL Kommentus Inköpscentral, 
Kammarkollegiet (IT- tjänster/varor) och inom upphandlingssamarbetet VästUpp 
(främst förbrukningsvaror). 

 

Förvaltningsspecifik upphandling och avtal, U 2 

1. Besluta om upphandling (verkställighet) 

Behov om upphandling föregås alltid av en behovsanalys och ett beslut att en vara eller 
tjänst ska införskaffas.  

Att inköp av varor och tjänster är upphandlingspliktigt och ska upphandlas enligt 
LOU/LUF, när värdet överstiger gränsen för direktupphandling, är inte valfritt utan 
följer av lag. Att upphandling ska ske är därmed en verkställighetsåtgärd som följer av 
ett beslut att en vara eller tjänst ska införskaffas och bör verkställas av 
förvaltningschef.  
 

2. Beslut att avbryta upphandling (delegationsbeslut) 
 

Eftersom beslut att avbryta upphandling är baserat på bedömningar och avväganden 
samt är överprövningsbart bör beslutsrätt delegeras förvaltningschef. 
 

3. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och tjänster med ett 
upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor (delegationsbeslut) 

Enligt LOU ska upphandlande myndighet meddela beslut om tilldelning av kontrakt 
eller ingående av ramavtal i en upphandling. Eftersom ett tilldelningsbeslut är ett 



centralt beslut i upphandlingsprocessen samt är överprövningsbart bör det vara ett 
delegationsbeslut.  
 
För tilldelningsbeslut som gäller högre värden finns anledning att delegera 
beslutsrätten för tilldelningsbeslut högre upp i tjänstemannahierarkin. Syftet med det 
är att säkerställa processefterlevnad och en kunskap på högre tjänstemannanivå om 
de stora kostnadsposterna som finns inom inköpsprocessen.  
 
Kommundirektör bör därför delegeras rätt att teckna tilldelningsbeslut i upphandlingar 
med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor. Kommundirektör ska förvänta sig 
en redogörelse före beslutet och de eventuella komplikationer ett sådant kan medföra, 
av antingen ansvarig upphandlare eller upphandlingschef. 
 

4. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller förnyad konkurrensutsättning för varor 
och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner kronor 
(delegationsbeslut) 
 
Vid förvaltningsspecifika upphandlingar eller förnyade konkurrensutsättningar med ett 
värde upp till 10 miljoner kronor bör förvaltningschef delegeras rätt att teckna 
tilldelningsbeslut. 
 

5. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot ramavtal för 

varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till 28 procent av vid varje 

tidpunkt gällande tröskelvärde (delegationsbeslut)  

 

Avdelningschef bör delegeras rätt att teckna sådant tilldelningsbeslut. 

 

6. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot ramavtal för 
varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till ett prisbasbelopp 
(delegationsbeslut) 
 
Enhetschef bör delegeras rätt att teckna sådant tilldelningsbeslut. 
 

7 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett avtalsvärde över 20 miljoner 

kronor (verkställighet)  

Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknandet är en ren 

verkställighet av tilldelningsbeslutet. Därför är avtalsvärdet för respektive 

befattningsnivå högre än det som gäller för tilldelningsbeslut. 

 

Kommundirektör bör teckna förvaltningsspecifika avtal med ett avtalsvärde på över 20 
miljoner kronor. 
 

8 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 

Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknandet är en ren 
verkställighet av tilldelningsbeslutet.  
 
Förvaltningschef bör teckna förvaltningsspecifika avtal med ett avtalsvärde upp till 20 
miljoner kronor.  



 
9 Häva avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde över 20 miljoner 

kronor (delegationsbeslut) 
Häva avtal är ett delegationsbeslut som bör fattas av samma person som tecknade 
avtalet. Om avtalsvärdet är över 20 miljoner kronor bör beslut att häva avtal delegeras 
kommundirektören. 

 
10 Häva avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 

kronor (delegationsbeslut) 
 
Häva avtal är ett delegationsbeslut som bör fattas av samma person som tecknade 
avtalet. Om avtalsvärdet är upp till 20 miljoner kronor bör beslut att häva avtal 
delegeras förvaltningschef. 

 
11 Förlänga avtal med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor (verkställighet) 

 
Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknande samt förlängning av 
avtal är en ren verkställighet av tilldelningsbeslutet. Förlängningar bör tecknas av 
samma person som tecknade avtalet. 
 
Kommundirektör bör därför teckna förlängning av avtal med ett avtalsvärde på över 20 
miljoner kronor.  
 

12 Förlänga avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 
 
Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknande samt förlängning av 
avtal är en ren verkställighet av tilldelningsbeslutet. Förlängningar bör tecknas av 
samma person som tecknade avtalet. 
 
Förvaltningschef bör därför teckna förlängning av avtal med ett avtalsvärde upp till 20 
miljoner kronor. 
 

13 Besluta om att göra avropsanmälan på ramavtal hos inköpscentral där Uddevalla 
kommun är avropsberättigad 
 
Beslut att göra avropsanmälan är ett verkställighetsbeslut som bör fattas av 
Upphandlingschef. 
 
Avrop ska göras från ramavtal hos inköpscentral i de fall det bedöms mer 
kostnadseffektivt än att genomföra egen upphandling och där inte särskild hänsyn 
beträffande mindre företags möjlighet att lämna anbud eller särskilda 
hållbarhetskriterier är påkallade. Gäller exempelvis SKL Kommentus Inköpscentral, 
Kammarkollegiet (IT- tjänster/varor) och inom upphandlingssamarbetet VästUpp 
(främst förbrukningsvaror). 
 

Direktupphandling, U 3 

Alla inköp som görs utan att binda upp kommunen långsiktigt med ekonomiska åtaganden är 

att betrakta som verkställighet. Det är viktigt att hålla reda på vem som har rätt att teckna 



eventuella tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandlingar. Direktupphandling, U 3, gäller 

både vid kommunövergripande och förvaltningsspecifika direktupphandlingar.  

Direktupphandling, U 3, är ett förslag som respektive nämnd kan använda eller modifiera efter 

sina särskilda förutsättningar. Det innebär bland annat att nämnd själv bör bedöma på vilken 

beloppsnivå olika roller ska ha befogenhet att genomföra inköp (direktupphandling/direktköp). 

Dock är punkten om beslut av inköp av kapitalvara genom operationell leasing obligatorisk. 

1. Inköp av varor och tjänster utanför ramavtal upp till 28 procent av vid varje tidpunkt 
gällande tröskelvärde (verkställighet) 
 
Beslutsrätt bör ges till verksamhetschefer; enhetschef, sektionschef, avdelningschef och 
förvaltningschef beroende på aktuellt inköpsvärde och respektive 
förvaltningsorganisation 

 
2. Teckna eventuellt tilldelningsbeslut och avtal avseende varor och tjänster upp till 28 

procent av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde (verkställighet) 
 
Beslutsrätt bör ges till verksamhetschefer; enhetschef, sektionschef, avdelningschef och 
förvaltningschef beroende på aktuellt inköpsvärde och respektive 
förvaltningsorganisation. 
 
För direktupphandlingar som omfattar flera avdelningar eller förvaltningar kan 
fullmakt ges till en chef att teckna tilldelningsbeslut och avtal. 
 

3. Inköp utanför ramavtal gällande kapitalvaror som har leasing-/service-/ och/eller 
hyresupplägg (verkställighet) 

 
Hyres-/leasingavtal binder upp kommunen med kostnader över tid. Rätten att besluta 
om och genomföra inköp där olika finansieringslösningar bör begränsas. För att 
förstärka detta bör finanschef godkänna alla hyra/leasing av operationell karaktär. 
Kommunstyrelsen ska godkänna all finansiell leasing. 
 

Avrop/inköp ramavtal, U 4 

Alla inköp som görs utan att binda upp kommunen långsiktigt med ekonomiska åtaganden är 

att betrakta som verkställighet. Det är viktigt att hålla reda på vem som har rätt att attestera 

det aktuella inköpet. Kommunen använder ”attest i framkant” när det gäller beställningar 

(order) som läggs i e-handelsplattformen RD Varukorg. På samma sätt behöver den som har 

det ekonomiska ansvaret för ett inköp informeras om det och godkänna detsamma, för att 

sedan kunna kontrollera och attestera inköpet effektivt.  

 

U 4, Avrop/inköp ramavtal, är ett förslag som respektive nämnd kan använda eller modifiera 

efter sina särskilda förutsättningar. Det innebär bland annat att nämnd själv bör bedöma på 

vilken beloppsnivå olika roller ska ha befogenhet att genomföra inköp 

(direktupphandling/direktköp). Dock är punkten om beslut av inköp av kapitalvara genom 

operationell leasing obligatorisk. 

1. Löpande inköp av varor och tjänster på befintligt ramavtal 



Beslutsrätt bör ges till verksamhetschefer; enhetschef, sektionschef, avdelningschef och 
förvaltningschef beroende på aktuellt inköpsvärde och respektive 
förvaltningsorganisation. 

 
2. Inköp på ramavtal gällande kapitalvaror som har leasing-/service-/ och/eller 

hyresupplägg 

Beslutsrätt bör ges till avdelningschef och förvaltningschef beroende på aktuellt 
inköpsvärde och respektive förvaltningsorganisation. 

 

Övrigt, U 5 

Det föreslås att samtliga övriga ärenden som anknyter till upphandling anges under U 5. Då 

dessa beslut är baserade på bedömningar och avväganden, är de att betrakta som 

delegationsbeslut. Dessa delegationer har tidigare omfattats av avsnitten Utlämnande av 

allmän handling och Allmänna ärenden, men då de är starkt förknippade med inköpsprocessen 

är det mer naturligt att de omfattas av delegationsordning för inköp och upphandling. 

1. Avge yttrande avseende överprövning av upphandling enligt lagar om offentlig 

upphandling (delegationsbeslut) 

 

Upphandlingschef 

 

2. Teckna beslut om att sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling 

(delegationsbeslut) 

 

Upphandlingschef 

 

3. Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om sekretess av allmän handling 

rörande upphandling (delegationsbeslut) 

 

Upphandlingschef 



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 

nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 

beslut

FC:s 

beslut 

om 

vidare-

dele-

gation

Del/ 

Verk-

ställig

het

Anmäl

an

Kommen

tar

Upphandling och inköp av varor och 

tjänster

U 1 Kommunövergripande avtal

U 1.1 Besluta om upphandling FC V-del EC-u Ver NEJ Ändrad

U 1.2 Beslut att avbryta upphandling FC V-del EC-u Del JA Ej ändrad

U 1.3

Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid 

förnyad konkurrensutsättning för varor och tjänster 

med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor

KD Del JA Till viss del 

ändrad/för- 

tydligad, "vid 

förnyad 

konkurrensut- 

sättning"är tillagt

U 1.4

Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid 

förnyad konkurrensutsättning för varor och tjänster 

med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner 

kronor 

FC V-del EC-u Del JA Till viss del 

ändrad/fö-

tydligad, "vid 

förnyad 

konkurrensut-

sättning"är tillagt

MAHU01
Maskinskriven text
FÖRSLAG 2021-02-11

MAHU01
Maskinskriven text



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 1.5 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett 

avtalsvärde över 20 miljoner kronor

KD Ver NEJ Avtalsvär

det är 

värdet 

under 

avtalets 

giltigets-

tid 

inklusive 

eventuella 

förlängnin

gar

Ändrad, till 

verkställighet, 

följer av 

tilldelningsbeslute

t. Delegationen 

avser själva 

avtalsskrivandet.

U 1.6

Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett 

avtalsvärde för avtalsperioden upp till 20 miljoner 

kronor

FC V-del EC-u Ver NEJ Ändrad, till 

verkställighet, 

följer av 

tilldelningsbeslute

t. Delegationen 

avser själva 

avtalsskrivandet.

U 1.7 Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod 

med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor.

KD Del JA Separerad från 

teckna och säga 

upp avtal. Häva 

avtal är ett 

delegations 

beslut.



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 1.8 Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod 

med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner kronor.

FC V-del EC-u Del JA Separerad från 

teckna och säga 

upp avtal. Häva 

avtal är ett 

delegations 

beslut.
U 1.9 Förlänga avtal med ett avtalsvärde över 20 miljoner 

kronor.

KD Ver Nej Tillagd i 

delegations 

ordningen
U 1.10 Förlänga avtal med ett avtalsvärde upp till 20 

miljoner kronor.

FC V-del EC-u Ver Nej Tillagd i 

delegations 

ordningen
U 1.11 Avropsanmälan på ramavtal hos inköpscental där 

Uddevalla kommun är avropsberättigad

FC V-del EC-u Ver NEJ Ändrad till 

verkställighet, 

samma 

processteg som 

start av 

upphandling.

U 2 Förvaltningsspecifika avtal

U 2.1 Besluta om upphandling FC Ver NEJ Ändrad

U 2.2 Besluta att avbryta upphandling FC Del JA Ej ändrad

U 2.3 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid 

förnyad konurrensutsättning för varor och tjänster 

med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor 

KD Del JA Till viss del 

ändrad/fö-

tydligad, "vid 

förnyad 

konkurrensut-



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 2.4 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid 

förnyad konkurrensutsättning för varor och tjänster 

med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner 

kronor

FC Del JA Till viss del 

ändrad/förtydliga

d, "vid förnyad 

konkurrensutsätt

ning"är tillagt
U 2.5 Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 

konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och 

tjänster med ett upphandlingsvärde upp till gällande 

direktupphandlingsgräns.

FC V-del AC Del JA SC/AV/V

C/R

Ej ändrad

U 2.6 Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 

konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och 

tjänster med ett upphandlingsvärde upp till ett 

prisbasbelopp

FC V-del EC Del JA Ej ändrad

U 2.7 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett 

avtalsvärde över 20 miljoner.

KD Ver NEJ Ändrad, till 

verkställighet, 

följer av 

tilldelningsbeslute

t. Delegationen 

avser själva 

avtalsskrivandet.

U 2.8 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett 

avtalsvärde för avtalsperioden upp till 20 miljoner 

kronor

FC Ver NEJ Ändrad, till 

verkställighet, 

följer av 

tilldelningsbeslute

t. Delegationen 

avser själva 

avtalsskrivandet.



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 2.9 Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod 

med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor.

KD Del JA Separerad från 

teckna och säga 

upp avtal. Häva 

avtal är ett 

delegation 

sbeslut.
U 2.10 Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod 

med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner kronor.

FC Del JA Separerad från 

teckna och säga 

upp avtal. Häva 

avtal är ett 

delegations 

beslut.
U 2.11 Förlänga avtal med ett avtalsvärde över 20 miljoner 

kronor.

KD Ver Nej Tillagd i 

delegations 

ordningen
U 2.12 Förlänga avtal med ett avtalsvärde upp till 20 

miljoner kronor.

FC Ver Nej Tillagd i 

delegations 

ordningen
U 2.13 Avropsanmälan på ramavtal hos inköpscental där 

Uddevalla kommun är avropsberättigad

FC V-del EC-u Ver NEJ Ändrad, avser att 

starta 

upphandling

U 3 Direktupphandling (kommunövergripande och förvaltningsspecifika avtal) Direktupphandlin

g från avtal har 

separerats och är 

nu i varsin del U3 

och U4 för att 

förtydliga 

(tidigare 

verkställighet av 

inköp)



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 3.1 Inköp av varor och tjänster utanför ramavtal upp till 

vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns.

FC V-del AC Ver NEJ Ingen ändring

U 3.2 Teckna eventuellt tilldelningsbeslut och avtal 

avseende varor och tjänster upp till vid varje 

tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns.

FC V-del AC Ver NEJ För 

direktupp

handlinga

r som 

omfattar 

flera 

avdelning

ar eller 

förvaltnin

gar kan 

fullmakt 

ges till en 

avdelning

schef att 

teckna 

tilldelning

sbeslut 

och avtal.

Ingen ändring

U 3.3 Inköp utanför ramavtal gällande kapitalvaror som har 

leasing-/service-/ och/eller hyresupplägg

FC Ver NEJ Endast 

efter 

samråd 

med 

Ingen ändring

U 4 Avrop/inköp ramavtal

U 4.1 Inköp/avrop av varor och tjänster på befintligt ramavtal FC V-del EC Ver NEJ Reglerar 

vem som 

har rätt att 

attestera

Ingen ändring



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 4.2 Inköp på ramavtal gällande kapitalvaror som har 

leasing-/service-/ och/eller hyresupplägg 

FC V-del AC Ver NEJ Ingen ändring

U 5 Övrigt

U 5.1 Avge yttrande till domstol avseende överprövning av 

upphandling

FC V-del EC-u Del JA Tillagd under 

upphandling, låg 

tidigare på annan 

plats i delegations 

ordningen

U 5.2

Teckna beslut om att sekretessbelägga allmän handling 

rörande upphandling

FC V-del EC-u Del JA Tillagd under 

upphandling, låg 

tidigare på annan 

plats i delegations 

ordningen

U 5.3 Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om 

sekretess av allmän handling rörande upphandling

FC V-del EC-u Del JA Tillagd under 

upphandling, låg 

tidigare på annan 

plats i delegations 

ordningen



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster

U1 Kommunövergripande avtal
U 1.1 Besluta om upphandling FC V-del EC-u Del JA
U 1.2 Beslut att avbryta upphandling FC V-del EC-u Del JA
U 1.3 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och 

tjänster med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner 
kronor

KD Del JA

U 1.4 Teckna och säga upp avtal avseende varor och 
tjänster med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor 
under avtalstiden

KD Del JA

U 1.5 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och 
tjänster med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner 
kronor 

FC V-del EC-u Del JA

U 1.6 Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster 
med ett avtalsvärde för avtalsperioden upp till 20 
miljoner kronor

FC V-del EC-u Del JA

U 1.7 Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster 
med ett avtalsvärde för avtalsperioden upp till vid varje 
tidpunkt gällande tröskelvärde

FC V-del EC-u Del JA

U 1.8 Besluta om att göra avropsanmälan på ramavtal hos 
inköpscental där Uddevalla kommun är 
avropsberättigad

FC V-del EC-u Del JA

U2 Förvaltningsspecifika avtal Del JA
U 2.1 Besluta om upphandling FC Del JA

GÄLLANDE 

DELEGATIONSORDNING



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 2.2 Besluta att avbryta upphandling FC Del JA
U 2.3 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och 

tjänster med ett upphandlings-värde över 10 miljoner 
kronor 

KD Del JA

U 2.4 Teckna och säga upp avtal avseende varor och 
tjänster med ett avtalsvärde över 20 miljoner under 
avtalstiden

KD Del JA

U 2.5 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och 
tjänster med ett upphandlings-värde upp till 10 
miljoner kronor

FC Del JA

U 2.6 Teckna och säga upp avtal avseende varor och 
tjänster med ett avtalsvärde för avtalsperioden upp 
till 20 miljoner kronor

FC Del JA

U 2.7 Teckna tilldelningsbeslut för varor och tjänster till ett 
upphandlingsvärde upp till vid varje tidpunkt 
gällande tröskelvärde

FC Del JA
Tröskelvärdet 
fastställs av 
Europeiska 
kommissionen och 
tillkännages av 
svenska regeringen i 
svensk 
författningssamling. 
(För 2018 är 
tröskelvärdet bestämt 
till 2 096 097 kronor). 

GÄLLANDE 

DELEGATIONSORDNING



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 2.8 Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 
konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och 
tjänster med ett upphandlings-värde över 28 procent 
av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde

FC Del JA 28 procent av 
tröskelvärdet är för 
2018 bestämt till 586 
907 kronor, (vilket 
också motsvarar den 
tillåtna övre gränsen 
för 
direktupphandling).

U 2.9 Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 
konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och tjänster 
med ett upphandlingsvärde upp till 28 procent av vid 
varje tidpunkt gällande tröskelvärde

FC V-del AC Del JA

U 2.10
Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 
konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och tjänster 
med ett upphandlingsvärde upp till ett prisbasbelopp

FC V-del EC Del JA

U 3 Verkställighet av inköp

U 3.1 Löpande inköp av varor och tjänster på befintligt 

ramavtal

FC V‐del EC Ver NEJ

GÄLLANDE 

DELEGATIONSORDNING



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 3.2 Inköp av varor och tjänster utanför ramavtal upp till 

28 procent av vid varje tidpunkt gällande 

tröskelvärde

FC V‐del AC Ver NEJ Ett inköp utgör i 

lagens mening en 

direktupphandling 

och avser inköp 

utan krav på anbud i 

viss form. 

Direktupphandling 

är tillåten för värden 

upp till 28 procent 

av tröskelvärdet. För 

2018 är tillåtna 

gränsen för 

direktupphandling 

586 907 kronor.

U 3.3 Inköp av varor och tjänster utanför ramavtal upp till 

ett prisbasbelopp

FC V‐del EC Ver NEJ För 2018 är 

prisbasbeloppet 

bestämt till 45 500 

kronor.
U 3.4 Inköp på ramavtal gällande kapitalvaror som har 

leasing‐/service‐/ och/eller hyresupplägg 

FC V‐del AC Ver NEJ

U 3.5 Inköp utanför ramavtal gällande kapitalvaror som 

har leasing‐/service‐/ och/eller hyresupplägg

FC Ver NEJ Endast efter samråd 

med finanschef

GÄLLANDE 

DELEGATIONSORDNING
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Bildande av kulturpolitiskt nätverk 

Enligt protokoll från direktionsmötet 2019-02-14, § 7, avser Fyrbodals kommunalförbund att 
starta upp ett nätverk för politiska företrädare inom det kulturpolitiska området.  

På uppdrag av direktionen ombeds er kommun härmed att utse en representant med ansvar för 
kulturpolitiska frågor, exempelvis ordförande i kulturnämnden eller motsvarande, som ska 
delta i nätverket.  

Namn och kontaktuppgifter på utsedd representant meddelas till kommunalförbundets kansli 
till e-post kansli@fyrbodal.se senast 2021-03-15. 

Kallelse till en första träff med det nybildade nätverket väntas komma under våren 2021. 
Nätverket är tänkt att ha 2-3 sammankomster per verksamhetsår.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Martin Carling 
Ordförande direktionen 
 

 

 

 



Från: Ida Svanberg <ida.svanberg@fyrbodal.se>  
Skickat: den 15 januari 2021 08:09 
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Bildande av kulturpolitiskt nätverk [2021MC2968] 
 
Hej! 
 
Ja, jag tror det blir naturligt att följa den.  
 

Med vänlig hälsning 
 
Ida Svanberg 
Kulturstrateg 
Fyrbodals kommunalförbund 
Box 305 
451 18  Uddevalla 
Tel 0522-440834, Mobil 0733-358503 
www.fyrbodal.se 
 
Från: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla.se>  
Skickat: den 14 januari 2021 15:31 
Till: Ida Svanberg <ida.svanberg@fyrbodal.se> 
Ämne: VB: Bildande av kulturpolitiskt nätverk [2021MC2968] 
 
Hej 
 
Bara en kort undran. För hur länge ska representanten utses? Är det mandatperiod som gäller? 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annika Thorström  
Chefssekreterare 
………………………………………. 
Kommunledningskontoret 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522696105 
 

mailto:ida.svanberg@fyrbodal.se
mailto:Kommunledningskontoret@uddevalla.se
http://www.fyrbodal.se/
mailto:Kommunledningskontoret@uddevalla.se
mailto:ida.svanberg@fyrbodal.se
http://www.uddevalla.se/
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Handläggare 

Lokalstrateg Mattias Hagelberg 
Telefon 0522-69 61 45 
mattias.hagelberg@uddevalla.se 

 

Genomförande av förstudie om nytt stadshus i Uddevalla 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen 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. 
 
Kommundirektören har lett arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en 
översiktlig idéstudie gjorts. Idéstudien är genomförd i samverkan med företaget 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB.   
 
Utifrån gjord översiktlig idéstudie är förslaget att kommande förstudie ska göras med 
inriktning att det nya stadshuset, förutom verksamheten i nuvarande stadshus, även ska 
inrymma stadsbiblioteket och delar av den verksamhet som idag finns i rådhuset, bl.a. 
kontaktcenter och konsumentrådgivning. Det ska också utredas en flexibel samlingssal 
samt café/restaurang. Stadshusflytten ska också ses i ett sammanhang med det nyligen 
beställda planprogrammet för utveckling av hela Västra centrum. 
 
Det läge som föreslås vara inriktningen för förstudien är fastigheten där nuvarande 
brandstation är belägen (Pipfabriken 13). Med en ny detaljplan bedöms platsen medge 
en byggnation om 13 000 – 19 000 kvadratmeter bruttoarea, vilket täcker behoven.  
 
Förstudien föreslås göras genom att Arwidsro anlitas för projektledning. Utförandet av 
förstudiens ingående delmoment kommer att upphandlas av kommunen. En 
förstudiebudget är framtagen som omfattar 6,1 mkr.  
 
Delmomenten framtagande av målbild, behovsanalys och kravspecifikation kommer 
bl.a. att ske genom intervjuer samt genom fyra workshops med förtroendevalda och 
medarbetare i kommunen. 
 
Förstudien beräknas kunna färdigställas under år 2021 och därefter kommer beslut tas 
om och i så fall hur arbetet ska fortskrida. 
 
Beroende på utfallet av förstudien och om intresse finns från parterna kan kommunens 
samarbete med Arwidsro fortsätta. Arwidsro avser då att erbjuda kommunen att ingå ett 
samverkansavtal som syftar till att företaget bygger ett stadshus som kommunen  
sedan tecknar ett långsiktigt hyreskontrakt för. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-17. 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(5) 

2021-02-17 Dnr KS 2021/00115 

  

 

 

 

Projektledningsavtal avseende förstudie inför eventuellt uppförande av nytt stadshus i 
Uddevalla. 
Beskrivning av förstudien. 
Tidplan för förstudien. 
Effekter av etablering av stadshus i centrala Uddevalla, WSP.  
Framtidens arbetsplats, Set Up AB. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommundirektören att genomföra förstudie om nytt stadshus, 
 
att förstudiens inriktning avseende placering av stadshuset ska vara Pipfabriken 13,   
 
att godkänna upprättat förslag till projektledningsavtal med Arwidsro 
Samhällsfastigheter AB. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget ”flytta stadshuset till centrum…” och dess genomförande 
Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit kommunstyrelsen 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. 
 
Inriktningar för stadshusets lokalisering har också funnits i Strategisk plan 2015-2018, 
då majoriteten uttryckte en vilja att verka för tillkomsten av ett kulturhus och 
planeringen av ett centralt beläget stadshus. Kommunfullmäktige beslutade också 
2013, att utreda en omlokalisering av kommunens olika förvaltningsverksamheter från 
det befintliga stadshuset och övrigt förhyrda lokaler till Uddevalla centrum. Även 
tidigare har det förekommit förslag och uttalanden från förtroendevalda i motsvarande 
riktning.  
 
Kommundirektören har lett arbetet med flerårsplansuppdraget vilket resulterat i att en 
översiktlig idéstudie gjorts och ett förslag om att gå vidare med att genomföra en 
förstudie tagits fram. 
 
Under arbetets gång har bl.a. en studie beställts avseende effekter för Uddevalla 
centrum vid en stadshusflytt, trender i framtida arbetsplatser har studerats och studier av 
liknande byggnationer i andra kommuner har gjorts. 
 
Stadshusflytten ska också ses i ett sammanhang med det nyligen beställda framtagandet 
av planprogram för utveckling av hela Västra centrum där förutsättningar och 
konsekvenser av att exploatera området kommer att utredas. Särskilda 
utredningsuppdrag har i detta givits gällande en eventuell flytt av 
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busstationen Kampenhof, anpassning till klimatförändringarnas effekter och relationen 
till existerande centrum.   

Innehåll i nytt stadshus 
Utifrån gjord översiktlig idéstudie och initial behovskartläggning är förslaget att 
kommande förstudie ska göras med inriktning att det nya stadshuset, förutom 
verksamheten i nuvarande stadshus, även ska inrymma stadsbibliotek och delar av den 
verksamhet som idag finns i rådhuset, bl.a. kontaktcenter och konsumentrådgivning. 
Det ska också utredas en flexibel samlingssal samt café/restaurang. En kommande 
behovsanalys kommer att fördjupat beskriva behovet. 
 
En viktig utgångspunkt är att byggnaden inte bara ska vara en arbetsplats, utan också en 
allmän mötesplats och en social knutpunkt för både medborgare och besökare.  

Placering av nytt stadshus 
Det läge som föreslås är fastigheten där nuvarande brandstation är belägen (Pipfabriken 
13). Den nya brandstationen beräknas stå färdig under 2023 och fastigheten blir då 
tillgänglig. Marken ägs av kommunen.   
 
Platsens förutsättningar är goda för att utveckla en större byggnad utan att för den delen 
tappa kopplingen mellan Skansberget och de äldre delarna av Uddevalla. Byggnadsytan 
kan uppta halva fastigheten och höjdmässigt anpassas efter omgivningarna.  Platsen 
klarar en byggnation om 13 000 – 19 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA), vilket 
rymmer en byggnad enligt ovan nämnda behov. Ny detaljplan kommer att krävas. 
 
Fastigheten ligger nära reningsverket vilket gör att den i första kan bebyggas med 
verksamhetsfastigheter och gör den mindre lämplig för bostäder. Studier av eventuella 
markföroreningar, geologi, översvämningsproblematik etc kommer att göras i 
förstudien. 

Effekter av stadshusets flytt till centrum  
Konsultbolaget WSP har anlitats för att göra en effektstudie av en eventuell flytt av 
stadshuset till centrum. Flera olika aspekter belyses i studien. Bland annat beräknas 
antalet arbetsplatser i centrala Uddevalla komma att öka från ca 5400 till 5850 (8%). 
Den ökade dagbefolkning ger ökad efterfrågan för handel, restaurang och kommersiell 
service motsvarande ökad omsättning på omkring 4-7 mkr per år och 10-15 nya 
arbetstillfällen, inom framförallt restaurang och service. Själva byggnationen av nytt 
stadshuset skapar en tillfällig påverkan på den lokala arbetsmarknaden.  
 
Med en förbättrad tillgång till kollektivtrafik jämfört med nuvarande placering blir det 
möjligt att nå en större teoretisk arbetsmarknad med hänsyn till pendlingstiden och 
därmed kan framtida kompetensförsörjning för kommunens verksamheter underlättas. 
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En annan effekt är att stadshuset blir enklare att nå via andra färdsätt än bil vilket ger en 
minskad miljöpåverkan på grund av minskade utsläpp. 
 
En omlokalisering av stadshuset till den tilltänkta platsen skulle kunna få positiva 
effekter på tryggheten eftersom det nya stadshuset med bibliotek samt andra 
besöksgenererande verksamheter kan skapa en större och mer jämn aktivitet även 
morgnar och kvällar i och med att anställda och besökare rör sig i området. 
 
En central placering som också är en mötesplats kan också underlättad kommunikation 
med medborgare. 

Nuvarande stadshus och andra lokalmässiga effekter 
En särskild övergripande utredning av det nuvarande stadshusets potential och 
möjligheter för utveckling efter genomförd flytt kommer att ske inom ramen för 
förstudien. De lokalmässiga effekterna av stadshusflytten i övrigt hanteras i förstudien 
och/eller i kommunens ordinarie lokalförsörjningsprocess. 

Förslag till avtal med Arwidsro Samhällsfastigheter AB om projektledning av 
förstudie 
Avtalet med Arwidsro innebär i korthet att företaget, baserat på dess kompetens och 
erfarenhet av liknande projekt, bistår med projektledning av förstudien. För detta 
fakturerar företaget 600 tkr. 
 
Förstudiens totala budget är beräknad till 6,1 mkr, inklusive projektledning enligt ovan. 
De delmoment som ingår i förstudien upphandlas i enlighet med LOU. Arwidsro kan 
genom dess roll i projektledningen bistå med stöd i förfrågningsunderlagen. 
 
I förstudien kommer bl.a. målbild och fördjupad behovsanalys tas fram och förankras 
och markundersökningar företas. Det kommer att tas fram ett förslag till byggnation 
med skisser innehållande bl.a. situationsplan, beskrivning av funktioner, fasader med 
materialbeskrivning, lokalprogram samt byggnadens påverkan på stadsmiljön. En initial 
kalkyl ska också göras baserat på vad som framkommer. 

Delaktighet, förankring  
Förstudiens framtagande av målbild, behovsanalys och kravspecifikation kommer bl.a. 
att ske genom intervjuer samt genom fyra workshops med förtroendevalda och 
medarbetare i kommunen. 

Tidplan och finansiering 
Enligt en preliminär tidplan ska förstudien vara klar under år 2021. Om förstudien 
bedöms ge önskat resultat och erforderliga beslut fattas skulle ny detaljplan kunna vara 
klar år 2023, byggnation starta 2024 och inflyttning ske 2026. 
 
Kostnaden för förstudien ryms inom ramen för budget för stadsutveckling.  
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Om Arwidsro Samhällsfastigheter AB 
Arwidsro beskriver sin verksamhet såsom inriktad mot att äga, förvalta och utveckla 
samhällsfastigheter. Det är ett bolag som över tid är intresserade av att bidra till 
samhällsutvecklingen genom att i nära dialog med hyresgästen utveckla, bygga och äga 
bestående livsmiljöer avseende ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbara miljöer 
för samhällsservice och boende. Arwidsro har gedigen erfarenhet av att projektera, 
upphandla och genomföra olika typer av byggnationer och fastighetsprojekt. Med sin 
samlade kompetens och erfarenhet kan bolaget erbjuda kommunen stöd genom hela 
processen från idé till förvaltning.  

Möjlighet till fortsatt samverkan med Arwidsro efter förstudiens genomförande 
Beroende på utfallet av förstudien och om intresse finns från parterna kan kommunens 
samarbete med Arwidsro fortsätta. Arwidsro avser då att erbjuda kommunen att ingå ett 
samverkansavtal som syftar till att företaget bygger ett stadshus som kommunen  
sedan tecknar ett långsiktigt hyreskontrakt för. Marken säljs till företaget efter 
oberoende värderingar. 

Sammanfattande bedömning och förslag 
Som inledningsvis framgår har flytt av stadshuset till centrum varit en prioriterad fråga 
för den politiska ledningen, oavsett majoritet, under lång tid.  
 
Kommunledningskontoret bedömer att inledande av förstudie i samarbete med 
Arwidsro tillsammans med den möjlighet brandstationens flytt öppnar, ger goda 
förutsättningar att inom rimlig tid bygga ett stadshus som i många år kommer att bidra 
till kommunens utveckling.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Larsson Mattias Hagelberg 
Kommundirektör Lokalstrateg 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 
Arwidsro Samhällsfastigheter AB, jämte projektledningsavtal 
 



11 12 13 14 15 16 17 18 2219 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 3431 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober



 

   1 

Bilaga 1 20210217  

 

BESKRIVNING AV FÖRSTUDIEN 

Denna sammanfattning syftar till att kortfattat beskriva vad som planeras att genomföras 
under förstudien för Uddevalla Stadshus.  

Förstudien innefattar utredning om platsens förutsättningar, framtagande av ett detaljerat 
lokalprogram, byggnadsskisser, programbudget, produktionskostnadskalkyl.  

Totalt omfattar förstudien 5 500 000 kr i externa kostnader utöver egen tid inom respektive 
organisation. Bedömning är att förstudien uppgår till 900 timmar för Arwidsro vilket för 
förstudien kostnadssätts till 600 000 kr. Utöver medverkan i projektorganisation bedöms 
ca 440 timmar för kommunens åtaganden. Förstudien planeras utföras under perioden 15:e 
mars till 15:e oktober 2021. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1. TEKNISK DUE DILIGENCE OCH MILJÖINVENTERING AV BEFINTLIG BYGGNAD OCH FASTIGHET 2 
2. PROVTAGNING OCH SONDERING – GEOTEKNISKT, GRUNDVATTEN OCH MILJÖMÄSSIGT  2 
3. VÄRDERING AV BEFINTLIG FASTIGHET  2 
4. FRAMTAGANDE AV KOMMUNIKATIONSSTRATEGI  2 
5. SAMORDNING OCH KUNSKAPSUTBYTE MELLAN ÖVRIGA PÅGÅENDE UTVECKLINGSPROJEKT  2 
6. MÅLBILD OCH BEHOVSANALYS  3 
7. IDÉSKISS  3 
8. NUVARANDE STADSHUS  4 
9. KALKYLERING OCH EKONOMISK RAM  4 
10. TIDPLAN  4 
11. HÅLLBARHET  4 
12. PROJEKTMEDVERKAN  4 
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1. TEKNISK DUE DILIGENCE OCH MILJÖINVENTERING AV BEFINTLIG 
BYGGNAD OCH FASTIGHET 

Syftar att säkerställa skicket avseende befintlig byggnad och mark för fastigheten 
Pipfabriken 13. Utgående från fastighetsutdrag, platsbesök, eventuella tidigare kommunala 
utredningar om fastigheten utförs inventeringen av extern konsult och utgör sedan 
underlag för värderingen av fastigheten. 

2. PROVTAGNING OCH SONDERING – GEOTEKNISKT, 
GRUNDVATTEN OCH MILJÖMÄSSIGT 

Syftar till att klarlägga grundläggningsförhållanden, skredrisk samt eventuellt 
saneringsbehov av marken till följd av tidigare verksamhet. Arbetet inleds med en 
sammanställning av tidigare framtaget material. Upprättande av underlag samt 
genomförande av provtagning, laboratorieanalys och sammanställning. Därefter sker en 
genomgång av upprättat PM.  

3. VÄRDERING AV BEFINTLIG FASTIGHET 

Genomförande av extern värdering av befintlig fastighet. Inleds med en sammanställning 
av kommersiella förutsättningar och tidigare utredningar, Teknisk due diligence, och 
kompletteras med en översiktlig besiktning av fastigheten.  

4. FRAMTAGANDE AV KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 

Syftar till att tydliggöra processen och vilka olika kommunikationspunkter och kanaler som 
skall används för att kommunicera om projektet med syfte att förankra projektet 
stadshuset. Denna punkt bör i huvudsak drivas och ledas av kommunen med stöd av 
projektorganisationen. 

5. SAMORDNING OCH KUNSKAPSUTBYTE MELLAN ÖVRIGA 
PÅGÅENDE UTVECKLINGSPROJEKT  

Syftar till att byta erfarenheter och kunskaper mellan kommunens olika pågående 
utvecklingsprojekt för att skapa bästa förutsättningar för alla projekten. Samordningen 
kommer att behöva ske löpande men planeras till tre tillfällen under förstudien. Särskilt 
viktiga frågor är möjligheten till att kunna utbyta erfarenheter och kunskaper om 
geotekniska- och översvämningsförhållanden därtill även övrigt pågående 
stadsutvecklingsarbete. 

Första mötet bör ske innan fastställande av lägen för provtagning på fastigheten. Mötet 
inleds med en presentation av respektive projekt, status samt pågående och planerade 
aktiviteter. Resultat från första mötet är att lista möjliga gemensamma aktiviteter, risker 
och utmaningar i det korta respektive längre perspektivet. 

Andra mötet sker efter att konceptet för det nya stadshuset är presenterat. Mötet syftar 
till att förankra konceptet och idén av det nya stadshuset i relation till de övriga 
utvecklingsprojekten. 

Tredje mötet sker inför framtagande av beslutsunderlag för fortsatt process med syfte att 
förankra frågeställningar och fortsatta utredningspunkter för detaljplaneskedet. 
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6. MÅLBILD OCH BEHOVSANALYS  

Syftar till att ta fram och förankra en målbild, behovsanalys och kravspecifikation.  

Målbilden tas fram utifrån Uddevalla kommuns och medborgares önskemål och behov. Den 
sammanfattas i en behovsanalys och funktionsprogram som därefter konverteras till en 
kravspecifikation för det nya stadshuset.  

Initialt görs en nulägesanalys av hur de olika kommunala delarna verkar internt och 
fungerar tillsammans. Därefter framarbetas ett önskat läge, som beskriver hur ett stadshus 
skulle kunna fungera och verka utifrån ett antal perspektiv så som exempelvis, 
medborgares, tjänstemäns, kultur- och föreningslivets samt näringslivets, myndigheters 
och övriga organisationers perspektiv.  

En central del av målformuleringen är de ekonomiska, sociala och ekologiska 
hållbarhetsmålen för stadshusprojektet.    

Det önskade läget sammanfattas i en konceptbeskrivning och en målbild för det nya 
stadshuset. Denna del av målformulering är en kritisk del i processen genom att tillsätta 
tillräckligt kompetenta resurser och grupper för att väga olika önskemål mot varandra.  

En jämförelse med andra kommunhus och liknande projekt sammanställs. 

Här föreslås ett antal olika former av workshops och offentliga samtal för att fånga och 
förankra målbilden och konceptbeskrivningen.  

Arbetet sker genom intervjuer med personer i olika befattningar och roller inom 
kommunen, både med tjänstemän och förtroendevalda. Uppskattningsvis hålls ca 10-12 
intervjuer och fyra workshops (med förtroendevalda och med tjänstemän och 
tvärfunktionella grupper). 

7. IDÉSKISS 

Framtagande av ett förslag på byggnation, med avstämning mot vision och behov samt en 
tydlig idé om byggnationens påverkan i stadsmiljön. Skissernas omfattning syftar till att 
beskriva projektet tillräckligt väl för att kunna göra en initial kalkyl för projektet som helhet. 

Skisserna antas utgöras av följande; Situationsplan, skala 1:800, Planer med beskrivning av 
olika funktioner, skala 1:200, Typmöblering för arbetszon, skala 1:50, Längd- och 
tvärsektioner, skala 1:200 (inkluderat utemiljö), Fasader med materialbeskrivning, skala 
1:200. Park/utemiljö skala 1:200, Redovisning av analys av lokalprogrammet – antal 
figurer/diagram/ principskisser för att beskriva konceptet.  Perspektiv över området inritat 
i flygfoto, Två st perspektivbilder, varav ett interiört, ett exteriört anpassat till övriga 
stadsutvecklingsprojekt.  Kortfattad beskrivande text som tydligt beskriver förslaget och 
motiverar gestaltning samt hur visionen uppfylls både vad gäller byggnad och utvändig 
miljö. Kortfattad teknisk beskrivning, Enkel typrumsbeskrivning med ytskikt, Kortfattad 
beskrivning av hur miljökrav skall uppnås. Ytsammanställningar (BYA, BTA, LOA och BIA). 
Redovisning av förslag till placering av konstnärlig gestaltning. Hållbarhetskoncept 
redovisas i text och eventuell illustration samt en digital volymstudie. 

Skisserna skall ta hänsyn till såväl geo-tekniska förutsättningar samt utgå från en relation 
till planerade översvämningsskydd. 

Arbetet påbörjas i samband med behovsanalysen men det huvudsakliga arbetet genomförs 
efter att målbild och behovsanalys avslutats och förankrats. Leveransen kommer att vara 
löpande under arbetet och förfinas vartefter, huvuddelarna väntas i slutet av förstudien.  
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8. NUVARANDE STADSHUS  

En övergripande utredning av det nuvarande stadshusets potential och möjligheter för 
utveckling efter genomförd flytt. Framtagande av förslag på tidplan och efterföljande 
aktiviteter.      

9. KALKYLERING OCH EKONOMISK RAM 

Kalkylering sker löpande under förstudien i syfte att ta fram en ekonomisk ram.  

10. TIDPLAN 

En detaljerad tidplan upprättas för stadshusprojektet. 

11. HÅLLBARHET 

Genom hela förstudien skall hållbarhetsaspekter bevakas och säkerställas att de inarbetas 
och uppfylls. Hållbarhet ska integreras löpande i målbild, behovsanalys och idéskiss. 
Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska omfattas av specifika och mätbara mål för 
projektet, som med fördel kopplas till de 17 globala målen för hållbar utveckling (Agenda 
2030).  

Förstudien bör omfatta en social och miljömässig analys som tydligt inkluderar kommunens 
11 klimatlöften. I syfte att minska stadshusets klimatbelastning bör livscykelperspektivet 
vara ett centralt begrepp. Relevanta certifieringssystem för olika delar i processen behöver 
tidigt utredas.  

12. PROJEKTMEDVERKAN  

Utöver ovan presenterade delmoment och leveranser förväntas parterna att medverka i 
olika former av projektorganisationsmöten löpande under förstudiefasen. 

 



 

 

PROJEKTLEDNINGSAVTAL 

 

 

mellan 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB 

och 

Uddevalla kommun 

 

avseende förstudie inför eventuellt  uppförande av nytt stadshus i 
Uddevalla   



 

 

Innehållsförteckning 

1 Förstudien 1 

2 Uppdragets omfattning; avrapportering 1 

3 Kommunens åtaganden 2 

4 Arvode 2 

5 Avtalstid och uppsägning 2 

6 Meddelande 2 

7 Kostnader 3 

8 Överlåtelse av Avtalet 3 

9 Fullständigt avtal, ändringar och tillägg 3 

10 Tvist 4 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Beskrivning av Förstudien  

Bilaga 2 Tidplan för Förstudien 



 

1 
 

Detta projektledningsavtal (“Avtalet”) är daterat den [•] februari 2021 och har ingåtts mellan 

1 Arwidsro Samhällsfastigheter AB, org. nr 559172-2649, Box 55938, 102 16 Stockholm 
(”Arwidsro”); och 

2 Uddevalla kommun, org.nr 212000-1397, (’’Kommunen”).  

Arwidsro och Kommunen benämns nedan var för sig ”Part” och tillsammans ”Parterna”. 

Bakgrund 

A Uddevalla kommun är en starkt växande kommun i Bohuslän. Kommunen har 
identifierat ett behov av att etablera stadshuset, lokaler för kultur och mötesplatser i 
ett centralt läge för att förstärka centrumutvecklingen och att lokalisera sina 
verksamheter i en väl anpassad lokal som är öppen för invånarna och har därför börjat 
undersöka möjligheten att flytta från det nuvarande stadshuset till ett nytt centralt 
beläget stadshus.  

B Arwidsro har lång erfarenhet av byggprojekt inom området för samhällsfastigheter. 
Arwidsro har gedigen erfarenhet av att projektera, upphandla och projektleda 
entreprenader. Arwidsro är inriktat på att äga, förvalta och utveckla bl.a. 
samhällsfastigheter. Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få 
människor att må bra. Arwidsro utvecklar fastigheter som skapar en helhet. 
Miljömässig och social hållbarhet är centrala och integrerade delar i 
projektutvecklingsprocessen hos Arwidsro. 

C Kommunen avser att genomföra en förstudie avseende utvecklingen av ett nytt 
stadshus. (”Förstudien”). Arwidsro har förklarat sig villigt att leda arbetet med 
Förstudien i enlighet med villkoren i Avtalet.  

1 Förstudien 
1.1 Parterna har kommit överens om att förstudien ska innefatta de moment som framgår 

av Bilaga 1 (Beskrivning av Förstudien).  

1.2 Förstudien ska genomföras i enlighet med den tidplan som framgår av Bilaga 2 
(Tidplan).  

2 Uppdragets omfattning; avrapportering 
2.1 Arwidsro ska utföra projektledningsuppdraget med omsorg och på ett fackmässigt 

sätt.  

2.2 Arwidsros åtagande omfattar projektledning, styrning och samordning avseende 
framtagande av förfrågningsunderlag och avtalsutkast samt assistans vid upphandling 
av de olika leverantörer som erfordras för Förstudien (teknisk due diligence, 
miljöinventering, provtagning, värdering och kalkylarbete m m).  

2.3 Arwidsro ska löpande samråda med Kommunens representanter beträffande de frågor 
som uppstår inom ramen för uppdraget enligt Avtalet. Respektive part ska utse en 
kontaktperson. 

2.4 Parterna ska sammanträffa minst en gång per månad under Avtalets löptid för att 

löpande utvärdera hur Förstudien fortlöper samt besluta om eventuella tillägg eller 
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förändringar av de åtgärder och undersökningar som identifierats i Bilaga 1. Arwidsro 

ansvarar för att sammankalla dessa möten. Kallelse sker till Kommunens 

kontaktperson. 

3 Kommunens åtaganden 
Kommunen ska, baserat på framtagna förfrågningsunderlag, upphandla de tjänster 
som behövs för Förstudiens genomförande och teckna erforderliga avtal direkt med 
leverantörerna. All upphandling ska ske i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU).  

4 Arvode 
4.1 För arbetet med projektledning i enlighet med Avtalet är Arwidsro berättigat till ett 

arvode uppgående till 600 000 kronor exklusive mervärdeskatt.  

4.2 Arvodet debiteras löpande efter utfört arbete med redovisning. Faktura ska ställas 
med 30 dagars betalningstid. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635).  

5 Avtalstid och uppsägning 

5.1 Avtalet gäller från och med dagen för Parternas undertecknande av Avtalet efter 
erforderliga beslut i kommunen och till och med den dag då Förstudien har färdigställts 
om inte annat framgår nedan. 

5.2 Part äger rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid 
om (i) omständighet inträffar som väsentligen försvårar genomförandet av Parternas 
prestationer enligt Avtalet, (ii) endera Part begår ett väsentligt brott mot Avtalet, 
varvid den andre Parten ska ha rätt att genom skriftlig uppsägning bringa Avtalet att 
upphöra i förtid. Vid en eventuell uppsägning av avtalet i förtid ska avräkning av 
arvodet ske utifrån nedlagd tid. 

6 Meddelande 

6.1 Alla meddelanden med anledning av Avtalet ska vara skriftliga och skickas till (i) 
adresserna angivna nedan; eller (ii) annan adress som kan komma att meddelas i 
enlighet med denna punkt 6.1 (Meddelanden). I denna punkt ska ”skriftlig” anses 
innefatta e-mail men inte fax. Ett meddelande via e-mail ska efterföljas av ett brev 
levererat personligen eller skickat med bud eller rekommenderat brev om 
mottagandet inte har bekräftats via motparten enligt punkt 6.2(c) nedan. 

Kommunen: 

Uddevalla kommun 

Att. Kommundirektör Peter Larsson 

Adress (brev): Uddevalla Kommun, Stadshuset, 451 81 Uddevalla  

Adress (bud): Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 451 50 Uddevalla  

Mail: peter.larsson@uddevalla.se 
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Arwidsro: 

Arwidsro Samhällsfastigheter AB  
Att. VD Peter Zonabend 
Adress (brev): Box 55938, 102 16 Stockholm 
Adress (bud): Humlegårdsgatan 20, Stockholm  
Mail: peter.zonabend@arwidsro.se 

6.2 Ett meddelande ska anses vara mottaget när den andra Parten bekräftar mottagandet. 
För det fall en Part inte bekräftar mottagandet ska det ändock anses mottaget: 

(a) om levererat personligen eller skickat med bud (med erhållet leveranskvitto), den 
dag det mottogs av mottagaren om det mottogs före kl. 17.00 en vardag och i 
annat fall nästkommande vardag; 

(b) om skickat inom Sverige, en vardag, eller om skickat utanför Sverige, fem 
vardagar, efter det att det skickats med rekommenderat brev med begärt 
leveranskvitto; eller 

(c) om skickat med e-mail, den dag det skickades om det skickades före kl. 17.00 en 
vardag, och i annat fall nästkommande vardag, förutsatt att det styrks av ett 
sändkvitto eller bekräftelse från avsändaren som inte är automatiskt genererat 
utvisande att sändningen har gått igenom. 

7 Kostnader 

Respektive Part ska svara för sina kostnader hänförliga till tecknande av Avtalet. 

8 Överlåtelse av Avtalet 

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas 
eller pantsattas utan motpartens skriftliga medgivande.  

9 Fullständigt avtal, ändringar och tillägg 

9.1 Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av föremålet för Avtalet och ersätter alla 
tidigare och samtida förhandlingar och överenskommelser mellan Parterna med 
anknytning därtill. 

9.2 Tillägg till och ändringar i Avtalet ska, för att vara bindande, göras skriftligen och 
vederbörligen undertecknas av behöriga företrädare för Parterna. 

9.3 Skulle någon bestämmelse i Avtalet helt eller delvis vara eller bli ogiltig, olaglig eller 
icke-applicerbar, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska 
Parterna genom förhandling ta fram lämpliga bestämmelser som ersättning till dessa 
som så långt som möjligt återspeglar Parternas intentioner med avtalet. Dessa 
ändringar ska göras i enlighet med punkt 9.2. 
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10 Tvist 

Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska i första hand lösas genom 
förhandling mellan parterna och om samstämmighet inte kan uppnås ska tvisten 
slutligt avgöras av svensk domstol med Uddevalla tingsrätt som första instans. 

Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

 

 

 

 

ARWIDSRO SAMHÄLLSFASTIGHETER AB 

Peter Zonabend    

 

UDDEVALLA KOMMUN 

[Namnförtydligande]  [Namnförtydligande] 

 

Ort: 
Datum: 

Ort: 
Datum: 



Effekter av
etablering av stadshus i
centrala Uddevalla

Fredrik Reinius, WSP Advisory
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Uddevalla har i sin strategiska plan pekat ut behovet av ett 
nytt stadshus i centrala Uddevalla. Konceptet bygger på 
stadshus kombinerat med bibliotek samt ev. ytterligare 
mötesplatser.

Utredningen förväntas leda fram till en rapport och en 
presentation över de effekter som en etablering av ett 
stadshus i centrala Uddevalla kommer att innebära för 
centrumutvecklingen.

De frågor som har undersökts är påverkan på antalet 
besökare i Uddevalla centrum, fastighetsmarknad, centrum 
och handel, arbetstillfällen, kompetensförsörjning, 
stadsmiljö och hållbarhetseffekter.

Bakgrund
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— Flytten av stadshuset innebär en ökning av arbetsplatser i 
centrala Uddevalla från ca 5400 till 5850 (8%)

— Den ökade dagbefolkningen innebär en ökad omsättning 
på omkring 4-7 MSEK/år

— Omkring 10-15 nya arbetstillfällen bedöms skapas inom 
framförallt restaurang och service.

— Byggandet av stadshuset skapar en tillfällig påverkan på 
den lokala arbetsmarknaden. Om denna rekryteras lokalt 
kan det ge kortvarigt mycket stora effekter under 
byggtiden.

— De förhållandevis små sysselsättningseffekter som 
beräknats ovan ger knappt mätbara indirekta och 
inducerade effekter.

— Den ökade tillgängligheten ger tillgång till en större 
teoretisk arbetsmarknad och möjlighet att nå fler personer.

— Omfattningen på nettotillskottet och de relativt sett låga 
utbildningskraven inom detaljhandel, restaurang och 
kommersiell service gör att det inte bedöms ge upphov till 
någon påverkbar arbetskraftsbrist över tid.

— En flytt av stadshuset till Pipfabriken 13 innebär sannolikt 
inga hyresnivåökningar av omkringliggande fastigheter på 
kort sikt. På lång sikt och tillsammans med kommunens 

expansionsplaner finns dock goda förutsättningar för att 
expandera A-marknaden.

— För att öka nyttan av en profilerande byggnad/attraktion är 
det centralt att den placeras så centralt och tillgängligt 
som möjligt.

— Yta för kongress och kultur bör utformas med flexibilitet i 
åtanke.

— Arrangerade evenemang ger större nytta än spontana och 
det är viktigt att stötta arrangörerna.

— Minskad miljöpåverkan på grund av minskade utsläpp från 
biltrafik

— En omlokalisering av stadshuset till den tilltänkta platsen 
skulle kunna få positiva effekter på trygghet eftersom det 
nya stadshuset med eventuellt bibliotek samt andra 
besöksgenererande verksamheter kan skapa en större och 
mer jämn aktivitet över även morgnar och kvällar i och 
med både anställda och besökare.

— Ett nytt stadshus i ett centralt läge, samlokaliserat med 
andra besökspunkter, ger också bättre möjligheter till 
transparant kommunikation om stadsutveckling och andra 
viktiga politiska- och tjänstepersonsbeslut

Sammanfattning
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At a glance

Påverkan på centrum och handel
Ökad dagbefolkning ger ökad efterfrågan för handel, 
restaurang och kommersiell service

För närvarande har cirka 5 400 personer sin huvudsakliga 
arbetsplats i Uddevalla centrum. En etablering av 
stadshuset på den markerade platsen ger ett tillskott till 
dagbefolkningen om cirka 450 personer, omkring 8%.

Det nya stadshuset kommer att ligga inom gångavstånd 
från Uddevalla city där det finns ett stort utbud av handel, 
restaurang och kommersiell service. Det innebär att de 
som arbetar i stadshuset har möjlighet att, i samband med 
resor till och från arbetet och på lunchen, besöka city för att 
äta lunch, handla, besöka kemtvätt, gå på gym, klippa håret 
etcetera. Det finns dessutom ett visst utbud av handel, 
restaurang och kommersiell service utanför 
cityavgränsningen, men inom Uddevalla centrum.

Den ökade dagbefolkningen som ett nytt stadshus innebär 
bedöms ge en ökad försäljning i Uddevalla centrum 
motsvarande ca 4-7 miljoner kronor/år. Den ökade 
försäljningen utgörs av förflyttad konsumtion. Det vill säga 
inköp som i nuläget görs på andra platser. Majoriteten av 
försäljningen tillfaller Uddevalla city eftersom det är där det 
mesta av utbudet finns.

Ökad försäljning skapar nya arbetstillfällen i Uddevalla 
centrum

Den ökade försäljningen medför att det skapas 5-10 nya 
arbetstillfällen inom handel, restaurang och kommersiell 
service i Uddevalla centrum

Restaurang Handel
Kommersiell 

service
Totalt

2 – 3 mkr/år 1,5 – 3 mkr/år 0,4 – 0,8 mkr/år 3,9 – 6,8 mkr/år

Bedömning av ökad försäljning i Uddevalla centrum vid etablering av ett nytt stadshus.

Avgränsning av Uddevalla City och Centrum samt läge för ny etablering.
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At a glance

Flytten av stadshuset från nuvarande lokalisering till 
Uddevalla centrum innebär inte några direkta 
sysselsättningseffekter i sig. Med utgångspunkten att 
nuvarande personal i stadshuset flyttar över i befintlig 
omfattning bedöms inga ytterligare jobb tillkomma i 
stadshusets egna verksamheter. De mätbara effekterna 
uppstår istället som redovisats ovan i sysselsättningen inom 
centrumhandeln, restauranger och kommersiell service. 

På sikt kan det däremot finnas potential för utökning av 
offentlig verksamhet och service i ett nytt stadshus, om 
andra verksamheter samlokaliseras eller tillkommer. T ex 
möjligheter till utökad kulturverksamhet, konferenser eller 
andra publika aktiviteter. Det är dock inte möjligt att göra 
någon exakt kvantifiering av nettotillskottet på 
arbetstillfällen detta i så fall skulle generera. Beroende på 
omfattning och inriktning skulle det på lång sikt kunna röra 
sig om 10-15 sysselsatta.

En tillfällig men potentiellt betydande effekt på 
arbetsmarknaden utgörs av de arbetstillfällen som 
tillkommer under själva bygget av det nya stadshuset. Lite 
beroende på sammansättning och inriktning kan 
omfattningen uppskattas till mellan 60 och 70 sysselsatta 
årsarbetare per 100 mkr i total produktionskostnad. 

Påverkan på den lokala arbetsmarknaden i Uddevalla är 
dock i hög grad beroende av arbetskraftsförsörjningen för 
byggprojektet. Med en hög andel inpendling, dvs. 
byggarbetskraft från andra kommuner eller regioner, blir 
effekten med all sannolikhet begränsad. En större andel 
lokalt rekryterad arbetskraft kan däremot ge betydligt 
större arbetsmarknadsmässiga effekter. Dock bör det 
betonas att detta är kortvariga sysselsättningseffekter som 
endast ger avtryck på den lokala arbetsmarknaden under 
byggtiden. 

Påverkan på arbetsmarknad
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Till dessa direkta effekter på arbetsmarknaden tillkommer 
även ekonomiska spridningseffekter. Ökad ekonomisk 
verksamhet inom en specifik sektor genererar indirekta 
effekter genom ökad efterfrågan på insatsvaror och -
tjänster i underleverantörsleden. Förutom dessa indirekta 
effekter tillkommer även så kallade inducerade effekter, 
som är följden av att ekonomin i stort växer, med större 
totalinkomster hos löntagarna och därmed en större 
efterfrågan på bland annat detaljhandel och lokala tjänster. 
Omfattningen av dessa indirekta effekter brukar redovisas 
i form av sysselsättningsmultiplikatorer, som visar den 
totala effekten på antalet jobb av en sysselsatt i direkt 
effekt.

De mätbara effekter som redovisats rör främst 
detaljhandel samt restauranger. Dessa är 
personalintensiva tjänstebranscher med generellt låga 
sysselsättningsmultiplikatorer på omkring 1,1 till 1,2. Med 
andra ord ger varje jobb i dessa branscher upphov till 
ytterligare ca 0,1 till 0,2 jobb i underleverantörsleden lokalt. 

Detta gör att de förhållandevis små sysselsättningseffekter 
som beräknats ovan ger knappt mätbara indirekta och 
inducerade effekter och en fullständig modellberäknad 
analys har inte bedömts vara relevant. 

De sammantaget relativt små sysselsättningseffekterna ger 
inte heller anledning till någon separat bedömning av 
kompetensförsörjningen. Omfattningen på nettotillskottet 
och de relativt sett låga utbildningskraven inom 
detaljhandel, restaurang och kommersiell service gör att 
det inte bedöms ge upphov till någon påverkbar 
arbetskraftsbrist över tid. 

Ekonomiska spridningseffekter
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Med en förbättrad tillgång till kollektivtrafik ökar kontorets 
attraktivitet och det blir även möjligt att nå en större 
teoretisk arbetsmarknad med hänsyn till pendlingstiden. 
Effekten är påvisbar upp till 500 meter från resecentrum 
innan den klingar av.

Bil är alltjämt det dominerande färdsättet i Uddevalla tätort 
och enligt en reseundersökning (190318) genomförs hälften 
av alla invånarnas resor ensam i bil. Vi kan dock se att 
andelen resor med kollektivtrafik är högre i centrala stan 
jämfört med Sörvik.

Tillgängligheten i det ökade upptagningsområdet utgår 
från samtliga transportslag. För att dra nytta av de positiva 
kompetensförsörjningseffekterna som kommer med bättre 
kollektivtrafikläge behövs samtidigt en strategi för att 
säkerställa god tillgänglighet med bil och cykel.

Kompetensförsörjning för Uddevalla kommun
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Fastighetsmarknad

Uddevallas fastighetsmarknad delas in i fyra olika 
marknadsområden från A (högst hyror) till D (lägst hyror) –
geografisk indelning illustreras i figur till höger. 

Nuvarande stadshus är beläget i C-marknaden och det nya 
tänkta fastigheten, Pipfabriken 13 är perifert belägen i B-
marknaden.

D

C

B
A



At a glance

12

Nuvarande hyresnivåer för den föreslagna fastigheten ligger omkring 875 SEK/m² med 750 SEK/m² i det lägre intervallet och 1000 
SEK/m² i det högre intervallet*. Nuvarande fastighet där stadshuset är beläget har en marknadshyra omkring 625 SEK/m²  i 
jämförelse.

Den långsiktiga vakansnivån är lägre för Pipfabriken 13 (11%) jämfört med nuvarande fastighet (16%).

Fastighetsmarknad
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Konkluderande resonemang

En potentiell förflyttning av stadshuset till Pipfabriken 13 skulle 
sannolikt inte innebära en hyresnivåökning av omkringliggande 
fastigheter på kort sikt.

Fysiska barriärer mellan Pipfabriken och A-marknaden/CBD* utgör för 
nuvarande ett hinder för direkta synergier med nuvarande 
fastighetskluster i A-marknaden. Vidare har A-marknaden, med start 
Västerlånggatan västerut, en relativt hög vakansgrad om 9% vilket 
indikerar på en icke-mättad marknad. Tillkommande efterfrågan 
behöver på så vis mätta den nuvarande vakansgrad innan en eventuell 
effekt av stadshus-förflyttningen skulle kunna realiseras.

En förflyttning skulle onekligen ha långsiktiga positiva effekter på den 
centrala fastighetsmarknaden i Uddevalla. I symbios med kommunens 
långsiktiga expansionsplaner skapas förutsättningar för att expandera 
A-marknaden – fastighetsbeståndet med högsta hyresnivåerna i 
kommunen.

Kommunen bör utreda den kommunekonomiska effekten av en 
potentiell förflyttning av stadshuset. Hur kommer kommunens 
långsiktiga kassaflöde att påverkas? Vilka möjligheter finns det till 
försäljning av nuvarande fastighet? Ekonomiska kedje-effekter?

*CBD – Central Business District, mellan Västerlånggatan och Sankt Mikaelsgatan.
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Uddevalla erbjuder olika attraktioner, upplevelser, faciliteter 
och tillgångar. Exempel på dessa är hotell, restauranger, 
kulturupplevelser så som museum och kulturhistoria, 
handel, vattennära bostäder, kust och maritima 
verksamheter, strandpromenader, mötesplatser, 
stadskärna, park, och naturområden så som den urbana 
skärgården. Uddevalla kommun vill att dessa skall vara 
tillgängligt för lokalbefolkningen, besökare och turister. 

Det finns ett antal stadshus och byggnader som har blivit 
signum för profileringen av städer, kommuner och länder. I 
Sverige kan till exempel Stockholms stadshus, Göteborgs 
Operan, Piteå Havsbad och Ishotellet i Jukkasjärvi 
nämnas. En gemensam nämnare för alla dessa 
attraktioner är att de är centralt placerade, så att de är 
tillgängliga för så många som möjligt.

Uddevalla kommun har planerar på att staden skall växa 
över busstationen och på så sätt se till att stadshuset 
hamnar närmare stadskärnan, vilket indikerar på att 
kommunen har en strategisk plan för placering av 
stadshuset.  

Planen att bygga ett nytt stadshus är att kunna 
tillfredsställa flera målgrupper så som anställda, 
lokalbefolkning, besökare och turister. Enligt Uddevalla 
kommun är flödet av besökare mestadels människor som 
arbetar i stadshuset, besökare som har arbetsrelaterade 
ärenden, andra besökare till biblioteket och andra 
aktiviteter som sker i stadshuset. Utifrån Uddevalla 
kommuns besöksstatistik som WSP har tagit del av sker de 
största besöksflödena under veckodagarna mellan klockan 
10–17. Under helgerna är antalet besökare lägre. 

För att det nya stadshuset och Uddevalla i sin helhet skall 
profilera kommunen, skapa större besöksflöden samt skapa 
ännu större livskvalitet för lokalbefolkningen föreslår WSP 
att en strategi och handlingsplan för hållbar besöksnäring
(innefattar ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella 
aspekter utvecklade utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål 
som även ligger i linje med Uddevalla kommuns strategiska 
plan 2019–2022) initieras. 

Betydelse för profilering av kommunen
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Turist- och besöksnäringen blir alltmer viktig lokalt, 
regionalt och nationellt. Näringen har också blivit en 
integrerad del inom såväl hållbar regional planering som 
hållbar stads-, plats- och destinationsutveckling. För att 
kunna underlätta för aktörer som direkt och indirekt arbetar 
i besöksnäringen i Uddevalla att skapa och bevara en 
hållbar besöksnäring intar WSP ett holistiskt perspektiv som 
fokuserar på fyra områden som svarar på frågor som ”var är 
vi?”, ”vart vill vi?”, ”hur tar vi oss dit?” och ”hur implementerar 
vi” arbetet. De fyra områdena illustreras i figuren. 

Inom området produkt inkluderas till exempel atmosfär, 
attraktioner, boende, specialintressen (till exempel natur, 
kultur, handel, fiske, ekologisk och närproducerad mat som 
ligger i linje med Uddevalla kommuns strategiska plan 
2019–2022), grön stad, evenemangsfaciliteter, evenemang, 
mötesfaciliteter och möten. Tillgänglighet fokuserar på 
alternativ för inhemska men även utländska turister att resa 
till såväl en stad/plats, region som alternativ för inhemskt 
resande. Tillgänglighet inkluderar även digitalisering i form 
av hur människor söker information, bokar, köper och 
kommunicerar om sina resor. Inom området varumärke

identifieras människors nuvarande uppfattning av en 
stads/plats/regions varumärke (så som ”Öppenhet, Respekt, 
Professionalitet” utifrån Uddevalla kommuns strategiska 
plan 2017–2022), men undersöker också hur en 
stad/plats/region vill uppfattas i framtiden genom 
varumärkesindikatorer som ”unique selling points” och 
kärnvärden. Organisering och finansiering inkluderar en 
analys av intressenter, befintliga och nya partnerskap, 
samverkansmöjligheter, upprätthållande av en långsiktig 
finansiering och effektiva organisationsstrukturer och 
kommunikationsvägar.

Strategi och handlingsplan för hållbar besöksnäring – en del i 
profileringen av Uddevalla kommun
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Uddevalla kommun har uttryckt att det är önskvärt att 
samla ytterligare kulturevenemang i stadshuset. Det 
handlar om utställningar, skolverksamhet och delar av den 
kongressverksamhet som tidigare var planerad. 

Ett sätt för Uddevalla kommun att utveckla evenemang 
med fokus på kulturevenemang är att arbeta med hållbara 
evenemang. Hållbara evenemang karakteriseras av att 
evenemang blir den del av kommunens, stadens och/eller 
regionens konkurrenskraftiga identitet. En 
konkurrenskraftig identitet för en stad eller kommun kan 
skapas genom: 1) saker som görs i staden eller kommunen; 
2) saker som skapas i staden eller kommunen; 3) sättet 
andra människor än lokalbefolkningen pratar om staden 
eller kommunen och 4) sättet staden eller kommunen 
pratar om sig själv.

Hållbara evenemang karakteriseras också av att 
evenemangen är ”eventfull”. Eventfullness handlar om att 
evenemang integreras i andra strategier och riktlinjer som 
en stad eller kommun har. Det kan handla om strategier 

och riktlinjer för turism, ekonomisk, social och kulturell 
utveckling, urban omvandling och varumärkesbyggande. 
En ”eventfull kommun” använder förhoppningsvis 
evenemang för att strategiskt och hållbart stötta de 
långsiktiga målen och riktlinjerna som en stad eller 
kommun har i syfte att öka livskvaliteten för alla. 

För att kunna genomföra ekonomiskt hållbara evenemang 
och skapa förutsättningar för det lokala näringslivet i 
Uddevalla kommun kan nedan områden vara relevanta att 
reflektera över: 

— Event Portfolio Management som inkluderar

— Planering, utveckling

— Stakeholder ”intressent” nätverk

Hållbara evenemang – en del i profileringen av 
Uddevalla kommun
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Event Portfolio Management

Evenemang består av sociala konstruktioner, institutionell 
komplexitet och kulturell mångtydlighet. Av den 
anledningen är evenemang inte enbart en del av produkten 
och finansiella tillgångar, utan hållbara evenemang 
balanserar ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. I 
den mån Uddevalla kommun vill bli ett ”eventull
område/kommun” och maximera vinsterna och nyttan av 
evenemang, bör Uddevalla kommun utnyttja möjligheten 
att utveckla en evenemangsportfölj.

Evenemangsportfölj kan definieras som: 

”ett strategiskt mönster av olika men sammanhängande evenemang 
som äger rum under året i ett samhälle som i sin helhet är avsedd att 
uppnå flera resultat genom implementering av gemensamma 
evenemangsstrategier”

En viktig uppgift för en kommun i samband med 
utveckling av en evenemangsportfölj är att utforska och 
utvärdera antalet evenemang i kommunen i syfte att 
identifiera de viktigaste evenemangen. Ett nästa steg som 
rekommenderas är att korrelera de evenemang som har 
störst värde och kapital för kommunen eller destinationen 
för att vidareutveckla dessa tillgångar genom olika 
hävstångsstrategier.

I samband med utvecklingen av en hävstång för en 
evenemangsportfölj i syfte att skapa värden för en kommun 
är det också relevant att ta hänsyn till: 

— Evenemangsbesökarna och handel

— Mediabevakning

— Optimera försäljning och intäkter

— Förbättra värddestinationens/kommunens image

— Locka besökare att spendera pengar

— Få besökare att stanna längre

— Öka relationerna inom näringslivet

— Använda evenemang i marknadsföring och 
marknadskommunikation (Chalip, 2004)

— Diversifiera turistprodukten: genom att skapa och 
inkludera evenemang i en evenemangsportfölj, kan det 
bidra positivt till destinationens/kommunens 
turistproduktmix (Ziakas, 2014). 

— Placera vissa evenemang under lågsäsong: detta kan 
reglera säsongsvariationer och omdirigera turistflöden 
(Ziakas, 2014).

Sammanfattningsvis rekommenderas WSP att Uddevalla 
kommun fokuserar på följande förutsättningar och faktorer 
om de önskar att skapa hållbara evenemang genom 
evenemangsportfölj: 

— Geografiska och säsongsbaserade förutsättningar

— Lokala resurser

— Efterfrågan på marknaden

— De offentliga och privata aktörernas kapacitet. 

Evenemangsportfölj



At a glance

19

En förutsättning för utveckling och genomförande av 
hållbara evenemang och evenemangsportföljer är 
ledningen (management) av intressenter (stakeholder). 
Stakeholders kan definieras som: 

”grupp eller individer som kan påverka eller påverkas av 
prestationer utifrån organisationers mål”.

Evenemangsintressenter (stakeholders) har olika makt och 
möjlighet att påverka utvecklingen. En kommun 
rekommenderas att göra en kartläggning kring vilka 
stakeholders (inte bara inom evenemang) som direkt och 
indirekt påverkas av evenemang. Kartläggningen kan utgå 
från vanligt förekommande roller bland stakeholders:
— Facilitator
— Individer och organisationer som bistår med resurser
— Reglerare – oftast kommunala och regionala aktörer och 

myndigheter
— Allierade och samarbetspartners som bistår med 

immateriellt stöd och som kan ha en marknadsförande 
funktion – ofta professionella föreningar och turistbyråer

— Medproducenter – fristående organisationer som deltar i 
den organisatoriska processen

— Publiken och de som påverkas av evenemang. 

Ovan kartläggning är en del i utvecklingen av strategin för 
en evenemangsportfölj för att skapa samverkan, 
synkronisera en kommuns politiska agenda, forma 
intressentnätverk och öka kunskapen och intresset bland 
invånarna kring evenemang. Generellt har en välformulerad 
evenemangsportfölj potentialen att skapa en gemensam 
grund för att ena stakeholders och användningen av en 
integrerad uppsättning av evenemangsrelaterade resurser 

som håller långsiktigt.

Eftersom planering och utveckling av 
evenemangsportföljer samt skapande av hävstångseffekter 
innebär att flera stakeholders involveras som har olika 
behov, intressen och förväntningar samt i många fall är 
konkurrenter, behövs en flexibel och inkluderande ledning.
Ett sätt för en kommun att planera för och utveckla en 
långsiktigt hållbar evenemangsportfölj kan vara 
identifiering av relationer och samarbete mellan 
stakeholders kring:
— Evenemangsnätverk
— Informationsutbyte
— Utnyttjande av resurser
— Gemensamma initiativ
— Gemensam problemlösning
— Inter-organisatoriska samarbeten. 

Intressenter och aktörer
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Den främsta hållbarhetseffekten som kan antas av en flytt 
av stadshuset från sitt nuvarande läge är effekter på hållbar 
mobilitet. Dagens läge är ett biltillvänt läge vid väg 44, 
knappt fyra kilometer från centrala Uddevalla. Denna bild 
förstärks av resvaneundersökningen bland kommunens 
anställda från år 2005 som visar att majoriteten av de 
anställda åker bil till jobbet (69 %). En flytt till ett centralt 
läge leder till bättre förutsättningar för fler att ta sig platsen 
på ett hållbart sätt. Dels blir avståndet till platsen kortare för 
en större andel av befolkningen, dels ger läget vid en 
kollektivtrafikknutpunkt stora förutsättningar för smidigare 
resor med buss, jämfört med dagens läge där enbart en 
busslinje trafikerar den närmaste busshållplatsen. Utan att 
närmre undersökt Uddevallas cykelvägnät så är det rimligt 
att anta att även cykelvägnätet ger bättre förutsättningar 
för smidiga resor vid en central lokalisering än vid dagens. I 
Områdesplanen för Bävenån ritas ett huvudstråk för 
cykeltrafik ut precis rakt till den tänkta nya lokaliseringen för 
stadshuset.  

Rapportens ålder påverkar till viss del tillförlitligheten, samt 
även att rapporten baseras på alla anställda i Uddevalla 
kommun, inte enbart de som arbetar i nuvarande 
stadshuset.

Hållbar mobilitet är ett medel för att uppnå andra viktiga 
hållbarhetseffekter. Dessa effekter kan sammanfattas som: 

— Minskad klimatpåverkan på grund av minskade utsläpp 
från biltrafik

— Minskad miljöpåverkan på grund av minskade utsläpp 
från biltrafik

— Positiv påverkan på hälsa dels på grund av en övergång 
till mer aktiv mobilitet (gång, cykel), dels på grund av 
minskade utsläpp av partiklar från biltrafik

Rekommendationer för ökad hållbarhetseffekt: 

— Placering av skola/förskola i eller i närheten av 
stadshuset, då hämtning/lämning av barn på annan 
plats var ett av de tyngre vägande argumenten till varför 
personer ansåg det smidigare att åka bil till arbetet 
enligt resvaneundersökningen

— Attraktiv cykelparkering och utmärkta cykelvägar till 
platsen

Hållbar mobilitet
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Dagens lokalisering av stadshuset skapar två platser som 
inte lever över dygnet. Dels den nuvarande lokaliseringen 
med stadshuset som en stor arbetsplats som skapar 
aktivitet vid arbetsdagens början och slut, men där det finns 
få andra aktiviteter kring huset med undantag för Friskis 
och Svettis. Detta skapar en risk för en oattraktiv och till viss 
del otrygg plats. Dels platsen för den tilltänkta 
lokaliseringen, där platsen idag befolkas av dagstyrda 
aktiviteter (museum, reningsverk) samt hotell och 
brandstation som kan skapa aktivitet även senare under 
dygnet, men framför allt främst kantas av stora 
parkeringshav.  

En omlokalisering av stadshuset till den tilltänkta platsen 
skulle kunna få positiva effekter på trygghet eftersom det 
nya stadshuset med eventuellt bibliotek samt andra 
besöksgenererande verksamheter kan skapa en större och 
mer jämn aktivitet över även morgnar och kvällar i och med 
både anställda och besökare. Platsens tänkta utveckling i 
områdesplanen för Bävenån bidrar till att platsen blir än 
mer attraktiv genom borttagandet av parkeringshaven till 
fördel för en utvecklad blandstad. De planerade 
mötesplatserna i anslutning till den tilltänkta platsen bidrar 
än mer till att en lokalisering av ett nytt stadshus på denna 
plats är bra ur trygghetssynpunkt för både anställda och 
besökare.

Rekommendationer för ökad hållbarhetseffekt: 

— Se till så att innehållet i det nya stadshuset skapar 
anledningar att besöka platsen under morgnar och 
kvällar. Detta kan exempelvis göras genom kulturlokaler, 
gym/motionslokaler eller andra samlingslokaler

Ökad trygghet



At a glance

23

Det finns även potential för ökad jämlik tillgång till 
kommunal service vid en lokalisering av ett nytt stadshus på 
den tänkta platsen. En central placering skapar större 
möjlighet för fler att lättare få tillgång till den kommunala 
servicen såsom bygglov och besökscenter. Lokaliseringen 
skapar större närhet till det område i kommunen med lägst 
socioekonomi, men längre avstånd till det område med 
näst lägst. 

Ett nytt stadshus i ett centralt läge, samlokaliserat med 
andra besökspunkter, ger också bättre möjligheter till 
transparant kommunikation om stadsutveckling och andra 
viktiga politiska- och tjänstepersonsbeslut. Effekterna av att 
flytta biblioteket från sin nuvarande plats till ett nytt 
stadshus kräver sin egen utredning, men det skulle bli en 
positiv effekt för stadshuset att samlokaliseras med ett 
bibliotek. Detta skulle ge möjligheter till utställningar, 
gemensamma evenemang och annat som skulle stötta 
demokratin.

Rekommendationer för ökad hållbarhetseffekt: 

— Prioritera tillägg av mötesplatser som lockar de som 
traditionellt sett varit svåra att nå för den kommunala 
organisationen

All nybyggnation har påverkan på miljö och klimat. Det 
skulle vara positivt ur detta hänseende att inte bygga ett 
nytt stadshus, utan att utveckla befintliga lokaler eller 
renovera ett befintligt hus i ett liknande centralt läge.  

Rekommendationer för ökad hållbarhetseffekt: 

— Ställ krav på miljö och klimat (exempelvis 
klimatpåverkan av byggmaterial, energieffektiv 
byggnad, förnybar energi, minimering av transporter) 
vid nybyggnationen

Jämlikhet & Påverkan på miljö och klimat
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SET UP är ett konsultföretag som hjälper myndigheter, 
organisationer och företag i hela Sverige att genomföra 
komplexa förändringsprocesser inom 
fastighetsrelaterade uppdrag. Affärsidén är att genom 
kvalitativ projekt- och förändringsledning hjälpa våra 
kunder till bättre, lönsammare, effektivare och mer 
verksamhetsanpassade lokaler. 

Set Up bedriver alltid ett aktivt idé- och 
utvecklingsarbete för att hitta nya vägar till effektivare 
processer som kommer våra kunder till godo.

Verksamheten bedrivs inom fyra specialistområden: 
 Rådgivning
 Projektledning 
 Design
 Digital 

SET UP arbetar med allt från mindre uppdrag till 
större projekt, från uppdragsgivare med några få 
medarbetare och mindre ombyggnadsprojekt till 
stora förändrings- och flyttuppdrag upp till 10,000 
medarbetare. 

Vi genomför projekt med helhetsansvar eller verkar 
som specialister och rådgivare inom våra 
affärsområden. Bland våra uppdragsgivare finns 
Stockholms Universitet, Göteborgs Universitet, SEB, 
White & Case Advokatbyrå, Arbetsförmedlingen, Almi 
Företagspartner, Danske Bank, Fackförbundet ST, 
KPMG, Landsorganisationen i Sverige (LO), Norstedts 
förlagsgrupp (KF Media), Officersförbundet, 
Schneider Electric, SKR med flera. 



HUR HAR ANDRA GJORT? 
TRENDER

• Arbetsförmedlingen – Samlokalisering och
aktivitetsbaserat

• SEB – Samlokalisering och flexibilitet
• SEB Bankkontor – Experience center
• SKR – Aktivitetsbaserat och Covid-19 
• Tillväxtverket – Aktivitetsbaserat med andra

organisationer
• Sida – Flexibilitet och samverkan
• Region Stockholm – Minskade ytor och flexibilietet
• Skolverket – Samlokalisering och aktivitetsbaserat
• Stockholms Universitet – Framtidens

lärandemiljöer
• NCC – Aktivitetsbaserat
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DET TRADITIONELLA KONTORET

DEN STORA RINGEN ÄR KONTORET OCH HIT KOMMER  
MEDARBETARNA VARJE DAG
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DET DIGITALA KONTORET

MEDARBETARNA BEFINNER  
SIG HEMMA, ELLER PÅ CAFE  
ELLER I EN HOTELL-LOBBY ALLT  
OFTARE
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BEHÖVER VI ENS KONTORET? 
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KONTORET KRYMPER

VI SER ÄR ATT MAN VILL MAXIMERA  
ANVÄNDINGEN AV DE YTOR MAN HAR,  
PÅ BÄSTA MÖJLIGA SÄTT



ARBETSPLATSEN BLIR MER EFFEKTIV

DEN AKTIVITETSBASERADE ARBETSPLATSENS OLIKA ZONER
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ETT KONTOR UTFORMAT EFTER BEHOV

Set Up AB 
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VAD KOMMER ATT VARA VIKTIGT I FRAMTIDEN?
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VAD KOMMER ATT VARA VIKTIGT I FRAMTIDEN?

• KULTUR & LOJALITET – Tydliga spelregler

• KULTUR & LOJALITET – Engagemang

• KULTUR & LOJALITET – Tydliga mål&visioner
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VAD KOMMER ATT VARA VIKTIGT I FRAMTIDEN?

• KULTUR & LOJALITET – Tydliga spelregler

• KULTUR & LOJALITET – Engagemang

• KULTUR & LOJALITET – Tydliga mål&visioner

• HÄLSA & VÄLMÅENDE Work life balance

• HÄLSA & VÄLMÅENDE – Träna på arbetstid

• HÄLSA & VÄLMÅENDE – Kunna äta hälsosamt

• HÄLSA & VÄLMÅENDE – Psykiskt välbefinnande

• Frihet- När som helst

• Frihet– Var som helst 

• Utvecklande- Kunna växa med jobbet

• LEDARSKAP CHEF – Empatisk

• LEDARSKAP CHEF – Team buildande

• LEDARSKAP CHEF –Engagerad
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VÄRLDEN BLIR ALLT MER DIGITAL

Hur kommer denna utveckling att påverka kontoret?
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KONTORET MÅSTE VARA HÅLLBART

70% av ”Millennials” sa att de skulle stanna längre på  
ett företag som hade en trovärdig hållbarhetsplan

FAST COMPANY, 2019
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FRAMTIDENS ARBETSPLATS 

FRAMTIDENS ARBETSPLATS

ÄR EN INKLUDERANDE  MÖTESPLATS DÄR

ALLA SORTERS   MÄNNISKOR UTVECKLAS 

OCH  L ÄR  AVVARANDRA

ENLIGT EN NY LinkedIns Workforce Learning-rapport
skulle hela 93% av de anställda stanna kvar i ett företag

längre om det investerade i deras karriärer
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Traditionella kontor ABW/Flex
Effektivitet och minskade ytor

Allt detta såg vi 
komma sedan 
kom Covid….

COVID-19 PÅVERKAN 
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COVID-19 PÅVERKAN 

Innan Covid-19
”det normala”

Covid -19
Tillbaka till det normala

Nya beteenden 
Strukturella förändringar 
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Innan Covid-19
”det normala”

Covid -19
Tillbaka till det normala

Nya beteenden 
Strukturella förändringar 

Traditionella kontor ABW/Flex
Effektivitet och minskade ytor

Krislösningar 

Lockdown,
ZOOM/teams, 
hemmakontor, 
social distansering

Anpassningar  

Fysiskt avstånd i öppet kontor 
Mer digitala möten 

Nya modeller   

Augmented reality
”riktigt” kontor hemma 
Mindre kontor 
Inte bara kontoret  

COVID-19 PÅVERKAN 



EFTER COVID-19 –
VAD TROR VI NU  

• Det fysiska kontoret minskar 
• Färre arbetsplatser
• Fler mötesplatser 
• Kontoret måste utformas för att 

erbjuda mervärde, något man vill 
åka till 

• Digitala hjälpmedel 
• Service och utbud i närheten till 

kontoret blir viktigare 
• Fler platser att jobba ifrån
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FRAMTIDENS
KOMMUNHUS…  

• …där vi löser framtidens utmaningar
• …en restaurang
• …är en destination
• …är ett servicekontor
• …är ett ställe att mötas på

• Bibliotektet är en del av arbetsplatsen
• Huset bidrar till staden
• Har många funktioner; hotel, kontor, 

konferens, co-working, bibliotek, bank, 
restaurang, studio, utbildning….. 

© 2020 Set Up AB. Confidential. All rights reserved.
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HUR TAR MAN SIG DIT? 

Vision Mål

HUR TAR MAN SIG DIT? HUR TAR MAN SIG DIT? 
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HUR TAR MAN SIG DIT? 

MålbildNutid

Genom att fokusera på de olika benen men ändå föra 
processen parallellt undviker man dyra misstag och alla parter 
är reda när projektet är klart 



SLUTSATSER

• Kontoret krymper
• Kontoret är inte bara ett kontor
• Distansarbete är här för att stanna
• Fokus på att mötas och arbeta tillsammans
• Kontoren måste utformas så att människor vill vara där något

man längtar till

F R A M T I D E N S A R B E T S P L A T S

Ä R  EN  I N K L U D E R A N D E   M Ö T E S P L A T S DÄR

AL L A S O R T E R S   MÄNNISKOR U T V E C K L A S  

OCH  L Ä R  AVVARANDRA

© 2020 Set Up AB. Confidential. All rights reserved.
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2021-02-15 Dnr KS 2021/00002 

  

 

Handläggare 

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

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Sammanfattning 

I förteckningar daterade 2021-02-15 redovisas de delegationsbeslut som har fattats å 
kommunstyrelsens vägnar under perioden 2021-01-18—2021-02-15 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 
Förteckningar, 2021-02-15 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
 
 
 
 
Peter Larsson Sebastian Johansson 
Kommundirektör Kommunsekreterare 
 



 

 

 
 
 

Delegationsbeslut 
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2021-02-15 
 

  

Förteckning över delegationsbeslut 2021-02-15  

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2021/00102 

310799 
 

2021-02-12 Delegationsbeslut enligt delegation nr. 8. remittering av 
Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 
Västerhavets vattendistrikt till samhällsbyggnadsnämden 

KS 
2020/00746 

310735 
 

2021-02-10 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr 13, brådskande ärende, gällande 
omställningsersättning för Anna-Lena Heydar (S)  

KS 
2020/00689 

310699 
 

2021-02-10 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens 
delegationsordning nr.8, remittering av ärende. Remiss 
från Havs- och Vattenmyndigheten om förslag till 
uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och 
tillhörande miljökonsekvensutredning remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden, Uddevalla Energi AB och 
Västvatten AB 

KS 
2021/00077 

310732 
 

2021-02-09 Beslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 32, 
tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal mellan Evry 
Sweden AB och Uddevalla kommun avseende HR- och 
lönesystem 

KS 
2020/00688 

309030 
 

2021-02-04 Delegationsbeslut U1.1 om att starta upphandling av 
presentkort till julgåva 

KS 
2020/00688 

310537 
 

2021-01-28 Julgåva Tilldelningsbeslut enl delegation U2.5 och 
utvärderingsrapport-1. 

KS 
2020/00769 

310494 
 

2021-01-27 Tilldelningsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr U 1.5, chef upphandlingsenheten gällande ramavtal på 
bussresor med förare. 

KS 
2021/00075 

310462 
 

2021-01-25 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr 8, remittera ärenden gällande Samverkan för barns-
och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

KS 
2021/00073 

310459 
 

2021-01-25 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr 8, remittera ärenden gällande handlingsplan för 
psykisk hälsa 2018-2022, förlängning av tidigare 2018-
2020. 

KS 
2020/00793 

310454 
 

2021-01-25 Jävsutskottets protokollsutdrag 2021-01-12  § 1 
Föreläggande om åtgärda brister i 
dricksvattenanläggningen i Forshälla vattenverk på 
fastigheten Buddeberg 2:13.  



 
 
 

Delegationsbeslut 
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2021-02-15 
 

  

 

 

Nummer Dokid Datum Beskrivning  

KS 
2021/00058 

310427 
 

2021-01-21 Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation 
nr 8, remittering av remiss från Regeringskansliet om 
krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för 
svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 till barn och 
utbildningsnämnden. 

 



Förteckning över delegationsbeslut miljöärenden
2021-02-15
Datumperiod: 2021-01-18 - 2021-02-15

Fastighet Beslutsdatum
Ärende
Ärendebeskrivning
Dokumentbeskrivning

Befattning, handläggare

BÖN 4:1 2021-01-19

KS.2019.4170
Inspektion på objektet: BOKENÄS VATTENVERK (SKOLA & FÖRSKOLA)

Beslut Sanktion Enhetschef Miljötillsyn, KS § 3: DB
Enhetschef Miljötillsyn

HERRESTAD 27:1 2021-02-15

KS.2021.521
Ansökan om strandskyddsdispens

Beslut Strandskydd dispens Kommunekolog, KS § 4: DB
Kommunekolog

Antal ärenden 2

2021-02-15 Sida 1 av 1



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-01-18 Dnr KS 2021/00003 

  

 

Handläggare 

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

 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
 
310447 
Verksamhetsplan och budget 2021 för Kommunakademin Väst 
 
20218/200 
Lagakraftvunnen Översiktsplan Stenungssund Kommun 2020 
 
310609 
Statistik för Konsumentvägledningen och Budget- och skuldrådgivningen från 2020 
 
2020/700  
Antaget handlingsprogram för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 
 
Hälsopolitiska rådets protokoll 2021-01-26  
 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-02-02 
 
Personalutskottets protokoll, 2021-02-03 
 
Arvodesberedningens protokoll, 2021-02-10 
 
2021/10 
Finansrapport januari 2021 
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FINANSRAPPORT  

2021-02-03 

 

 

Kommunstyrelsen, koncernföretagen, 

kommunens ekonomichef 

   

 

Ekonomi-/Finanschef Bengt Adolfsson 
Finansekonom Erik Åberg 

 
FINANSRAPPORT avseende Januari 2021  

 

Sammanfattning 
Året har inletts med oförändrad upplåning samtidigt med en viss ökning av utlåningen till kommunens före-

tag. Kommunens egen upplåning har samtidigt ökat, vilket medför ett tillfälligt utnyttjande av checkräk-

ningskrediten. Eventuellt leder det till att den externa upplåningen behöver utökas under våren.  
 

Riksbanken har infört sin nya referensränta och fastställt den till 0% för det kommande halvåret. 

Samtidigt så fortsätter man den fastställda strategin och lämnar reporäntan oförändrad och gör be-

dömningen att nuvarande nivå, noll procent, kvarstår de närmaste åren.  
 

Uppföljning ramar och riskbegränsningar per rapportdatum 

 

 

Not 21-01-31 20-12-31 20-01-01
Limiter 2021 (KS 2020-
12-16) 

Rikt- 
värde

Inom 
limit

Lån av kreditinstitut (Mkr) 1 3 550 3 550 3 550 Max: 4 124  mkr (4 156) Ja

Snittränta, vägd per rapportdatum (%) 1,18 1,18 1,18 Budget: 1,25 % Ja

Räntebindningstid (år) 2,9 3,0 3,0 Intervall  2 - 6 år 3,0 Ja

Ränteförfall inom 1 år (%) 1 6 6 6 M ax 50 % inom 1 år 40 Ja

Kapitalbindningstid (år) 2,5 2,6 2,6 M in 2 år 3 Ja

Kapitalförfall inom 1 år (%) 1,6 18 18 18 M ax 30 % inom 1 år 20 Ja

Tillåtna motparter 1 Ja Ja Ja Motparter >1 Ja

Derivat som andel av skuld, netto (%) 2 32 32 32 M ax 100 % Ja
Andel strukturerade derivat av skuld 

(%)
0 0 0 Max 10 % Ja

Koncernintern utlåning  (Mkr) 3 3 190 3 147 3 147 Max: 3 252  mkr (3 753) Ja

Koncernintern borgen (Mkr) 4 347 347 347 M ax 350 mkr Ja

Bekräftade kreditlöften (Mkr) 5 300 300 300  - Ja

Likviditetsberedskap (Mkr) 5 193 335 335 M in 300 mkr Nej

Valutarisk 0 0 0 100% elimineras Ja
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Finansiell ställning 

 
 

Internbankens upplåningsränta 
Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade 

skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upp-

låningskostnad jämte en marknadsmässig marginal och administrativ avgift (för 2021 

mellan 0,26 % - 0,73 % per år). Prognosen är framtagen med hjälp av systemstödet 

KI Finans, som utifrån vissa antaganden om refinansiering samt marknadens prissätt-

ning av framtida räntor räknar fram en prognosränta. Ambitionen är att prognoshori-

sonten successivt ska förlängas och att metodiken fortlöpande ska förfinas.  

 

 
 

 

Upplåningsräntan har minskat väsentligt efter vidtagna åtgärder för nya krediter och ti-

digare räntesäkringar och aktuell snittränta uppgår till 1,18% och utfallet på årsbasis be-

räknas till 1,28%, vilket är klart lägre än budgeten för året. För 2020 uppgick till räntan 

på årsbasis till 1,46 %. Ökningen av skuldvolymen medför att årets totala räntekostnad 

ökar något. 

 
 

 

 

Bengt Adolfsson 

Ekonomi-/Finanschef

Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-01-31 20-12-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

Tillgångar: Koncernkonto (netto) -110 35 -145 35 -145

Kortfr placeringar 0 0 0 0 0

Långfr koncernkontoutlåning 3 3 190 3 147 43 3 147 43

Reversfordr koncernföretag 0 0 0 0 0

Övr långfr fordringar 0 0 0 0 0

Summa finansiella tillgångar: 3 080 3 182 -102 3 182 -102
Skulder: Inlåning via koncernkonto 3 0 0 0 0 0

Kortfr låneskulder 0 0 0 0 0

Långfr lån från kreditinsitut 1 -3 550 -3 550 0 -3 550 0

Summa finansiella skulder: -3 550 -3 550 0 -3 550 0
-470 -368 -102 -368 -102

Budget Plan Plan

Belopp i mkr
Tertial 1

2020

Tertial 2

2020

Tertial 3

2020

Tertial 1

2021

Tertial 2

2021

Tertial 3

2021

2021 
Helår

2021
helår

2022
helår

2023
helår

Utgående balans långfr lån 3 600 3 500 3 550 3 550 3 650 3 900 3 900 4 124 4 650 5 325

Medellåneskuld 3 500 3 558 3 513 3 550 3 600 3 725 3 700 3 800 4 300 5 000

Kostnad långfristig upplåning* 17,5 17,9 16,9 15,0 16,0 17,0 48,0 54 60 67

Ränta långfristig upplåning (A/360) 1,49 1,47 1,42 1,26 1,30 1,35 1,28 1,25 1,25 1,25

* Förlängningspolicy: Förlängd oändligt med index STIBOR3M + 0,3000% * Flerårsplan 2021-2023

Utfall 2020 Prognos
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NOTER FINANSRAPPORT 

1. Extern låneskuld  
Internbanken verkställer all extern upplåning och svarar för riskhanteringen inom kommunkoncernen. 

Den externa låneskulden får 2021 uppgå till högst 4 124 Mkr. 
  
Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt 

med hänsyn tagen till risker och andra faktorer. Internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg 

finansieringsrisk, hög kvalitet på lånedokumentation och enkel administration. Följande upplåningsfor-

mer är tillåtna. 
 

• Banklån från svensk eller utländsk bank 

• Utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev 

• Tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution eller placerare  

 

 
 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över 

tiden. Max 30 % av kapitalet får förfalla inom 1 år och max 50 % av ränteförfallen får äga rum 

inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens sammansättning, innevarande period med mörk-

blå stapel, föregående månad med ljusblå stapel.  

  
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,5 år och 18,3 % av kapitalet förfaller inom ett år 

 
 
Genomsnittlig räntebindningstid uppgår till 2,9 år och 6,2 % av räntorna förfaller inom ett år. 

Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr  fr
(Mkr) 21-01-31 20-12-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

Kommuninvest 3 550 3 550 0 3 550 0

3 550 3 550 0 3 550 0
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2. Derivat  
 
Räntederivat används för att förändra eller säkra räntan på ett lån utan att behöva förändra villko-

ren för det underliggande lånet. Internbanken använder räntederivat i syfte att förändra ränte-

bindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå.  

 

Valutaderivat används för att hantera valutarisken, för närvarande finns inga sådana. 

 

Följande derivat används för närvarande: Nominellt belopp netto , mnkr  Tillåtet enl 

finanspolicy 

 

• Ränteswap  1 130 JA 

• Strukturerade derivat  0 JA 

 

 

Nedan redovisas internbankens aktuella portfölj av ränteswappar. Ränteswappar innebär att två 

parter avtalar att erlägga betalningar till varandra beräknade på fast respektive rörlig ränta. Er-

hålla-swap innebär att internbanken erhåller fast ränta och betalar rörlig ränta till motparten. Be-

tala-swap innebär att internbanken erhåller en rörlig ränta och betalar en fast ränta till den aktu-

ella motparten. Nedan visas marknadsvärden på derivatavtalen, ett negativt värde är en kreditrisk 

på motparten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-01-31 20-12-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

SEB 400 400 0 400 0

0 0 0 0 0

Nordea* 730 730 0 730 0

0 0 0 0 0

1 130 1 130 0 1 130 0

1 130 1 130 0 1 130 0

Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr
21-01-31 20-12-31 1 mån 21-01-01 20-01-01

3 550 3 550 0 3 550 0

32% 32% 0% 32% 0%

0% 0% 0% 0% 0%

-63 -65 1 -65 1

Motpart räntederivat

(Mnkr)

varav erhålla-swappar

varav erhålla-swappar

Netto: 

Brutto: 

Derivat, marknadsvärde (mkr)

Periodens låneskuld (mkr)

Derivat som andel av skuld

Andel strukturerade derivat av skuld
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3. Koncernintern in- och utlåning 
 

Koncernföretagens långfristiga upplåning från Internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter 

via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för peri-

oden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo re-

dovisas i tabellen för inlåning. 

 

Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Udde-

valla Energi Värme AB redovisas som en koncern. Samma gäller Uddevalla Hamnterminal AB med 

dotterbolaget Swanfalk Shipping AB och Bostadsstiftelsen Uddevallahem med bolagen Uddevallahem 

Holding AB, Uddevallahem Sundberg AB och Uddevallahem Bastionen AB redovisas som en koncern. 

From 2021 redovisas även Uddevalla Omnibus och Lysekils Buss som en koncern.  

 

Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas mot dotterbolagens skulder och omvänt.  

 

 

 

Utlåning (Mnkr) Utnyttjad 
checkkredit

Utnyttjad 
checkkredit Förändring

Ingående
balans

Förändring
från

Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-01-31 20-12-31 1 mån 21-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Utvecklings AB 24,9 24,7 0,3 24,7 0,3 25 0

Uddevalla Energi AB (koncern) 523,1 510,6 12,4 510,6 12,4 740 217

Uddevalla Omnibus AB (koncern) 93,7 94,1 -0,4 94,1 -0,4 140 46

Uddevalla Hamnterminal AB (koncern) 72,6 69,1 3,5 69,1 3,5 100 27

Uddevalla Turism AB 2,6 2,2 0,3 2,2 0,3 10 7

Bostadsstiftelsen Uddevallahem (koncern) 1 529,8 1 522,8 6,9 1 522,8 6,9 1 625 95

HSB:s Stiftelse Jakobsberg (koncern) 249,3 249,0 0,4 249,0 0,4 255 6

Stiftelsen Ljungskilehem 55,5 55,7 -0,2 55,7 -0,2 60 4

Gustafsbergsstiftelsen 3,3 3,1 0,2 3,1 0,2 6 3

Uddevalla Vatten AB 635,4 615,9 19,4 615,9 19,4 701 66

Västvatten AB ( "- = ej utnyttjad") -2,2 -0,5 -1,6 -0,5 -1,6 3

exkl VVAB 3 190,1 3 147,2 42,9 3 147,2 42,9 3 665 472

Spec underkoncerner Saldo Saldo Förändring
Ingående

balans
Förändring

från
Beviljad 
check-

Kvar att 
utnyttja 

21-01-31 20-12-31 1 mån 21-01-01 20-01-01 kredit

Uddevalla Energi AB -19,7 -28,5 8,7 -28,5 8,7 52 32

Uddevalla Kraft AB -342,1 -353,2 11,1 -353,2 11,1 431 89

Uddevalla Energi Värme AB -41,1 -28,0 -13,0 -28,0 -13,0 85 44

Uddevalla Energi Elnät AB -120,2 -101,0 -19,2 -101,0 -19,2 172 52

Summa koncern Energi -523,1 -510,6 -12,4 -510,6 -12,4 740 217

Uddevalla Hamnterminal AB -74,9 -71,4 -3,5 -71,4 -3,5 100 25

Sw anFalk Shipping AB 2,3 2,3 -0,1 2,3 -0,1 - -

Summa koncern Hamn -72,6 -69,1 -3,5 -69,1 -3,5 100 25

Bostadsstiftelsen Uddevallahem -1 335,2 -1 328,3 -6,9 -1 328,3 -6,9 1 380 45

Uddevallahem Holding AB 0,1 0,1 -0,0 0,1 -0,0 0 0

Uddevallahem Sundberg AB -193,2 -193,1 -0,0 -193,1 -0,0 200 7

Uddevallahem Bastionen AB -1,5 -1,5 -0,0 -1,5 -0,0 45 44

Summa koncern UaHem -1 529,8 -1 522,8 -6,9 -1 522,8 -6,9 1 625 95

HSB:s Stiftelse Jakobsberg -181,6 -181,3 -0,3 -181,3 -0,3 185 3

Lostif Fastighets AB -67,8 -67,7 -0,1 -67,7 -0,1 70 2

Summa koncern HSB -249,3 -249,0 -0,4 -249,0 -0,4 255 6
Uddevalla Omnibus AB -93,7 -94,1 0,4 -94,1 0,4 140 46

Lysekils Buss AB 0,0 0,0 0,0 0

Summa koncern Omnibus -93,7 -94,1 0,4 -94,1 0,4 140 46
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4. Borgensförbindelser 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen och garantier till förmån för koncernföretagen, 

föreningar och andra externa parter. 

 
 

5. Likviditetsberedskap och bekräftade kreditlöften 
Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkon-

cernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade kreditlöften. 

 

 

4.1 Koncernintern borgen 

Gäldenär
Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Beviljad 
borgen 

Förändring 
jämfört med 

(Mkr) 21-01-31 20-12-31 20211 beviljad  borgen
Uddevalla Omnibus AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Uddevalla Utvecklings AB 83,8 83,8 83,8 0,0

Uddevalla Kraft AB 257,1 257,1 257,1 0,0

Uddevalla Energi Elnät AB 0,0 0,0 0,0 0,0

341,0 341,0 341,0 0,0
1  I enlighet med beslut av kommunfullmäktige

4.2 Övriga borgensförbindelser

Gäldenär
Utnyttjad 
borgen

Utnyttjad 
borgen

Ingående 
balans

Förändring 
jämfört med

(Mkr) 21-01-31 20-12-31 21-01-01 20-01-01

Egnahemsförbindelser1 0,1 0,1 0,1 0,0

Föreningen Folkets hus1 4,3 4,3 4,3 0,0

IK Oddevold1 1,0 1,0 1,0 0,0

Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fyrstads Flygplats AB2 0,4 0,4 0,4 0,0

5,9 5,9 5,9 0,0
1  Egnahemsförbindelserna uppdateras endast vid årsskiften,  övriga vid tertialslut  augusti

2  Beslut fattat om borgen 1,6 mkr, uppdateras vid utnyttjande

Likviditetsberedskap Förändring Limit
Belopp (Mnkr) 21-01-31 20-12-31 1 mån

Likvida medel (kassa bank) 3,8 35,1 -31,2 

Fin. tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0

Bekräftade kreditlöften 300,0 300,0 0,0

Utnyttjade kreditlöften -110,4 0,0 -110,4 

193,4 335,1 -141,6 Min 300 Mkr

Bekräftade kreditlöften Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat Kvar att 
(Belopp Mnkr) 21-01-31 20-12-31 1 mån belopp utnyttja

Nordea -110,4 0,0 -110,4 300,0 189,6

SEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sw edbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-110,4 0,0 -110,4 300,0 189,6
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6. Finansiell risklogg 
Finansrapport 

2021 

Avvikelse från beslutade ramar 

och limiter 

Åtgärd Datum 

åtgärdat 
December 

(2020) 

2020 avslutades med samtliga ramar och 

limiter inom godkänd nivå.  

  

Januari Tillfälligt utnyttjande av checkkredit 

medför att limiten för likviditetsbered-

skap ej uppnås. 

Åtgärdas i samband med nyupplåning under 

våren 2021. 

2021-03 

Februari    

Mars    

April    

Maj    

Juni    

Juli    

Augusti    

September    

Oktober    

November    

December    

    

7. Operativ risklogg 
Operativ risk Datum Åtgärd Datum 

åtgär-

dat 

Löpande granskning av 

internbanken hösten 2017 

 Resultatet ej rapporterat  

    

    

8. Uppföljning interna kontroller 
Intern kontroll Notering Åt-

gärds-

behov 

Limiter inom ramar  Nej 

Ändamålsenlig organisation.  Nej 

Rutinbeskrivningar väsentliga processer.  Nej 
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